oldal jelölő

luxus pillahosszabbítás,
láthatatlan illesztés
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pilla építési technikák
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A LadyLash márka megújult termékeivel a
magas minőségű luxust képviseli, küldetésünk, hogy ezt széles körben elérhetővé
tegyük a hölgyek számára. Nagy hangsúlyt
fektetünk a pillánkénti luxus szellemiségének átadására, hogy a LadyLash termékek
használatával ne csupán egy pillasor megépítésére kerüljön sor, hanem egy valódi
szolgáltatásban részesüljenek a vendégek.

Széles pillakínálatunk és kiegészítőink sora
az előkészítéshez, az építési folyamathoz
és az utóápoláshoz is biztosítja a megfelelő kellékeket. A szempillaszálak könnyű,
antiallergén szintetikus anyagból készülnek.
A nemzetközi minőséget képviselő anyagok
a legújabb trendeket követve a klasszikus
hatástól a mega volume hatásig minden
pillaépítési technikát lehetővé tesznek, miközben végig a természetességre helyezzük
a hangsúlyt, a vendég szem- és arcformáját
figyelembe vevő esztétikus és harmonikus
szempillaépítést.
Újdonságként hoztuk el nektek a külföldön
már keresett és népszerű Camellia pillákat,
melynek különböző hosszúságú pilláival
egyszerre természetes, ugyanakkor volume hatást varázsolhattok. Oktatási Központunk Magyarországon az elsők között
van, amelyben az innovatív, szempillaépítést
forradalmasító 3 szintes építési technikát is
elsajátíthatod, az alsó pillasor dúsítási eljárással együtt.
Bízunk benne, hogy minél több
szakember követi filozófiánkat és
képviseli velünk együtt a
szálankénti luxust!

Klasszikus,
egyszálas technika
A klasszikus technikát egyszálas vagy 1D technikának is nevezik. Gyakorlatban ez nem jelent
mást, minthogy a vendég egy saját szempillájára
egy műszempilla kerül. Ehhez a technikához a
Mixed Size Classic Lash pillákat hoztuk nektek.
Egyszálas technikával látványos, de mégis vis�szafogott, a mindennapokban hordható pillasor
készíthető, szolidabb vendégeknek vagy gyengébb
természetes pillájú vendégeknek.

Többszálas,
volume technika
Míg a klasszikus technikánál egy szál applikálása
elegendő, addig a többszálasnál több műszempillát
helyezünk egy természetes pillaszálra. A felhelyezett szálak száma alapján beszélhetünk 2D, 3D,
4D technikáról és így tovább. Ehhez a Mixed Size
Volume Lash pillákból választhattok, melyek szuperkönnyűek, vékonyak, a saját pillákat -szakszerű
felhelyezés esetén- nem roncsolják.

Camellia Lash
pillák
A többszálas volume technika látványosságát ötvözi a klasszikus technika természetes hatásával.
A Camellia pillák titka a különböző hosszúságú
pillákban rejlik, mellyel a természetes pillák növekedési ciklusát utánozzák a pillaszálak. Míg a
Classic és Volume tálcákban soronként változik a
hosszúság, addig a Camellia tálcában egy sorban
3 féle méretet találtok, melyet egyszerre applikálva lélegzetelállító, ugyanakkor naturális pillasor
alakítható ki.
A volume és Camellia pillák ötvözetéből alakul ki az
eddigi legtermészetesebb volume hatás.
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szempilla kisokos

classic pillák

pilla kisokos

c

d

vastagság

0,05 / 0,07 / 0,12 / 0,15

0,03 / 0,05 / 0,07 / 0,10 /
0,12 / 0,15

0,03 / 0,05 / 0,07 / 0,10 /
0,12 / 0,15

0,03 / 0,05 / 0,07 / 0,10

6-15mm

6-15mm

6-15mm

6-15mm

természetes hatás

extravagáns hatás

díva hatás

intenzív hatás

íveltség

b

hossz

classic lashes

Ideális természetes és enyhén ívelt szempillákhoz.

Hangsúlyosabb íveltség,
tökéletes összhangban a
természetes szempillákkal.

Drámai íveltség, eleve ívelt
pillájú vendégeknek.

d+

A legíveltebb pillák, az intenzív megjelenésért. Profiknak
ajánlott.

classic lashes

mixed size - black

mixed size - brown

Klasszikus, egyszálas technikához.
16 soros tálca

Klasszikus, egyszálas technikához.
16 soros tálca

B / C / D ív
0.12 és 0.15 mm átmérő
6-15 mm hossz

B / C / D ív
0.15 mm átmérő
6-15 mm hossz

4.850,-

classic lashes

4.850,-

classic lashes

refill - black

refill - brown

Újratöltő tálca Mixed Size Classic
Lash-hez.
6 soros tálca

Újratöltő tálca Mixed Size Classic
Lash-hez.
6 soros tálca

B / C / D ív
0.12 és 0.15 mm átmérő
9-12 mm hossz

B / C / D ív
0.15 mm átmérő
9-12 mm hossz
2.850,-

2.850,-
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volume pillák

camellia pillák
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camellia lashes
Egy sorban 3 különböző méretű pilla.
12 soros tálca
B / C / D ív
0.05 és 0.07 mm átmérő
7-11, 8-12, 9-13, 10-14 mm hossz
egy tálcán
Fekete színben!
6.450,-

