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pillaválaszték

l u x u r y  e y e l a s h

luxus pillahosszabbítás,
láthatatlan illesztés



pillaválaszték

a szálankénti luxus

A LadyLash pillaszálak tökéletessége a speciálisan kifejlesztett 
alapanyagnak köszönhető, ezzel biztosítva a megfelelő tartós-
ságot és ellenálló képességet minden külső tényezővel szem-
ben.
Egyedülálló minőségű csúcsfejlesztésünk a The Black Glue Pro-
fessional fekete ragasztó, mely most még erősebb, még gyor-
sabb és az eddigieknél kisebb ragasztómennyiséggel is akár 4 
hétig tartós szempillasor készíthető.
A széles LadyLash pillaválasztékból minden pillasorhoz találsz 
megfelelőt, legyen az színes, extrém hosszú, vagy természetes 
hatású.
A csodálatos Hollywood Volume szempilladúsítással soha nem 
látott természetes hatású, de mégis drámai dúsítás érhető el.

hiszünk A TErmészETEsséGBEn.

hiszünk A nőiEsséGBEn.

hiszünk a ladylash szálak
VArázsErEjéBEn.
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KiscsoPorTos KéPzésEK orszáGszErTE

KiEmELKEdő
minőséG

éLEnjáró fEjLEszTésEK
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KüLönLEGEs HATásoK A LAdyLAsH-EL

Az applikálásnál mindig figyelembe vesszük a vendég természetes pilláinak hosszát, vastag-
ságát, ívét, sűrűségét és színét. Ez alapján választjuk ki a LadyLash pillákat, a technikát és a 
szemformának megfelelő pillasor formát.

A klasszikus 3d pillahosszabbításnál minden szál természetes szempillához egy szál szinte-
tikus LadyLash pillát ragasztunk. Így dúsabb érzetű és látványosan hosszabb szempillát kap-
hatunk. dúsítást a duplaszálas dUAL LAsH és háromszálas TriPLEX LAsH pillák használatával 
érhetünk el. A pillasort pedig színes coLor LAsH szálakkal és köves diAmond LAsH pillával 
egészíthetjük ki.

A legújabb prémium szempilla dúsítási módszer a LadyLash Hollywood Volume, ahol egy 
szál természetes szempillához általában 3 szál speciális, pehelykönnyű “silk” pillát illesztünk 
a különleges és egyedi, Volume-Up technikával. A hihetetlenül könnyű Volume pilla még 6 
szál használata esetén sem terheli meg a természetes pillát. LadyLash Hollywood Volume 
csak kicsit hosszabbítja, ellenben drámaian dúsítja a saját pillasort.

ladylash
szempilla

nélkül

klasszikus
3d ladylash 

szempilla-
hosszabbí-

tással

hollywood
Volume

ladylash
szempilla-
dúsítással
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szemöldök

új!

szemöldök
éPÍTés

a szemöl-
dökdúsítás 

forradalmian 
új technika a 

szépségipar-
ban, amellyel 

a hiányos sze-
möldököt lehet 

pótolni, valamint 
a nem megfele-

lő ívet korrigálni, 
ugyanakkor teljes 

rekonstrukcióra is al-
kalmas.

sikere abban rejlik, hogy 
észrevehetetlen, teljesen ter-

mészetes a hatása, tartóssága 
pedig 1-3 hét. 

A szemöldökszálak felhelyezése 
kétféle módon történhet, vagy a 

meglévő szemöldökhöz illesztjük, 
vagy a bőrbarát ragasztónknak kö-

szönhetően bőrre is applikálhatunk. 
széleskörű színválasztékunk lehetővé 

teszi, hogy bármilyen bőrtónushoz és 
arcformához elérhető legyen a tökéle-

tes árnyalatú szemöldök. Az applikálás 
folyamata nagyon gyors, maximum egy 

óra alatt elvégezhető, és a vendégek szá-
mára sem okoz kellemetlenségeket, vala-

mint viselése is észrevehetetlen. 

4

Előtte utána



szemöldök

szemöldök dúsítás step by step

intenzív és gyakorlatorientált 
képzésünkön egy nap alatt sajá-

títhatod el a szálankénti szemöl-
dökdúsítás technikáját, amelyen 

magabiztos tudásra tehetsz szert. 
Az elméleti képzés után a gyakorlás 

élő modellen történik. megtanulha-
tod, hogyan alakítsd ki az arcformák-

hoz igazodva a szemöldök tökéletes 
ívét és vastagságát, a szakszerű formá-

zást. 
A szemöldökkorrekció területén ezzel a 

technikával lehet a legtermészetesebb ha-
tást elérni, így hamar a vendégek kedven-

cévé válik ez a szolgáltatás.

az egy napos tanfolyam ára: 
1. szemöldökszett vásárlása esetén:

9.800,- +áFa  helyett 6.930,- +ÁFa
2. szemöldökszett vásárlása esetén: 9.800,- +áFa

szEmöLdöK-
dÚsÍTás KéPzésGyorsan kötő átlátszó ragasztó, szemöldök appli-

káláshoz. száradási idő: 3-4 mp. nincs fényesedés, 
fehéredés, irritáció.          

