
MENU
PARIJSSESTRAAT 21

4101 CM CULEMBORG
THEBROWCLUB@HOTMAIL.COM

06 38381242@thebrowclub@thebrowclub

May all clients who enter, leave as friends

Op vertoon van je studentenpas krijg je 10% korting op alle behandelingen

Je kunt online een afspraak maken via www.thebrowclub.nl of telefonisch 
via 06 38381242. 



BROWS
BROW TOUCH UP € 15,-
Knippen, harsen, shapen, epileren & evt. stylen met make-up. 15 min.

BROW THREATMENT € 25,-
Verven, knippen, harsen, shapen, epileren & evt. stylen met make-up. 30 min.

HENNA BROW TREATMENT € 30,-
Verven met henna, knippen, harsen, shapen, epileren & evt. stylen met make-up.
Henna hecht 1 tot 2 weken op de huid en 4 tot 6 weken aan de haartjes. 45 min.

HENNA BROWS €22,50
Verven met henna (zonder touch up). Henna hecht 1 tot 2 weken aan de huid en 4
tot 6 weken aan de haartjes. 30 min.

WENKBRAUWEN VERVEN €12,50
Verven (zonder touch up). 15 min.

MEN BROWS € 12,50
Knippen, harsen, shapen & epileren voor mannen. 15 min.

BROW LIFT € 40,-
Ook wel brow lamination of fluffy brows genoemd. Tijdens deze behandeling
worden de wenkbrauw haartjes in de gewenste richting geplaatst. Hierdoor ogen 
je wenkbrauwen voller & strakker. Het resultaat blijft tussen de 4 en 6 weken
zichtbaar. 30 min.

BROW LIFT + TOUCH UP € 45,-
Deze behandeling is inclusief brow touch up. 45 min.

BROW LIFT+ TREATMENT € 55,-
Deze behandeling is inclusief brow touch up & verven. 45 min.

DUO DEALS: BEHANDELING VOOR 2 PERSONEN
Brow Touch Up € 25,00
Brow Treatment € 45,00
Brow Henna Treatment € 55,00



LASHES
WIMPERS VERVEN € 12,50
De wimpers worden in de gewenste kleur geverfd. 15 min.

ELLEEBANA LASH LIFT € 40,-
Door de wimperlift krijg je een open oogopslag en lijken je wimpers langer. Je hebt
geen wimperkruller meer nodig! Het resultaat blijft 6 tot 9 weken zichtbaar. 30 min.

ELLEEBANA LASH LIFT & TINTING € 50,-
Een wimperlift & het verven van de wimpers. Hierdoor krijg je een open oogopslag
en lijken je wimpers langer. Je hebt geen mascara en/of wimperkruller meer
nodig! Het resultaat blijft 6 tot 9 weken zichtbaar. 45 min.

NAILS
GELLAK + MINI MANICURE € 27,50
De gellak geeft een verzorgde look en extra stevigheid aan de eigen nagel. De
gellak blijft 2 tot 4 weken zitten. 45 min.
*Ik lak alleen gezonde nagels.

GELLAK HANDEN & VOETEN + MINI MANI-/PEDICURE € 55,-
De gellak geeft een verzorgde look en extra stevigheid aan de eigen nagel. De
gellak blijft 2 tot 4 weken zitten. 90 min.
*Ik lak alleen gezonde nagels.

GELLAK VERWIJDEREN HANDEN OF VOETEN € 10,-
Gratis bij nieuwe set. 15 min.

GELLAK VERWIJDEREN € 18,-
Inclusief het verzorgen van de nagels.
Gellak verwijderen nagels in model vijlen en een glans gel over de nagels. 30 min.

GELLAK VERWIJDEREN HANDEN EN VOETEN € 18,-
Gratis bij nieuwe set. 15 min.

GELLAK VERWIJDEREN € 34,-
Inclusief nagels verzorgen handen & voeten.  
Gellak verwijderen nagels in model vijlen en een glans gel over de nagels. 45 min. 



EXTRA
BOVENLIP OF KIN HARSEN € 7,50
De gewenste haartjes worden verwijderd. 15 min.

GEZICHTSHAAR VERWIJDEREN € 10,-
De gewenste haartjes worden verwijderd. 15 min.

GEZICHT HARSEN € 30,-
De gewenste haartjes worden verwijderd van het hele gezicht. 30 min.

COLLAGEEN MASKER € 5,-
Het collageen zorgt ervoor dat de huid zijn natuurlijke elasticiteit en hydraterende
vermogen terug krijgt waardoor fijne lijntjes en rimpels vervagen en poriën
verminderen. 15 min.
COLLAGEEN LIP MASKER € 2,50 
COLLAGEEN OOG MASKER € 2,50

GEZICHTSMASSAGE € 15,-
Even ontspannen? Dan zit je met deze behandeling helemaal goed! 15 min.

TREAT YOURSELF! € 45,-
Brow Treatment, gezichtsmassage & gezichtsmasker. 60 min.
Meerprijs henna €5. 

PAMPER YOURSELF! € 95,-
Brow Treatment, Elleebana Lash lifting + tinting, gezichtsmassage & een
gezichtsmasker. 90 min.
Meerprijs henna €5.

YES PLEASE!
COMBINATION TREATMENTS


