
X T R E M E  O M B R E  B R O W S - E Y E L I N E R - L I P  P I G M E N T E N

XTREME PIGMENTEN



Xtreme Pigments

Xtreme-pigmenten zijn de beste pigmenten op de markt, ze zijn sterk, 
verkleuren niet en zijn zeer gemakkelijk te gebruiken.

Deze pigmenten zijn speciaal ontwikkeld voor de  nieuwste PMU technieken!
Het zijn de meest stabiele kleuren op het gebied van permanente make-up.

Alle pigmenten voldoen aan de nieuwe EU-verordening 2021 over de veiligheid 
van pigmenten, er worden geen AZO-pigmenten gebruikt.

 
Onze pigmenten zijn volkomen veilig en hebben alle CTL-testen doorstaan, u 

kunt de CTL-testrapporten en de MSDS-datasheets downloaden in onze 
webshop.

Door druktechniek kunnen de kleurtinten net even anders zijn dan in het echt.
In deze folder kunnen kleine kleurverschillen voorkomen als gevolg van 

afdrukbeperkingen.

XTREME PIGMENTEN



Wenk��auw Pigmen�n
XTREME OMBRE BROWS

Xtreme-pigmenten zijn de sterkste pigmenten in de PMU-industrie!

Dankzij hun organische samenstelling zijn ze zeer stabiel, genezen ze perfect en vervagen ze 

lichtjes zonder ongewenste kleurveranderingen. Deze pigmenten zijn geschikt voor de 

ombre-techniek en ook voor hairstrokes, zolang je maar heel oppervlakkig werkt. We raden aan om 

een tint donkerder te kiezen voor het ombre-effect en om de juiste tint te kiezen voor de 

hairstrokes. Voor de hairstrokes geven we er de voorkeur aan om Xtreme Honey toe te voegen aan 

het gekozen pigment, om koele genezing te voorkomen.

S L E C H T S  8  P I G M E N T E N  V O O R  E L K  H U I D T Y P E



Bl�die

H�ey

Lichtblond, koel pigment, op gele basis.
Gele basispigmenten kunnen worden gebruikt om te rode, 
oranje, roze of paars/blauwe wenkbrauwen te corrigeren. 

Ombre-effect: aangezien deze kleur erg licht is, raden we 
aan om het alleen te gebruiken op een zeer bleke huid, 
wanneer je zachte effecten nodig hebt. Voor huidtype 
Fitzpatrick 1 kun je het mengen met Honey om het op te 
warmen.

Hairstrokes: Zeer mooi pigment voor hairstrokes op 
blondines. Voeg altijd een klein beetje honey toe om het op 
koele genezining te voorkomen.

Goudblond warm pigment, op oranje basis.
Honey kan worden gemengd met andere pigmenten om 
deze op te warmen, of puur worden gebruikt door 
roodharigen voor zowel ombre of hairstrokes effecten.

Meng met Cool Stop om grijze, blauwachtige, paarse of 
groenige wenkbrauwen te corrigeren

Heel belangrijk: om koele wenkbrauwen te corrigeren, moet 
het pigment vervaagd zijn. Als de wenkbrauw nog erg 
donker is, moet het lichter worden gemaakt met 
removaltechnieken.



Avana

W�d

Donker asblond koel pigment, op gele basis.
Gele basispigmenten kunnen worden gebruikt om rood te 
bedekken/ corrigeren. Dit geldt ook voor oranje, roze of 
paars/blauw opgekleurde brows .

Ombre-effect: deze kleur is perfect op een bleke huid, of 
op een rijpere huid. We raden aan om wat honey toe te 
voegen bij  een zeer rijpe huid of  erg dunne huid. Dit om 
een koele genezing te voorkomen.

Hairstrokes: Omdat dit pigment erg koel is, raden we aan 
om  wat honey toe te voegen om het pigment wat op te 
warmen zodat de strokes nooit grijs of grauw worden.