1. szETT tartalma

•	 Univerzális csipesz
•	 clear Glue Eyebrow átlátszó 

szemöldök ragasztó
•	 Eyebrow szemöldök applikátor
•	 LadyLash Eyebrows                 

szemöldök box  - 2 féle
•	 jáde kő
•	 rózsaszín pillafésű
•	 szempilla- és ragasztótartó 

gyűrű szett
•	 Lady make-up remover Tissues
•	 Lash Prep

26.240,-

2. szETT TArTALmA:

•	 Univerzális csipesz
•	 clear Glue Eyebrow átlátszó 

szemöldök ragasztó
•	 LadyLash Eyebrows                 

szemöldök box  - 2 féle
•	 szempilla- és ragasztótartó 

gyűrű szett

14.500,-

1. szemöldöképí-
tés előtt távolítsuk 
el a szennyeződé-
seket és a smink-
m a r a d v á n y o k a t 
olajmentes Lady 
make-up remover 
Tissue-val.

5ml - 4.500,-
          

új! eyebRoW glue cleaR 
átlátszó szemöldök Ragasztó 

0.10 -es vastagságú természetes hatású és ívű
szemöldök szálak, melyek segítik az élethű
szemöldök dúsítást. 4 soros 5, 6, 6, 7 méretben.
2.800,-
          

új! ladylash eyebRoWs 
szemöldök box

új! szemöldökdúsító szettek
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1. 4.2. 5.3.

2. A tökéletes ta-
padás érdekében a 
szemöldököt zsírta-
lanítsuk Lash Prep 
előkészítő folya-
dékkal.

3. fésüljük át a 
szemöldököt, hogy 
rendezetten álljon.

4. Pontosan mérjük 
fel és jelöljük meg 
a tökéletes szemöl-
dök formáját.

5. speciális csi-
pesszel applikál-
juk a pihe könnyű 
szemöldökszála-
kat a természe-
tes szálakhoz 
a megfelelő 
technikával.
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PiLLAVáLAszTéK - Profi PiLLáK
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14
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15
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16
mm

x

x

b –
teRmészetes 
hatás

Vastagság 
szeRint:
0,07 mm –
Hollywood Volume
0,10 mm –
Hollywood Volume
0,15 mm  – 
természetesebb
0,20 mm –
fokozottabban 
látványos

hossz szeRint:
6-16 mm-es
tégelyes és box 
kiszerelés

c –
extRaVagáns 
hatás

Vastagság 
szeRint:
0,07 mm –
Hollywood Volume
0,10 mm –
Hollywood Volume
0,15 mm  – 
természetesebb
0,20 mm –
fokozottabban 
látványos

hossz szeRint:
6-16 mm-es
tégelyes és box 
kiszerelés

l –
dRámai 
hatás

Vastagság 
szeRint: 
0,15 mm vastagság

hossz szeRint: 
8-16 mm vegyes 
méretű box
csak box-ban!

d –
díVa
hatás

Vastagság 
szeRint:
0,07 mm –
Hollywood Volume
0,10 mm –
Hollywood Volume
0,15 mm  – 
természetesebb
0,20 mm –
fokozottabban 
látványos

hossz szeRint:
8-16 mm-es

csak box-ban!

Flat b
teRmészetes
hatás

Vastagság 
szeRint:
0,15 mm  – 
természetesebb

hossz szeRint:
8-16 mm-es

csak box-ban!

Flat c
extRaVagáns 
hatás

Vastagság 
szeRint:
0,15 mm  – 
természetesebb

hossz szeRint:
8-16 mm-es

csak box-ban!

B íV
0,07, 0,10, 0,15, 0,20 0,07, 0,10, 0,15, 0,20 0,07, 0,10, 0,15, 0,20  0,15 0,150,15

C íV l íV d íV
Flat

B íV
Flat
C íV

x x x

x x x



PiLLAVáLAszTéK - szEmPiLLA KisoKos

7

Flat
A flat pilla átmérője a megszokottól eltérően ellipszis alakú, amelynek köszönhetően jobban felfekszik a természetes 
pillákra. jobban és nagyobb felületen tud a saját pillákra tapadni, így természetes, ugyanakkor baba szem hatás érhető 
el vele.

