


Tegenwoordig staan   specialisten van permanente make-up die verwijdering
methodes toepassen voor een moeilijke taak, omdat het bijna onmogelijk is om
met het oog te bepalen met welke pigmenten de permanente make-up is
gedaan. Een kenmerk van moderne organische pigmenten is het gemak van
hun implantatie in huid, ze pakken en blijven goed en lang in de huid, maar ze
zijn zeer problematisch om te verwijderen in vergelijking met minerale
pigmenten (onorganisch).

Voor de meest effectieve en snelle verwijdering van pigmenten, met behoud
van de gezondheid en textuur van de huid, bij moeilijk te verwijderen
pigmenten en een gecompliceerde voorgeschiedenis, raden wij aan om een   
combinatie van removers te gebruiken. 

De unieke en enige nu in de wereld met pH samenstelling IQ Removers zijn zo
geformuleerd dat, in combinatie, zelfs met zeer problematische en
gecompliceerde verwijdering, de gezondheid van de huid wordt behouden,
gestabiliseerde pigmenten sneller en veiliger worden verwijderd. 

Welkom bij het nieuwe IQ pH Formula systeem met removers op zuren en
alkalische basis.

INTRODUCTIE



Onze productlijn, elk met zijn eigen unieke eigenschap. Ontworpen om u
de beste resultaten te geven bij het verwijderen van pigmenten van de

huid.

Wij geloven in de kracht van praktijk en kennis. Bij correct gebruik zijn onze
producten veilig. Daarom hebben alleen gecertificeerde IQ-specialisten

toegang tot onze EU-gecertificeerde removers, geproduceerd volgens de
hoogste normen in Nederland.

Onze removers hebben verschillende PH en actieve ingrediënten. Door
afwisselend alkalische en zuren removers te gebruiken, bereikt u het beste

resultaat.
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Onze productlijn, elk met zijn
eigen unieke eigenschap. Door ze
samen te gebruiken, zullen hun
effecten en resultaten worden
versterkt.

 ALKALISCHE REMOVERS
 

IQ1 en IQ2 hebben een verzepingseffect
op het weefsel. Gebruikt voor het
verwijderen van zware en grote deeltjes,
diep gestabiliseerde pigmenten en
veranderde pigmenten na laserinversie.
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Voor het verwijderen van pigment op de gevoelige huid,
lippen en rond de oogleden. 

Voor het verwijderen van tatoeage- en
permanente make-up pigmenten van
gezicht en lichaam.



 ZUREN REMOVERS
 

IQ-1 en IQ-2 hebben een coagulerend effect op
weefsels, wat helpt niet alleen pigment te
verwijderen maar ook littekens glad te strijken.
In combinatie met Alkalische Removers is het
mogelijk om zeer problematische en
gecompliceerde gevallen oplossen.
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IQ -1 Remover op zure basis, voor verwijderen
van pigment uit de huid en om de huid
structuur te verbeteren.

Lichte formule remover op zure basis, voor verwijderen
van oppervlakkig liggende pigment uit de huid en om
foute gelijk na de behandeling te verwijderen

Ontwikkeld om de resterende effecten van actieve
componenten van de IQ Remover 1 en 2 op Alkalische
basis onmiddellijk teniet te doen.



Voor het kalmeren van de huid en het stimuleren van het
herstel na de behandeling.

IQ -1 ACIDIC UNIVERSAL REMOVER 
Remover op zuren basis, voor verwijderen van pigment uit de huid.

IQ 1 - ALKALINE UNIVERSAL REMOVER 
Voor het verwijderen van tatoeage- en permanente make-up
pigmenten van gezicht en lichaam.

Ontwikkeld om de resterende effecten van actieve componenten
van de IQ Remover 1 en 2 op Alkalische basis onmiddellijk teniet te
doen.

IQ 2 - ALKALINE LIGHT FORMULA REMOVER 
Voor het verwijderen van pigment op de gevoelige huid, lippen en rond
de oogleden. 

IQ -2 ACIDIC LIGHT FORMULA REMOVER 
Lichte formule op zuren basis, voor verwijderen van pigment uit de huid

IQ AC - AFTERCARE 

IQ 0 - NEUTRALIZING SERUM 



HOE WERKT DE MASTERCLASS?

Meer resultaten op onze instagram:
@iq_pigment_remover

IQ Pigment Remover Masterclass (Semi-online)
Tijdens deze masterclass leert u hoe u (tattoo) pigment kan verwijderen met
behulp van IQ intelligent pigment remover. Deze masterclass bestaat uit 2
delen. Hieronder wordt uitgelegd hoe het in zijn werk zal gaan:

Deel 1: Online theorie gedeelte
U gaat eerst de online theorie volgen. Na het theoretische gedeelte ziet u
Yevgenia op een model werken met de desbetreffende techniek. De online
theorie duurt ongeveer 5 uur.

Deel 2: Praktijkdag
Vervolgens kunt u de datum van de praktijkdag zelf naar uw keuze inplannen.
De data die op dit moment beschikbaar zijn, staan onderaan de mail. Op deze
praktijkdag begeleid Yevgenia u persoonlijk bij het uitvoeren van uw
behandelingen op de modellen.



IQ Brochure

IQ Handboek 

IQ Specialist Certificaat

IQ Informatie flyers

Toegang tot de prive Instagram support group

IQ-1 Universal Remover en IQ-2 Light Formula (Acidic)

IQ0 Refit Neutralizer

IQ1 Universal Remover en IQ2 Light Formula (Alkaline)

IQ Aftercare Salonverpakking (24 x 3 gram) 

IQ Product display 

Modellen
U hoort zelf zorg te dragen over de modellen. De modellen blijven uw eigen
verantwoordelijkheid. Er wordt op de praktijk dag op 2 modellen gewerkt.
Mocht u geen model kunnen vinden, kunnen wij dit regelen. Wel rekenen wij
hier €80 per model voor.

Certificaat
Na de masterclass ontvangt u een certificaat welke is goed gekeurd door de
Europese autoriteiten en de GGD. 

Materialen
De werkboeken en overige materialen worden door ons verzorgd. U dient enkel
uw eigen Permanente Make-Up apparaat en de daarbij horende naalden zelf
mee te nemen naar de praktijkdag. 

Duur van de masterclass
Online theorie duurt ongeveer 5 uur
Praktijkdagen: 11:00 tot 14:00

Kosten 
De kosten voor deze masterclass zijn €1100. In deze prijs zit de online theorie
welke is vrijgesteld van btw: het praktijkgedeelte (2 modellen) en een IQ
Specialist Kit inbegrepen. Met deze kit kunt u direct aan de slag als IQ Specialist,
en kunt u circa 100 behandelingen uitvoeren. Voor deze behandelingen kunt u
€75 rekenen.
De inhoud van de IQ Specialist Kit omvat:



Yevgenia Academy
academy@yevgenia.nl

IQ Pigment Remover
info@iqremover.com


