Řasenky

COATING SEALER Lashcare
Ochranná řasenka / báze - průhledná
Speciální ochranná báze JB Cosmetics na Prodloužené řasy. Ochraňuje Prodloužené řasy a
adhesivum před vlhkem, mastnotou a nečistotami. Prodlužuje životnost řas a dodává
hedvábný lesk. Jelikož obsahuje navíc tužící složku (fixér lepidla), řasy natočí vzhůru do ještě
výraznější křivky. Používá se jednou až dvakrát za týden. Doporučuje se především pro
klientky, které mají mastnou pleť, nadměrně se potí (cvičí) nebo chodí často do sauny / páry.
Návod k použití
•
•
•
•

Nanášejte Lashcare Ochrannou řasenku jednou až dvakrát za týden
Nanášejte šetrně od kořínků ke konečkům, po celé délce Prodloužených řas
Pokud je třeba, řasy nakonec pročešte Náhradním kartáčkem k řasence (poptávejte u
Vaší designerky)
Používejte před nalíčením, večer omyjte řasy teplou vodou

Upozornění
•
•
•
•

Nepoužívejte Lashcare Ochrannou řasenku, pokud jste na tento výrobek přecitlivělá či
alergická
Nepoužívejte Lashcare Ochrannou řasenku, pokud máte jakoukoliv oční nemoc či
otevřenou ranku blízko oka
Pokud řasenku zrovna nepoužíváte, pevně ji uzavřete
Skladujte na chladném, tmavém místě, udržujte z dosahu dětí

VOLUME-UP COATING ŘASENKA Lashcare (černá)
Pro bezpečné zvýraznění prodloužených řas
Lashcare speciální řasenka JB Cosmetics byla vytvořena, aby Vám dodala ještě tmavší, delší a
bohatší Prodloužené řasy. Tato řasenka nejvyšší kvality může být odstraněna bez jakéhokoliv
odličovače. Perfektní jak pro normální, tak Prodloužené řasy. Obsahuje kromě různých
přírodních a bylinkových extraktů i tužící složku (fixér lepidla), která řasy natočí vzhůru do
ještě výraznější křivky. Tento vysoce kvalitní produkt Vám dodá jemný až hedvábný vzhled a
přidá řasám na objemu, aniž by poškodila Prodloužené řasy či adhesivum.
Návod k použití
•
•
•
•

Lashcare Volume-up Coating řasenku nanášejte jemně na druhou polovinu
Prodloužených řas, nikoliv ke kořínkům na řasy vlastní
Pokud je třeba, řasy nakonec pročešte Náhradním kartáčkem k řasence (poptávejte u
Vaší designerky)
Dolní řasy líčíte stejným způsobem jako s normální řasenkou
V žádném případě nepoužívejte olejové odličovače! Nepoužívejte ani mýdlo - stačí jen
teplá voda

Upozornění
•
•
•
•

Nepoužívejte Lashcare Volume-up Coating řasenku, pokud jste na tento výrobek
přecitlivělá či alergická
Nepoužívejte Lashcare Volume-up Coating řasenku, pokud máte jakoukoliv oční
nemoc či otevřenou ranku blízko oka
Pokud řasenku zrovna nepoužíváte, pevně ji uzavřete
Skladujte na chladném, tmavém místě, udržujte z dosahu dětí

Odstraňovač make-upu

Proteinový odstraňovač očního make-upu
Primer (80ml)
Tento speciální bezolejový odličovač bezpečně odstraní oční make-up, nečistoty a mastnotu
z očního okolí. Ocení jej především klientky, které si ke svým prodlouženým řasám chtějí líčit
linky. Dokonalého a bezpečného odlíčení dosáhnete pomocí mikrokartáčku (k dostání u JB
designerek) navlhčeném v Primeru. Nepoužívejte přímo na prodloužené řasy.

Proteinový odstraňovač očního make-upu
(100 tampónků)
Doporučuji klientkám s prodlouženými řasami, které si líčí oční okolí. S pomocí těchto
tampónků si můžete dokonale a přitom bezpečně odlíčit make-up, stíny i linky. Naprosto
hladké, nezanechávají žádná vlákna, která se mohou zachytit ve spoji mezi vlastní a
syntetickou řasou. Nepoužívejte přímo na prodloužené řasy.

Kulmy na řasy

Vyhřívaná kulma na řasy - SPECIAL
Tato vylepšená kulma na řasy byla vyvinuta, aby byla ještě výkonnější a účinnější než
Standardní kulma na řasy. Její vylepšený systém zahřívá kulmu rychleji a zároveň urychlí
natočení řas. Zaručuje také dlouhodobější účinek, uhlazení a oddělení prodloužených řas.

Vyhřívaná kulma na řasy - standard
Kulma na baterky pro natočení řas po aplikaci, může být prodána klientce pro domácí použití.
Poznámka: Nepoužívejte jinou ruční kulmu na prodloužené řasy, protože tyto manuální kulmy
zlomí spoj mezi přírodní a prodlouženou řasou a zaviní tím jejich odpadnutí.

Hydratační polštářky

Gelové hydratační polštářky
Liftingové
Liftingový účinek je vidět již po 30 až 60 minutách.
•
•
•
•
•

Jemný povrch polštářku je vytvořený pro snadnější aplikaci
Nedráždí, neparfémovaný a hypoalergenní výrobek
Snižuje výskyt vrásek a otoků kolem očí, výrazný liftingový efekt!
Gelový polštářek uklidňuje a hydratuje pokožku pod očima, zanechává ji pevnou a
krásnou
Balení: 1 pár až 100 párů