0,07 mm vastagság - Hollywood volume
A Hollywood Volume dúsítási technika csak speciálisan könnyített pillaszálakkal, 0,10 és 0,07 vastagságú “silk” pillákkal 
végezhető. A Volume szálak csak 1-2 mm-rel lehetnek hosszabbak a természetes pilláknál, de a speciális illesztésnek 
köszönhetően soha nem látott, dús pillasor készíthető. 

0,10 mm vastagság - Hollywood volume
A Hollywood Volume díszítési technikához alkalmazott legvastagabb pilla.

0,15 mm Vastagság
A természetes hatású 3d LadyLash pillasorokhoz megfelelő vastagság. A legtöbb esetben ez a vastagság javasolt, 
általában az európai nők pillájához a 0,15-ös pillaszál a tökéletes. A hatás azonban így is drámai, a hosszabbításnak és az 
éjfekete színnek köszönhetően a 0,15 vastagsággal készült pillasor is látványos, mégis természetes.

0,20 mm Vastagság
A 0,20 vastagsággal rendelkező LadyLash pillákat mediterrán típusú – vastagabb saját szempillával rendelkező – 
hölgyeknek ajánljuk. Az ő dús, sötét pilláikkal ez a vastagság is természetesnek hat. A legtöbb vendég szempillájához 
azonban ez a vastagság túlzottan hivalkodó, és a saját pilla és a LadyLash szál jelentős vastagságkülönbsége miatt az 
illesztés feltűnő, a pillasor nem természetes.

b íV
A B ívű szintetikus szálak íve természetes. A legtöbb európai hölgy természetes pillája közepesen ívelt, a B ívű pilla 
applikálása a megfelelő számukra. mindig figyeljünk arra, hogy a természetes pilla ívéhez közelítő LadyLash pillát 
válasszunk, ne akarjunk egy “göndörebb” pillasort drámaibb ívvel létrehozni. Ha a mesterséges pilla íve nagyban eltér a 
természetes pillasorttól, az applikálás nem lesz tartós.

c íV
drámaibb ívű c-s LadyLash pillákat főleg a mediterrán típusú vendégeknek válasszunk, mert az ő természetes pilláik 
is eleve íveltebbek. nem tévedhetünk, ha nemcsak a kiválasztott pillahosszakat, hanem az ívet is mindig hozzámérjük 
a vendég saját szempillájához, így rögtön látjuk, hogy a LadyLash mely íve fekszik fel a pillákra. mindig válasszunk a 
természetes pilla ívéhez leginkább hasonló LadyLash íveltséget.

l íV
Az L ívű pillák rövid, egyenes szakasszal indulnak, majd éles szögben, drámaian ívelnek felfelé. Az L ív a rövid, egyenes, 
előre álló, vagy lefele bukó szempillájú vendégeknek megfelelő, és használatával igazán drámai a változás – természetes, 
de látványos pillasor készíthető. Az L ív az egyenes szakasz miatt csak egyenes és rövid pillákra illeszthető, a hosszú vagy 
túl íves természetes pilláknál az ív- és hosszkülönbség miatt a ragasztás nem lesz tartós.

d íV
A legíveltebb LadyLash pillákkal igazi díva hatást érhetünk el. Az eleve ívelt pillájú vendégeknek javasolt. Gyakorlottabb 
stylist-oknak ajánljuk, a kisebb ragasztási felület miatt. Ez az ív drámaian nyitja a tekintetet.
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szEmPiLLA BoXoK

LAdyLAsH BoXoK

mixed size lash cmixed size lash b
Vegyes méretű box, 8-16 
mm-ig minden pillahosszt 
tartalmaz, öntapadós csíkokra  
helyezve.
c ívvel, 0,07, 0,10, 0,15 és 
0,20 változatban.

1 doboz – 7.150,- 

Vegyes méretű box, 8-16 
mm-ig minden pillahosszt 
tartalmaz, öntapadós csíkokra  
helyezve.
b ívvel, 0,07, 0,10, 0,15 és 
0,20 változatban.

1 doboz – 7.150,- 

l style mix
tökéletes illeszkedés a 
teljesen egyenes pillákhoz! 
Vegyes méretű box.

0,15 vastagságban
8-16 mm-es hosszal.

1 doboz – 7.150,-

best mix -
hollywood Volume

expRess lash -
hollywood Volume

A legnépszerűbb méretek egy 
dobozban!
b és c íveltséggel, 0,07-es és 
0,10-es vastagságban, 8-9-10-
11-12 mm-es hosszal.

1 doboz – 7.150,-

expRess lash

Választható hosszúságú pillák.
b és c íveltséggel, 0,15-ös és 
0,20-as vastagságban, 8-9-10-
11-12-13-14 mm-es hosszal.

1 doboz – 5.500,-

Választható hosszúságú pillák már 
0,07-es és 0,10-es vastagságban is!
b és c íveltséggel, 0,07-es és 
0,10-es vastagságban, 12 vagy 
13 mm-es hosszal.

