
INBEBROWS TREATMENTS

INGEBROWS TREATMENT  34,50

‘Custom made’ wenkbrauwen die perfect passen 
bij jouw unieke gezichtsvorm. We werken met een 
ingenieus ontwikkelde meetmethodiek en passen de 
behandeling plus het gebruik van de juiste producten 
aan op jou en de behoeften van jouw huid. Nieuw 
bij INGEbrows is het uitbreiden van de behandeling 
met een ‘quick facial’. Deze Hydraglow treatment 
van Biologique Recherche verbetert de vochtbalans 
van de huid en zorgt voor een prachtige ‘glow’. Deze 
combinatie is een echte aanrader.

INCL. TINTING  47,50
INCL. HENNA  49,50
INCL. EYE MASK  44,50
INCL. QUICK FACIAL + TINTING  96,50

INGEBROWS TINTING  19,50

Creëer een vollere wenkbrauw met verf. Door ook alle 
donshaartjes mee te kleuren, oogt de wenkbrauw veel 
dikker en voller. Houdbaarheid is 2 tot 3 weken waarin 
elke week de kleur licht afneemt.

INGEBROWS HENNA  23,50

Een echte volle wenkbrauw creëer je met henna. Alle 
donshaartjes plus de huid worden mee gekleurd, 
waardoor de vorm van de wenkbrauw een creatie 
van jouw eigen wens samen met de expertise van de 
IB Specialist is. Houdbaarheid is 3 tot 5 weken en in 
sommigen gevallen zelfs tot 6 weken.

INGEBROWS LIFT + TINTING  55,50

De oplossing voor eigenwijze haartjes die niet in de 
gewenste richting groeien (naar beneden of alle kanten 
op) of voor het corrigeren van licht asymmetrische 
wenkbrauwen. Door het fixeren van de haartjes lijken 
de wenkbrauwen veel voller en blijven bovendien 
mooier in model. 

INCL. INGEBROWS TREATMENT & TINTING  75,50

INGEBROWS LASH LIFT  65,00

Onze methode die de wimpers ‘lift’, geeft hetzelfde 
krachtige effect dat je normaal alleen met een 
wimperkrultang of bij gebruik van mascara bereikt. 
Het resultaat  - een stralende blik met volle aandacht 
voor je ogen - houdt zo’n 8 tot 12 weken aan en vraagt 
nauwelijks verzorging.

INCL. LASH TINTING  72,50

TEENAGE I-BROW  34,50

Wij leren je wat een mooie wenkbrauw, passend bij 
jouw unieke gezicht is. Tot en met 15 jaar.

FACIAL WAXING

Wij bieden de combinatie aan om niet alleen 
wenkbrauwhaartjes maar om ook (dons)haartjes 
op diverse plaatsen zoals bovenlip, kin, wangen, 
unibrow, neus en oren, van het gezicht te verwijderen. 
Wij werken met natuurlijke producten als wax - op 
basis van argan oil - en/of suiker. Hierdoor blijven 
ongewenste haren langer weg.

PER FACE PART  16,50
UPPER LIP + CHEEKS + CHIN  45,00
EARS + NOSE FOR MAN

BROWS & TO STAYTreatments

is alleen beschikbaar in de Rob Peetoom salon Haarlem
INGEBROWS TO STAY & BEAUTY

PRICE LIST 2021
INGEBROWS.COM

@INGEBROWS



TO STAYTreatments
TOTAL RECONSTRUCTION 584,00
Wanneer de wenkbrauw weinig tot geen haar bevat. 
De haartjes worden d.m.v. microbladen en ombré 
techniek in de natuurlijke richting van de wenkbrauw 
getekend om zo een realistische look te creëren die 
bij jou past.

AFTER CARE ‹ 6 WEKEN FREE
FOLLOW UP ‹ 1 JAAR  292,00
FOLLOW UP ‹ 2 JAAR 438,00

OMBRÉ   536,00
Perfect voor wie op zoek is naar een natuurlijke, 
maar toch strakke permanente wenkbrauw. Deze 
speciale microblading techniek geeft het effect van 
een getekende en gepoederde wenkbrauw in één: bij 
de aanzet, in het begin is de kleur licht en het wordt 
steeds donkerder naar het einde toe.