Lichtbruin, koel pigment, op gele basis.
Gele basispigmenten kunnen worden gebruikt om rood, 
oranje, roze en paars/blauwe wenkbrauwen te camoufleren.

Ombre-effect: dit is het perfecte pigment voor klanten met 
een rode ondertoon in de huid.

Hairstrokes: mooi pigment geschikt  voor bruinharigen.  
We raden aan om het pigment op te warmen met Honey.



Chocola�

Mocca

Intens koel bruin pigment, op gele basis.
Gele basispigmenten kunnen worden gebruikt om rood,
oranje, roze en blauw/paarse wenkbrauwen te camoufleren. 

Ombre-effect: dit pigment is één van onze best-sellers! De 
perfecte keuze voor mensen met een rode ondertoon in de 
huid. Met de juiste techniek en zeer oppervlakkig 
aangebracht, kan dit pigment ook worden gebruikt om 
blonde wenkbrauwen te creëren.

Hairstrokes: Zeer sterk en assig pigment voor zeer donkere
effecten. We raden aan om wat Honey toe te voegen om het 
pigment op te warmen.

Intens warm bruin pigment, op oranje basis.

Ombre-effect: dit is één van onze best-sellers voor een 
perfecte bruine genezing. Mocca is geschikt voor mensen 
met meer melanine in de huid (huidtype Fitzpatrick 3+), voor 
mensen met een gele, grijze, olijf en bruine ondertoon.

Het bedekt alleen koele PMU als het oude pigment 
vervaagd is, anders moet je een corrector of een 
verwijderingstechniek te gebruiken.

Hairstrokes: Zeer sterk pigment, geneest erg donker.
Je kunt Honey toevoegen om het pigment op te warmen.



Cocoa

In�nso

Zeer donkerbruin pigment, op oranje basis.

Ombre-effect: Ook Cocoa heeft een warme basis
(oranje), echter, de hoeveelheid zwart maakt dit pigment 
assig. Het kan worden gebruikt voor zwart haar op zowel 
koele als warme huidtypes. Voor mensen met meer 
melanine, of een licht getinte huid, kun je wat Honey 
toevoegen om het pigment op te warmen.

Hairstrokes: voor mensen met zwart haar: werk zeer 
oppervlakkig en voeg wat Honey of Cool Stop toe om het 
pigment op te warmen. Dit voorkomt dat de brows later 
grijs worden 

Bijna zwart pigment, op oranje basis, geschikt voor de 
(donker) getinte huid.

Ombre-effect: Ook Intenso heeft een warme basis
(oranje), echter, de hoeveelheid zwart maakt dit pigment
assig. Dit pigment kan worden gebruikt voor mensen met 
zwart haar, op zowel koele en warme huidtypes. Voor 
mensen met meer melanine in de huid, kun je wat Honey 
toevoegen om het pigment op te warmen.

Hairstrokes: voor mensen met zwart haar: werk zeer 
oppervlakkig en voeg wat Honey of Cool Stop toe om het 
pigment op te warmen.



Lip Pigmen�n
XTREME LIPS

Xtreme-pigmenten zijn de sterkste 

pigmenten in de PMU-industrie.

Dankzij hun organische samenstelling 

zijn ze zeer stabiel, genezen ze perfect 

en vervagen ze heel licht zonder 

ongewenste kleurveranderingen. Dit 

pigment is geschikt voor aquarel- en 

volle lippen.

We hebben “nude” kleuren en felle 

kleuren. “Nude” kleuren bevatten meer 

wit pigment,  zodat ze natuurlijker 

genezen.



NudeSatin

Blushed 
Autumn

Koele Nude roze kleur.
Deze prachtige echte roze kleur is erg geschikt voor 
bleke lippen. Maar is niet geschikt voor koele lippen.

Je kunt dit pigment mengen met andere Xtreme 
pigmenten, om deze zachter en minder transparant te 
maken, of combineer de pigmenten om 3D effecten 
te maken. 

Warm nude pigment met oranje en roze tinten.
Dit pigment geneest warmer op bleke lippen en 
wordt roze op roze en koele lippen.