1 doboz – 5.500,-

Új!Új!



szEmPiLLA BoXoK

dÚsÍTó BoXoK

mixed size lash d
Vegyes méretű box, 8-16 
mm-ig minden pillahosszt 
tartalmaz, öntapadós csíkokra  
helyezve.
d ívvel, 0,07, 0,10, 0,15 és 
0,20 változatban.

1 doboz – 7.150,- 

Flat
Új, ovális formájú pilla szett a 
könnyebb illesztés érdekében.

b és c ívvel, 0,15 vastagság-
ban, 8-16 mm-es hosszal.

1 doboz – 7.150,- 

dual lashtRiplex lash 
Három szálból álló, mégis 
könnyű (szupervékony) 
dúsító pillák a munka fel-
gyorsításához.
b íveltséggel, 3x0,10 
vastagságban, 10-12-14 
mm-es hosszal.
1 doboz – 7.350,- 

Két szálból álló dúsító, az op-
timális dúsításhoz. Kis súlya 
miatt tartós.

b íveltséggel, 2x0,10 vagy 
0,15 vastagságban, 10-12-14 
mm-es hosszal.
1 doboz – 7.150,- 

Új!
d ÍVELTséG

Új!
fLAT
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diamond shine 
lash
dupla swarovski kővel alul-
felül díszített triplaszálú 
pilla. 2 in 1 dúsítás és csil-
logás egyetlen ragasztás-
sal! Lélegzetelállító hatás, 
gyönyörű, csillogó tekintet!
3x0.10 vastagság, b ívelt-
ség, 11 mm

1 doboz (16 szál) – 3.200,-

ombre lasH -
fekete tő, színes vég
B íveltségű, 0,15-ös vastagságú pillák, 12 
és 14 mm-es hosszban. 4 szín egy tálcán: 
lila, kék zöld és piros

1 doboz – 7.150,-

sTyLisT PiLLáK

kocka tégelyes színes pillák
színes pillák segítségével szépen kiemelhető a 
szemszín. c és d ív, 0,10-es és 0,15-ös vastagság, 9, 
10, 11 mm-es hosszúságban.

1 doboz – 1.990,-

színes pillák hét káprázatos színben, 4 csodálatos variációban. b ívelt-
ségben, 0.15 vastagságban. 8-10-12-14 mm.

1 doboz (3 sor) – 1.990,-

mystiC 
Violet

Blondie 
Brown

VelVet 
Blue

pink 
style

coloR lash

10

Új!

Új!



csiPEszEK, fémEszKözöK

egyenes csipesz
A pillaszálak és tincsek pontos elhelyezéséhez.
1db – 2.450,-

hajlított csipesz
Pontos pillafelhelyezés, kis súly.
1db – 2.450,-

uniVeRzális csipesz
Könnyített titán anyagának köszönhető-
en nem deformálódik, időtálló. Kialakí-
tása lehetővé teszi, hogy a Hollywood 
Volume technikához és a szemöldökdú-
sításhoz is egyaránt tökéletes legyen a 
használata. 
1db – 3.500,-

lady hollyWood Volume csipesz
Az új, kifejezetten a Volume szempilladúsítási techniká-
hoz kifejlesztett, formatervezett csipesz segítségével 
könnyedén választhatod szét a pillákat. Kiváló minő-
ségű anyagból készült.
1 db – 2.750.-

1.

5.

2.

1.

3.

2.

4. 5.

3.

4.
Rozsdamentes olló
nagyon éles, extrém keskeny, 
pontos.
1db – 2.440,-

11

Új!

Új!
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rAGAszTóK

the black glue deVeloped  

Erősebb tartás, állagában sűrűbb elődjénél, 
emiatt még precízebb munkát tesz lehetővé. 
A profik elsőszámú választása, de a kezdők 
titkos fegyvere is lehet. A vendég szemét a 
lehető legkevésbé irritáló, minőségi tesztjein 
kiválóan vizsgázott ragasztó, mely optimális a 
Lady Hollywood Volume szempilladúsításnál 
alkalmazott Volume-Up technikához is.

a the black glue developed ragasztó 
előnyei:
- alacsonyabb kipárolgású
- 2-3 másodperces kötési idejű, ezáltal a munka 
precíz és gyors
- nagyon erős, egyáltalán nem enged el, helyes 
technikai applikáció esetén a saját szempilla élet-
tartamáig garantáltan tart
- optimális sűrűsége lehetővé teszi a tiszta appli-
kációt

száradási idő: 2-3 másodperc

5ml – 9.450,-

the black glue
megújult összetételének köszönhetően a megszo-
kott 3-4 másodperces száradási időhöz még na-
gyobb ragasztóerő párosul. Extrém erő, alacsony 
kipárolgás és irritáció mellett – ez a The Black Glue 
sikerének titka.
Kezdők számára is kiváló választás, hiszen segítsé-

gével ők is extrém 
tartós pillasorokat 
varázsolhatnak.