AFTER CARE ‹ 6 WEKEN  47,50
FOLLOW UP ‹ 1 JAAR* 268,00
FOLLOW UP ‹ 2 JAAR*  402,00

SAIKO   548,50
De revolutionaire Saiko Brow is een combinatie van 
microblading en ombré. Met microblading zetten we 
de haartjes en met de ombré techniek poederen we 
de wenkbrauw verder in. Het effect is een vollere, 
feather-achtige en bovenal natuurlijke wenkbrauw.

AFTER CARE ‹ 6 WEKEN  47,50
FOLLOW UP ‹ 1 JAAR* 268,00
FOLLOW UP ‹ 2 JAAR*  402,00

FILL IN   499,00
Een combinatie van meerdere microblading 
technieken. De opbouw van de getekende haartjes 
bepaalt de beste vorm voor jouw unieke gezicht. Meer 
symmetrische en vollere wenkbrauwen geven je een 
mooie en toch natuurlijke uitstraling. 

AFTER CARE ‹ 6 WEKEN  47,50
FOLLOW UP ‹ 1 JAAR*  249,50
FOLLOW UP ‹ 2 JAAR*  374,50

OMBRÉ + FILL IN  560,00 
AFTER CARE ‹ 6 WEKEN  47,50
FOLLOW UP ‹ 1 JAAR*  280,00
FOLLOW UP ‹ 2 JAAR*  420,50

*Incl. IB Treatment

INGEBROWS TO STAY MAKE-UP TO STAY

EYELINER TO STAY
 
Een natuurlijk ogende eyeliner die tussen, en net 
boven de wimpers wordt geplaatst. Dit kan zowel 
boven als onder het oog en is afhankelijk van wat 
het beste past. Eyeliner To Stay zorgt op een subtiele 
manier voor minder fletse ogen, en een krachtige blik.

UNDER   233,00
UPPER   266,00
UNDER & UPPER  419,00

FOLLOW UP ‹ 1 JAAR  195,00
FOLLOW UP ‹ 2 JAAR  295,00

SMUDGE EYELINER TO STAY  499,00 

Een eyeliner met een oogschaduw effect.

LIPLINER TO STAY  595,00

De mond ziet er mooier en voller uit met meer kleur en 
de juiste vorm. Deze behandeling zorgt voor minder 
fletse lippen en doet de fijne lijntjes veel minder 
opvallen. Het plaatsen van een lijn om de lippen en het 
invullen van de lippen met een natuurlijke kleur zorgen 
voor een mooie, optisch vollere vorm en heeft een 
verjongend effect.

FOLLOW UP ‹ 1 JAAR 303,00
FOLLOW UP ‹ 2 JAAR 490,00
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BEAUTYTreatments

BIOLOGIQUE RECHERCHE

PLASMA

MICROBLADING
FACIALS

HYDRAGLOW TREATMENT/QUICK FACIAL 74,50
Verbetert de vochtbalans en uitstraling van de huid. 
Geschikt voor alle huidtypen, ook voor de jonge huid. 

VIP CARE  99,50
Een revitaliserende behandeling die de natuurlijke balans 
van de huid herstelt en reactiveert voor een stralend 
gezicht en decolleté.

RESTRUCTURE & SMOOTH CARE  132,50
Huidherstellende behandeling met een plumping effect. 
De afvalstoffen worden afgevoerd waardoor de huid 
gevoed en gehydrateerd is.

SECOND SKIN CARE  268,50
Een liftende behandeling door middel van een bijzonder 
masker met hyaluronzuur, speciaal ontwikkeld voor de 
volwassen huid.

GEZICHT OF HALS OF DECOLLETÉ 
60 minuten
Per behandeling 175,00
Kuur van 3 behandelingen 420,00

GEZICHT & HALS 
60 minuten
Per behandeling 275,00

GEZICHT & HALS & DECOLLETÉ
80 minuten
Per behandeling 295,00
Kuur van 3 behandelingen 660,00

LOSSE BEHANDELING 
Littekens v.a. 105,00
Per zone  115,00

PLASMA LIFT
Intake gesprek   vrijblijvend 
Ooglid vanaf 349,00
Glabella (frons)  199,00
Voorhoofd  299,00
Kraaienpootjes  299,00
Lip/mond  265,00
Neuslippenplooi  225,00
Kaaklijn/wangen vanaf 349,00
Hals/onderkin vanaf 299,00
Littekens  vanaf  49,00
Pigmentvlekken vanaf  20,00
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