Voor een intens effect kun je dit pigment mengen met 
roodtinten.



Tropicana

C�l Stop

Warm rood pigment met een oranje en roze kleur
ondertoon. Is ook geschikt om koele lippen en 
"melanine" te corrigeren.

Getinte lippen? Dan geneest dit pigment heel 
natuurlijk roze!

Heel mooi voor getinte huiden waarbij ook 
hyperpigmentatie in de lip optreedt.

Koraal warm rood pigment.
Cool Stop kan worden gebruikt als corrector voor 
donkere of zeer koele lippen, en grijsachtige, 
blauwachtige of groenachtige wenkbrauwen en 
eyeliners.



Che�yBumb
Koel intens rood.

Dit pigment is niet geschikt voor koele lippen.
Mooie kleur voor aquareltechniek.

Voeg een druppel Cherry Bumb toe aan Nude Satin, 
om er een levendig roze pigment van te maken. 

Red Pa�i�
Vol rood pigment met diepe bordeauxrode ondertonen.

Geeft intense kleur en body aan de lippen.

Heeft zachte fuchsia ondertonen.



Wild Ginger

Sw�t Straw��y

Nude pigment met tonen van bruin en oudroze.

Dit pigment is niet geschikt voor koele lippen.

Voeg een beetje Cherry Bumb of Red Passion toe voor
een zeer moderne roze kleur.

Zacht rood met een roze ondertoon.

Perfecte kleur voor aquareltechniek.

Geeft een heel mooi natuurlijk effect en geneest 
heel mooi in de huid.



Eyeliner
Pigmen�n

XTREME
EYELINER

Xtreme-pigmenten zijn de sterkste 

pigmenten in de PMU-industrie.

Ons zwart pigment is erg sterk en geneest 

echt zwart.

De pigmenten zijn helder en extreem 

dekkend.

Xtreme-kleuren zijn goed voor zowel 

klassieke als ombre-technieken.



XtremeBlack

D�pTur�oise

Xtreme��n

Ultra Violet

Golden ��a��Black

NavyLiner
Sterkste organisch zwart op de markt. De
moleculen zijn kleiner, dus dit zwart zal intens zijn,
met een vloeibare consistentie, dus je kunt er
mooie smokey-effecten maken. We raden aan om dit 
pigment te mengen met Cocoa om het op te warmen, om 
zo een blauwe of groene genezing te voorkomen.

Diepblauwe eyeliner, de perfecte kleur om in te schaduwen 
bij iemand met blauwe ogen. Bij gebruik van gekleurde 
pigmenten op de oogleden is het beter om te beginnen met 
een beetje schaduw met zwart, en goed tussen de wimpers 
te vullen. Meng dan de felle kleur met het zwarte pigment en 
vergroot de gekleurde arcering op de oogleden boven de 
zwarte. Dit staat garant voor een intense look en geeft 
expressie aan de ogen.

Intens groene pigment. Deze kleur komt overeen met groene 
en donkere ogen. Bij gebruik van gekleurde pigmenten op 
de oogleden is het beter om te beginnen met een beetje 
schaduw met zwart, en goed tussen de wimpers te vullen. 
Meng dan de felle kleur met het zwarte pigment en vergroot 
de gekleurde arcering op de oogleden boven de zwarte. Dit 
staat garant voor een intense look en geeft expressie aan de 
ogen.

Mooie lichtblauwgroene kleur. Erg leuk voor schaduw op 
lichte ogen. Bij gebruik van gekleurde pigmenten op de 
oogleden is het beter om te beginnen met een beetje 
schaduw met zwart, en goed tussen de wimpers te vullen. 
Meng dan de felle kleur met het zwarte pigment en vergroot 
de gekleurde arcering op de oogleden boven de zwarte. Dit 
staat garant voor een intense look en geeft expressie aan de 
ogen.