száradási idő:
2-3 másodperc

10ml  – 14.900,-
5ml – 9.450,-

the black glue
pRoFessional
felhasználási módja sokrétű, bármelyik pilla 
építési technikához kitűnő választás. Tartóssá-
ga rendkívüli, akár 6-8 hét lehet, ugyanakkor 
a természetes szempillákat nem károsítja. 
Kellemes sűrűségű, alacsony kipárolgású. A 
szempilla stylistok egyik kedvence!

száradási idő: 3-4 másodperc

csÚcs-
fEjLEszTés

Új!

kötési idő

the black glue pRoFessional 3-4 mp 6-8 hét alacsony multi Volume Up - 
szálas

the black glue 2-3 mp 4-5 hét alacsony multi Volume Up

the black glue deVeloped 2-3 mp 4-5 hét közepes szálas

eyebRoW glue cleaR 3-4 mp 1-3 hét nagyon alacsony szemöldök

taRtósság kipáRolgás applikációs
technika

5ml – 9.450,-

Új!
Gyorsan kötő átlátszó ragasztó, szemöldök 
applikáláshoz. száradási idő: 3-4 mp. nincs 
fényesedés, fehéredés, irritáció.          

5ml – 4.500,-
          

eyebRoW glue cleaR 
átlátszó szemöldök
Ragasztó 
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PiLLAVáLAszTéKkellékek

gel RemoVeR
Pillaragasztó gyors leoldásá-
hoz. csepegésmentes, olajbá-
zisú leoldószer, melynek zselé 
állaga megakadályozza, hogy 
leoldás közben a szembe foly-
jon. Több mint 100 eltávolí-
tásra elegendő.

15ml – 5.550,-

lash pRep
fertőtlenítő és zsírtalanító 
hatású folyadék a természe-
tes pilla és a szem körüli 
bőr előkészítéséhez. Kiadós, 
nagy kiszerelésben, praktikus 
pumpás kupakkal.

50ml – 4.250,-

ladylash nagyítós 
szemüVeg
Legújabb termékünk a tökéle-
tes pillasor építését segíti elő, 
hogy az elérhető legprecízebb 
felhelyezésnek köszönhetően 
lélegzetelállító szettek készül-
hessenek. A nagyítás mértéke 
háromféleképpen állítható, va-
lamint egy ki-be kapcsolható 
lámpával is felszereltük, hogy az 
aprólékos munka minden fázisát 
pontosan lásd. 
7.600,-

Új!
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mascaRa bRush –
Pilla kifésÜlő sPirál
10 darabos csomagban.
1 csomag – 1.300,-

pink mascaRa bRush 
– Pilla kifésÜlő sPirál
10 darabos csomagban.
1 csomag – 1.100,-

Új!

Új!

Új!
szemPilla- és
RagasztótaRtó
gyűrű szett
Praktikus 2 az 1-ben szett, 
melyben a pillák ideális ívben 
helyezkednek el a kényelmes 
applikálásához. A tartó gyűrűre 
ragasztó tálkát is lehet illeszteni. 
1 db – 900,- 

13
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kellékek

lash stands silicone 
Pad – nagy, feHér
A teljes pillaszett előkészítését 
lehetővé tevő nagy méretű szi-
likon alátéttel felgyorsíthatod 
az applikációt! stabilan tartja a 
pillákat és a ragasztótartót is. 
fehér színben.
185 mm x 140 mm
1 db – 4.900,-

Ragasztó taRtó üVeg-
poháR
1db – 420,-

Jáde kő
ragasztóalátét a könnyebb és 
gyorsabb munkavégzéshez. A 
ragasztócsepp szépen szétterül, 
de nem folyik el, a szempilla 
könnyebben mártható a ragasz-
tóba. A felesleg lehúzására is 
alkalmas, felülete könnyen tisz-
títható.
1 db – 1.200,-

szálmentes törlő
Teljesen szálmentes, nem 
papírszövet.
100 db – 490,-

lint FRee eye patch
nyugtató, gyulladás és püffedt-
ség enyhítő zselés alátétpárna, 
ergonomikus kialakítással. Hasz-
náld minden applikálásnál, hogy 
a szétválasztó csipesznek stabil 
és biztonságos támasztéka le-
gyen.
1 pár – 450,-

noRmál és hosszított 
feJű aPPlikátor
Lash Prep előkészítőhöz és Gel 
remover leoldóhoz. már hosz-
szított fejjel is!
normál: 100 db – 3.750,-
Hosszított: 100 db – 3.750,-

műanyag babafeJ
gyakoRláshoz
életnagyságú, bőr tapintású, sta-
bil, szempillái cserélhetők. szem-
pilla nélkül.
1db – 11.900,-

oRVosi Ragasztószalag
Az alsó szempillák ragasztótól 
való védelméhez.
1db – 680,-

lash stands silicone pad 
– kiCsi, feHér
Pilla alátétpárna szilikonkau-
csukból, megújult, fehér szín-
ben. szinte az egyetlen jó meg-
oldás a pillák könnyed, gyors 
felvételéhez.
50 mm x 70 mm
1 db – 1.150,-

