
Natuurlijke wenkbrauwen

Hèt alternatief voor make-up
en getatoeëerde wenkbrauwen

www.natuurlijke-wenkbrauwen.nl

Handig informatieboekje



Voordelen:

       voor dagelijks gebruik

       keuze uit veel modellen en kleuren

       zelf aanbrengen en afhalen

       langere tijd te gebruiken

Natuurlijke wenkbrauwen zijn nieuw in Nederland. Ze worden al 
veel gebruikt in de entertainmentindustrie, maar nog weinig voor 
particulier gebruik ingezet. Dat is vreemd want door het hoge ge-
bruiksgemak, de onzichtbaarheid na aanbrengen en het kwalitatief 
hoge materiaal zijn ze juist ideaal om elke dag te gebruiken.

De wenkbrauwen worden met de hand gemaakt. Haartje voor haar-
tje wordt geïnjecteerd in een dun laagje PU (PolyUrethaan). Dit fi jne 
product is speciaal ontwikkeld om heel gemakkelijk zelf te kunnen 
aanbrengen op een gladde huid. Doordat de PU-laag fl interdun en 
transparant is, neemt deze de kleur aan van de eigen huidskleur. 
Zo lijkt het alsof de haartjes uit de huid groeien.

De wenkbrauwen zijn een prima alternatief voor bijvoorbeeld de 
permanent getatoeëerde wenkbrauw. Doordat kleur en plaatsing 
van een wenkbrauw zeer bepalende factoren zijn in een gezicht kan 
een wenkbrauw op PU je een veilig en snel alternatief bieden.

Bij goed, zorgvuldig gebruik kunnen deze wenkbrauwen langere 
tijd gebruikt worden.

Onze wenkbrauwen zijn te krijgen in veel verschillende kleuren en 
modellen voor zowel man als vrouw.

Natuurlijke wenkbrauwen
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Kleuren
Onze wenkbrauwen zijn in diverse kleuren verkrijgbaar:

HP31
Gemêleerd lichtblond
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HP02
Uni off  black

HP04
Uni donkerbruin

HP07
Uni midden roodbruin

HP08
Uni middenbruin

HP10
Uni lichtbruin

HP29
Gemêleerd

donkergoudblond

De wenkbrauwen zijn met de hand gemaakt. Hierdoor kunnen 
kleuren en modellen mogelijk licht afwijken.



Modellen
Zie voor de verschillende kleuren pagina 3.

Mocht de gewenste vorm er niet bij zitten dan kan de wenkbrauw 
gemakkelijk bijgeknipt worden tot het gewenste model.
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Opbrengen:

Maak de huid en de achterzijde (de PU-laag) van de wenkbrauw vet-
vrij, eventueel met wat alcohol. Breng de WM extra hold lijm aan op 
de achterzijde van de wenkbrauw en laat de lijm 1 minuut drogen. 
Plaats de wenkbrauw zorgvuldig vanuit de binnenkant van het oog 
naar de buitenzijde op je huid en druk deze aan. Eventuele overge-
slagen randjes met een micro wattenstaafje bij lijmen.

Afhalen:

Neem een wattenstaafje en dep deze in een milde remover. Wrijf 
voorzichtig met het wattenstaafje het randje van de wenkbrauw 
aan de binnenkant op en maak de wenkbrauw naar de buitenkant 
toe verder los van de huid. Eventule achtergebleven lijmresten kan 
je met de milde remover van je huid verwijderen.

Gebruiksinstructie

Onderhoud:

Neem een wattenstaafje en dep deze in de milde remover. Wrijf 
voorzichtig met het wattenstaafje de lijmresten van de PU laag, 
wrijf daarbij niet te hard. De PU laag is fl interdun en kan scheuren!

Materialen:

Kijk op pagina 7 voor een overzicht van handige materialen.



Prijzen
Losse wenkbrauwset

Set wenkbrauwen (6 dezelfde sets) waarvan 1 gratis

Startersset (2 sets wenkbrauwen, 1 potje WM extra 
hold lijm, 1 fl esje MME remover, 1 fl esje alcohol, 1 
doosje wattenstaafjes)

Handige materialen:

WM extra hold lijm, 60ml

Flesje alcohol 99%, 100ml

MME remover, 100ml

Doosje compacte wattenstaafjes

Je vindt deze materialen ook in onze webshop:

Abonnement:

Het is mogelijk om een 3 maandelijks abonnement af te sluiten op 
onze wenkbrauwen. Je ontvangt dan per kwartaal 3 nieuwe sets 
van je kleur en model. Dit is inclusief verzendkosten en de benodig-
de materialen (1 potje lijm, 2 fl esjes MME remover, 1 fl esje alcohol, 
1 doosje wattenstaafjes).

Je betaalt hiervoor 285,00 per kwartaal.

95,00

475,00

215,00

23,75

7,50

7,50

7,50
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www.hetpruykenhuyswebshop.nl



Aanvullende informatie
Waar te krijgen:

Deze natuurlijke wenkbrauwen zijn exclusief te krijgen bij:

NatuurlijkeHaarwerken.nl levert standaard maar ook maatwerk 
haarwerken van hoge kwaliteit echt haar voor iedereen met tijdelij-
ke of permanente haarproblemen.

Wij verzorgen onderhoud en reparatie in eigen atelier. Ook voor 
haarwerken die niet bij ons zijn aangeschaft.

Wij zijn aangesloten bij de ANKO en gecertifi ceerd haarwerker.

Kijk voor meer informatie op onze website en maak een vrijblijven-
de afspraak om te bespreken wat we voor je kunnen betekenen.

Natuurlijke Haarwerken.nl

Sint Bavostraat 60D
4891 CK Rijsbergen (NB)

info@natuurlijkehaarwerken.nl
+ 31 (0) 6 11 76 42 65

Natuurlijkehaarwerken.nl , Natuurlijke-wenkbrauwen.nl en www.hetpruykenhuyswebshop.nl
zijn onderdeel van Atelier Het Pruykenhuys.

www.natuurlijkehaarwerken.nl