Sterk warm zwart pigment om donkere eyeliners te creëren.
De kleur ziet er nog steeds zwart uit, maar in de mix hebben 
we enkele warme pigmenten  toegevoegd om blauwe of 
groene genezing te voorkomen.

Levendig paars pigment, erg sterk. Leuk om een  schaduw 
te creëren bovenop het zwart, bij zowel lichte als donkere 
ogen. Bij gebruik van gekleurde pigmenten op de 
oogleden is het beter om te beginnen met een beetje 
schaduw met zwart, en goed tussen de wimpers te vullen. 
Meng dan de felle kleur met het zwarte pigment en 
vergroot de gekleurde arcering op de oogleden boven de 
zwarte. Dit staat garant voor een intense look en geeft 
expressie aan de ogen.



ScalpPigmen�n
XTREME SCALP

De nieuwe generatie 

hoofdhuidpigmenten is gearriveerd! 

We hebben een nieuwe, eenvoudige 

lijn ontwikkeld om zowel een geschoren 

scheermeslook als een natuurlijke 

haarvulling te creëren. Slechts 4 

pigmenten om voor iedereen de 

perfecte look te creëren. Dark Pixel is 

onze bestseller om de kleinste puntjes 

te creëren, en zelfs na genezing ultra 

fine blijven.



Oli�� Hair Fi�ing
Donkere asblonde tint voor de zachte kleuring van de hoofdhuid. Dit pigment is speciaal ontwikkeld 
om dunner wordend haar op te vullen, zodat de hoofdhuid niet meer zichtbaar is. Geschikt om  
blond en grijs haar op te vullen.

Dark Hair Fi�ing
Donkerbruin pigment met natuurlijke ondertoon. Het wordt na genezing niet rood of grijs. 
Dit pigment is speciaal ontwikkeld om dunner wordend donker- bruin of zwart haar haar  op te vullen.

Soft �ay Shader
Lichtgrijs pigment, perfect voor de mens met een hele lichte huid.
Dit pigment is speciaal ontwikkeld om een geschoren look te creëren.

Dark Pixel
Zeer donker pigment om perfecte pixels te creëren.
Dit pigment is speciaal ontwikkeld om een geschoren look te creëren met hele kleine stoppeltjes.
Je moet dit pigment heel ondiep aanbrengen en niet meteen schoonvegen.

Dark Pixel is onze bestseller, om de dunste stippen ooit te maken, zelfs na genezing. 



Nano Pigmen�n
De perfecte pigmenten om realistische en scherpe hairstrokes te creëren.

Bij de samenstelling van deze pigmenten gebruiken we een speciaal fixeermiddel om de 
kristallisatie van de moleculen te versnellen, dit voorkomt de migratie van de strokes en zorgt 

ervoor dat ze dun en crispy soft genezen
Door de dikke consistentie hecht het pigment perfect op de microblade, 

maar je kunt ze ook met de machine gebruiken.

We hebben iets ontwikkeld om pigmenten romiger en dikker te maken zonder meer glycerine toe 
te voegen en om het genezingsproces te versnellen.



Nano

Nano
Zeer lichtbruin pigment met een warme 
ondertoon. Geschikt voor een zeer bleke huid 
en vooral voor de rijpere huid.

Nano Oli��
Lichtblond pigment met een  koele ondertoon.
Voor extreem lichte hairstrokes of om rode 
permanente make-up te corrigeren.

Nano 
Natuurlijk bruin pigment.
Past perfect bij de meeste huidtypes.

Bruin pigment, een beetje donkerder 
dan Nano 2.

Nano
Zeer donkerbruin pigment voor een donkere huid. Het is ook geschikt om 
Nano 3 donkerder te maken.



W��d �n S�r!
Deel je beste werk op Instagram met

 
#ecuricosmetics  #xtremeombre

 
en laat weten welk Ecuri-pigment je hebt gebruikt.

Het beste werk zal worden gepubliceerd op de officiële 
Ecuri-website en op sociale media.

Sch��r met pigmen�n v� Ecuri C��metics
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