A többi kellék nem tartozék

lady make-up
RemoVeR tissues
olajmentes, erősen tisztító, mégis 
gyengéd sminkeltávolító törlőkendő.
20 db – 690,-

Új!
eyebRoW szemöldök 
applikátoR
Kialakításakor arra törekedtünk, 
hogy a lehető legalaposabban 
lehessen elvégezni a zsírtalaní-
tás és a leoldás munkafolyama-
tait. Elsősorban a szemöldökdú-
sítás technikájához ajánljuk.  
50 db – 4.250,-

eRedeti
cRystallizedtm 

sWaRoVski köVek

20 db (ss 3) – 360,-
20 db (ss 5) – 360,-



kellékek

száRadást gyoRsító 
FúVóka
1db – 1.490,-

nagyítós lámpa
ötszörös nagyítás, nagyméretű 
lencse, erős, hideg fény.
1db – 15.900,-

ladylash kötény
fehér, nőies fazonú, elegáns 
munkakötény, zsebekkel.
1 db – 3.300,-

ladylash póló
Laza, pamut anyagból készült, 
elegáns női póló, strasszal.
1 db – 3.690,-

elektromos göndörítő 
teRmészetes
szempillához
Elektromos szempilla göndörítő. 
A fűtőszálak hőjével kímélete-
sen varázsolható ívesebbé a ter-
mészetes szempilla. LadyLash 
pillasor göndörítéséhez nem 
használható. Használata foko-
zott odafigyelést igényel.
1db – 4.900.-

guRulós-polcos
lámpa állVány 
Gurulós tároló állvány, prakti-
kus, 4 polcos kiképzéssel. fehér 
színben. Asztalhoz rögzíthető 
lámpához kifejlesztve. Teherbí-
rása, polconként 6 kiló.
1 db – 22.500,-

nyakpáRna
1 db – 1.950,-

szett táska
fehér kígyóbőr-imitáció, króm-
váz, belül rugalmasan áthelyez-
hető, elválasztó lamellákkal, bo-
rulás ellen.
1 db – 3.900,-

szempilla leRagasztó csík
A szem ívét követő csíkokkal 
könnyedén, egy lépésben le-
ragasztható az alsó pillasor. Az 
applikálás után a csík a szempil-
lák kihúzása nélkül eltávolítható.
5 ív/zacskó (összesen 50 pár) –
2.200.-

szempilla panel 
Gyakorláshoz.
1 pár – 610,-

15

időPontkártya
1 db – 30,-

poszteR
50x70 cm
1db – 990,-

Új! Új!

Új!
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magas színvonalú, kiscsoportos, gyakorlat-orientált képzésünk során mindössze egy nap alatt elsajá-
títhatod a luxus minőségű, azonban kedvező árú LadyLash tartós szálankénti szempillahosszabbítás lé-
péseit az első felhelyezéstől az utóápolásig. A képzés elméleti részét fél napos gyakorlás követi oktatói 
felügyelettel. A tanfolyamon megismerkedsz a különböző tévhitekkel, technikákkal, stílusokkal.
megtanulsz különbséget tenni a szemformák között, és helyesen kiválasztani a legmegfelelőbb ívű, 
hosszúságú és formájú LadyLash pillasort. Gyakorlatban sajátíthatod el a láthatatlan, tartós és a termé-
szetes pillát kímélő applikálás titkait. Bővítsd szolgáltatásaid körét, kápráztasd el vendégeidet!
modell nem szükséges, a gyakorlás babafejen történik. A tanfolyam egy napos.

akció! szett vásárlása esetén az alapképzés féláron!

A képzés díja: 11.800 ft + áfA
szett vásárlása esetén mindössze:  5.900 ft + áfa

(Kb. 50 komplett szempilla szetthez elegendő)

minden alapanyagot és applikálási kelléket tartalmaz, amire a szempilla-hosszabbítás elkezdésénél 
szükség lehet. A leggyakoribb pilla hosszokkal és ívvel, mindkét vastagságban! A készlet rövid pillákat 
is tartalmaz, melyekre gyakran van szükség a szemzugban. A szetteket pedig különleges színes pillákkal 
dobhatod fel!

megújult! most már különleges, szemzugba való és színes pillákkal, valamint flat pillákkal!

