
MENU
PRIJSSESTRAAT 21

4101 CM CULEMBORG
THEBROWCLUB@HOTMAIL.COM

0638381242@thebrowclubnl@thebrowclubnl

May all clients who enter, leave as friends

Op vertoon van je studentenpas krijg je 10% korting op alle behandelingen.
Ben je geen student, dan hebben we een spaarsysteem voor korting!

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

via 06 38381242. 
 

In het online boekingssysteem staan alle afspraken gecombineerd zodat je,
indien gewenst, meerdere behandelingen tegelijk kan boeken. Staat jouw

combinatie er niet tussen? Neem dan contact op.
 

De afspraak is bevestigd als je een mail hebt ontvangen. Heeft u geen mail
ontvangen? Dan is de afspraak niet gepland. Neem contact op om

misverstanden te voorkomen.



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

BROW TREATMENT € 27,50
Verven, knippen, harsen, shapen, epileren & evt. stylen met make-up. 30 min.

HENNA BROW TREATMENT € 32,50
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 € 25,-
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 Treatment € 50,- 
45 min. 
Brow Henna Treatment € 60,-
75 min.



NAILS
Deze behandelingen gelden voor handen en/of voeten. Wil je de handen én
voeten? Plan dan 2 afspraken achter elkaar of neem contact op voor een dubbele
afspraak.

E-MANICURE € 25,-  
Dit is een techniek waarbij gebruikt wordt gemaakt van de elektrische vijl. Met een
e-manicure worden alle losse velletjes, de dode nagelriem en de dode huid veilig
en pijnloos verwijderd met de freesmachine. Door deze behandeling oogt je
nagelbed langer. Hierdoor wordt het lakken veel strakker ÉN heb je minder snel
uitgroei! 30 min.

E-MANICURE MET RUBBERBASE EN GELLAK € 35,- 
Na de e-manicure wordt de rubberbase aangebracht. Dit zorgt voor een betere
hechting en is sterker dan gewone basecoat. Vervolgens worden de nagels gelakt,
ook met een dun penseel langs de randen voor een strakkere look en minder snel
uitgroei! 75 min.

E-MANICURE MET BIAB € 45,-
Na de e-manicure wordt de biab aangebracht. Biab staat voor builder in a bottle.
Het is een verstevigende én voedende gel. Biab is ook flexibeler dan gellak. De
behandeling zorgt ervoor dat jouw natuurlijke nagels gezond, mooi en stevig
blijven. 90 min.

SET VERWIJDEREN EN VERZORGEN € 15,-
15 min.

FOLIE 
Per nagel € 1,-

FRENCH
Per nagel € 1,-

GLITTERS
Per nagel € 0,50

STICKERS
Per nagel € 0,50

SWAROVSKI STEENTJES
Per steentje € 0,50



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

LASH BOTOX € 10,-
Lash Botox is een intens diep voedend masker voor je wimpers. Kunnen jouw
wimpers een boost gebruiken of heb je broze en/of beschadigde wimpers? Dan
kan Lash Botox ervoor zorgen dat je wimpers voller, langer en gezond worden.
Dit kan ook toegevoegd worden bij de verf. 15 min. 

ELLEEBANA LASH LIFT € 42,50
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 € 52,50
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. 

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

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

COLLAGEEN MASKER € 7,50
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 € 5,- 
COLLAGEEN OOG MASKER € 5,-

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



TREAT YOURSELF! € 50,-
Brow Treatment, gezichtsmassage & gezichtsmasker. 60 min.
Meerprijs henna €5. 

PAMPER YOURSELF! € 102,50
Brow Treatment, Elleebana Lash lifting + tinting, gezichtsmassage & een
gezichtsmasker. 90 min. 
Meerprijs henna €5.

YES PLEASE!
COMBINATION TREATMENTS