•	 The Black Glue Professional ragasztó 5ml 
•	 mixed size Lash Box B 0.15
•	 flat Box, mixed size B 0.15
•	 mixed size Lash Box c 0.15
•	 color Lash Pink
•	 color Lash Velvet Blue
•	 Lint free Eye Patch 6db
•	 silicone Pad nagy fehér
•	 Applikátor 20db
•	 olló
•	 egyenes csipesz
•	 Hajlított csipesz
•	 Pillafésű
•	 ragasztószalag
•	 jáde kő
•	 Lash Prep
•	 Lemosókendő
•	 Gel remover
•	 táska
•	 nyakpárna
•	 időpont kártya 10db

A 68.060,- értékű anyag ára készletben csak 49.000,-
a készlet megvásárlása esetén a ladylash alapképzés féláron van!

A készlet tartalma nem változtatható.

LAdyLAsH ALAPKéPzés

LAdyLAsH szEmPiLLA sTyLisT ALAPKéPzés
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ladylasH kezdőkészlet

30%
KEdVEzmény
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KLAssziKUs 3d LAdyLAsH sTEP By sTEP

1. A szempilla applikálása előtt mindig 
gondosan távolítsuk el a sminket Lady 
make-up remover Tissues sminklemosó 
kendővel. 

2. minden applikálásnál használjunk zse-
lés alátétet (Lint free Eye Patch), mely 
védi és ápolja vendégünk bőrét, és biztos 
alapot nyújt a szétválasztó egyenes csi-
pesz megtámasztásához.

3. Az alsó szempillasort minden esetben 
ragasszuk le az erre szolgáló ragasztósza-
laggal, így elkerülve az alsó és felső pilla-
sorok összeragadását. A ragasztócsík az 
applikálás végén a szempillák kihúzása 
nélkül eltávolítható.

4. Az előkészítés legfontosabb lépése a 
zsírtalanítás. A Lash Prep előkészítő fo-
lyadékot az erre szolgáló applikátorral a 
szempilla alsó és felső oldalára is felvisz-
szük, biztosítva ezzel a megfelelő zsírmen-
tes felületet a ragasztáshoz.

5. A pillasort egy új szempillafésűvel át-
fésüljük. A fésülés az applikálás alatt is 
fontos a szimmetria megtartása és a köny-
nyebb szétválasztás miatt.

6. Bátran használjunk színes pillákat (je-
len esetben kéket), melyek nem teszik 
hivalkodóvá a pillasort, csak ragyogóbbá 
teszik a tekintetet. ügyeljünk arra, hogy 
egyenletesen és szimmetrikusan helyez-
zük el a kék pillákat.

7. A színes pillák után következik a fekete 
szempillákkal való betöltés, mellyel elér-
jük a kívánt formát és sűrűséget. Ehhez 
használjunk extraerős, alacsony kipárol-
gású LadyLash Black Glue fekete ragasz-
tót.
A ragasztó száradását – ha szükségét érez-
zük – segíthetjük a száradást gyorsító fú-
vóka használatával.

8. Az applikálás utolsó lépése a dupla-
köves pilla (diamond shine Lash), mely-
nek tripla szálait alul és felül is szikrázó 
swarovski kő díszíti. A három szálnak kö-
szönhetően pedig nem okoz hiányt a pillá-
ban. Az előre applikált köves pilla gyorsítja 
a munkát és könnyen, stabilan rögzíthető 
a LadyLash Black Glue fekete ragasztóval.

1.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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ProfEsszionáLis KéPzés

a képzés díjának 50%-a levásárolható a tanfolyam napján
kiscsoportos! maximum 4 fő!

Képzésünk segít mindazoknak, akik már alaptanfolyamot végeztek és szeretnék mesterfokra emelni tudásukat. 
Képzésünk egynapos, gyakorlatorientált és minden olyan technikát magába foglal, amely az alapképzésből 
kimaradt. A képzés tartalmazza az új, impozáns és exkluzív technikát, amely a tengerentúlról megérkezett 
hazánkba is. A sztárok kedvenc szempilladúsítási technikájának hatalmas népszerűsége abban rejlik, hogy a 
természetes pillaszálakhoz több, pehelykönnyű “silk” pillát illesztünk a különleges és egyedi, Volume-Up tech-
nikával. A technikát mester oktatónktól sajátíthatod el egynapos tanfolyamunkon. A teljesen új technika és 
ragasztás termékeinek és elméletének ismertetése után az oktató rövid bemutatója, majd egyéni gyakorlás kö-
vetkezik. A délután folyamán folyamatos oktatói felügyelet mellett, saját modellen sajátítható el a többszálas 
Hollywood Volume dúsítási technika. A természetesnek ható dúsítástól egészen az extrémen dús pillasorokig 
minden begyakorolható oktatói felügyelet mellett úgy, hogy kis önálló gyakorlás után könnyedén beépítheted 
a hollywoodi sztárpillák készítését szolgáltatásaid közé.

A gyakorlás oktatói felügyelet mellett, modellen történik, így a tanulónak egy saját modellt kell biztosítania 
10:00-tól.
A Hollywood Volume technika gyakorlatot, és stabil „szempilla-stylist kezeket” igényel.
a képzés díja: 29.000 ft + áfa

a forradalmian új, profi szempilla kezelés révén a szempillák vo-
lumene mintegy 30- 50%-kal növekszik, a szempillák hosszabbá, 

dúsabbá, göndörebbé válnak, élénkebb színt kapnak. tartós és 
megtartja színét akár 3-4 hétig, nem kenődik szét, teljesen vízálló, 

nem irritálja a szemeket, hosszítja és dúsítja a pillákat. 

A tartós szempillafestés csupán 3o percet vesz igénybe, de kombinálható 
más szolgáltatásokkal is, mint például professzionális szemöldök alakítás.

ismerkedj meg az új szempilla kezeléssel, amely átmenet a tartós szem-
pillafestés és a műszempilla között.

a készlet tartalma:

a készlet ára: 79.900,-

ladylasH semi-Permanent kit -
ladylash szempilla Festék készlet

LAdy HoLLywood VoLUmE KéPzés

Új!
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LAdy HoLLywood VoLUmE sTEP By sTEP

1. Használjunk zselés alátétet, (Lint free 
Eye Patch), mely biztos támasztékot nyújt 
a csipesznek.

2. Az alsó szempillasort minden esetben 
ragasszuk le az erre szolgáló ragasztósza-
laggal vagy az öntapadós szem alatti alátét-
tel, így elkerülve az alsó és felső pillasorok 
összeragadását. 

3. A Lash Prep előkészítő, zsírtalanító folya-
dékot az erre szolgáló applikátorral a szem-
pilla alsó és felső oldalára is felvisszük.

4. A pillasort egy új szempillafésűvel átfé-
süljük, hogy könnyebben kiválaszthassuk 
a megfelelő hosszt. A fésülés az applikálás 
közben a szétválasztást segíti.

5. nagyméretű  szilikon alátétet (Lash 
stands silicone Pad) használunk az előké-
szítéshez, és arra ragasztjuk az előre élére 
állított LadyLash Volume szempillákat. Ezek 
a pillaszálak még vékonyabbak és puháb-
bak, mint a klasszikus 3d pillák. A Lady 
Hollywood Volume technika lényege, hogy 
egyetlen pillaszálhoz több ilyen, pehely-
könnyű pillát illesztünk.

6. A jáde kőre cseppentjük az új, szuper-
gyors The Black Glue Professional ragasz-
tót. A jáde kövön a ragasztó jobban terül, 
és a felesleget a kő felületén tudjuk „lehúz-
ni”. A Lady Hollywood Volume technikánál 
először 3 Volume pillát a tövüknél össze 
kell ragasztanunk. A pillák összeragasztását 
íves csipesszel, a jáde kövön és az alátéten 
végezzük, ügyelve arra, hogy csak az alsó 
2-3 mm ragadjon össze.

7. általában 3 pillaszálat javasolt előre ösz-
szeragasztani, de az applikáláshoz már 2 
összeragasztott pilla is megfelelő. Egy szál 
saját pillához végül összesen akár 6 szál 
pehelykönnyű Volume pilla is illeszthető. 
A természetes, de látványos hatáshoz a 3  
Volume pillával történő dúsítást javasoljuk.

8. A már összeragasztott Lady Volume 
pillákat a megújult, szupererős és mégis 
alacsony kipárolgású The Black Glue Pro-
fessional ragasztóval illesszük  - pontos izo-
lációt követően - a természetes pillaszálra. 
Ennél a technikánál csak 2-3 milliméteres 
szakaszon, a természetes pilla tövétől 1-2 
milliméter távolságban ragasztjuk össze a 
természetes pillaszálat és a Volume pillákat 
– így a végeredmény még természetesebb-
nek és dúsabbnak hat.

1.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

3.
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pillaválaszték

www.ladylash.hu
luxus pillahosszabbítás láthatatlan illesztéssel

keresd a brillbird-nél!

A BrillBird szaküzletben
1066 Budapest, ó utca 46.

(az oktogon közelében)
nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00

szombat 9.00-14.00
üzlet telefonszám: 06 30/462-2236

oktatás telefonszám: 06 30/462-2276
Honlap és webáruház: www.ladylash.hu

/ladylash.hu

webáruházunkból magyarországra 
a házhozszállítás 10.000 ft felett 
ingyenes!
www.ladylash.hu
www.brillbird.hu

A katalógus árai áfá-s nagykereskedelmi árak. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.