Újdonság!
volume lashes

volume lashes

mixed size - black

mixed size - brown

Többszálas, volume technikához.
16 soros tálca

Többszálas, volume technikához.
16 soros tálca

C / D / D+ ív
0.03/0.05/0.07/0.10 mm átmérő
6-15 mm hossz

C / D / D+ ív
0.07 és 0.10 mm átmérő
6-15 mm hossz

0.07 és 0.10 mm – 4.850,0.03 és 0.05 mm – 6.950,-

volume lashes

0.10 mm – 4.850,0.07 mm – 6.950,-

volume lashes

refill - black

refill - brown

Újratöltő tálca Mixed Size Volume
Lash-hez.
6 soros tálca

Újratöltő tálca Mixed Size Volume
Lash-hez.
6 soros tálca

C / D / D+ ív
0.03/0.05/0.07/0.10 mm átmérő
9-12 mm hossz

C / D / D+ ív
0.07 és 0.10 mm átmérő
9-12 mm hossz

0.10 mm – 2.450,0.07 mm – 2.850,0.05 mm – 3.000,0.03 mm – 3.075,-

0.10 mm – 2.450,0.07 mm – 2.860,-

Illesztést könnyítő
speciális tálca

3 különböző méret
egy sorban
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színes pillák

fémeszközök

all purpose csipesz
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all purpose csipesz

fekete

Applikáláshoz használható könnyű csipesz, rozsdamentes acélból, fekete zománccal.

Kiváló minőségű professzionális csipesz, mely Classic technikához remekül alkalmazható.
3.300,-

4.950,-

volume csipesz 4d

color lashes

lila, zöld és kék színekben

volume csipesz 4d

fekete - mega volume technikához

univerzális csipesz

Lehetővé teszi a maximális pontosságot a megavolume technika alkalmazása esetén.Hosszított,
vékony fejjel rendelkezik, könnyű, rozsdamentes
acélból készült, fekete zománccal.

Kialakítása lehetővé teszi, hogy a Light Volume
technikához tökéletesen használható legyen. Kön�nyített titán anyagának köszönhetően nem deformálódik, időtálló.

4.950,-

3.500,-

4 soros tálca
C és D ív
0.10 és 0.15 mm átmérő
9-11 mm hossz
2.200,-

Izoláló csipesz

Izoláló
csipesz

Pontos és gyors szempilla izoláláshoz kifelejlesztett, könnyű, rozsdamentes acél csipesz fekete
zománccal.

A szempillák szétválasztásához kifejlesztett csipesz.

fekete

4.950,-

rozsdamentes olló
Rozsdamentes olló ragasztószalag vágásához.
2.860,-

3.500,-
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ragasztók, kellékek

kellékek

lash prep
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orvosi
ragasztószalag

Fertőtlenítő és zsírtalanító hatású saját
pilla előkészítő folyadék. Nagy kiszerelésben, praktikus pumpás kupakkal.
50 ml – 5.000,-

szempilla
leragasztó
csík

Alsó pillák szempilla ragasztótól való
védelméhez és az alsó pillasor precíz
leragasztásához.

A szem ívét követő csíkokkal könnyedén, egy lépésben leragasztható az
alsó pillasor. Az applikálás után a csík a
szempillák kihúzása nélkül eltávolítható.
5 ív/zacskó (összesen 50 pár).

600,-

2.500,-

the black glue
Extrém erős, alacsony kipárolgású és
szaghatású ragasztó. 2-3 másodperces száradási ideje miatt kezdőknek
is ajánljuk.
5 ml – 4.500,-

lint free
eye patch

applikátor

hosszított fejű

Hidratáló, nyugtató, gyulladás és
püffedtség enyhítő zselés alátétpárna,
ergonómikus kialakítással. Használd
minden applikálásnál, hogy a szétválasztó csipesznek stabil és biztonságos támasztéka legyen.

Szálmentes hosszított fejű applikátor, mel�lyel zsírtalanításkor és leoldáskor kényelmesen odaférsz a szempillákhoz.
100 db/csomag.
1.450,- / csomag

1 pár – 400,-

speed up glue
1 mp-es ragasztó, mellyel igazán
gyorssá teheted munkád! Alacsony
kipárolgású ragasztó Volume technikához fejlesztve. Gyakorlottabb szakembereknek ajánljuk.
Tartóssága 5-6 hét.
5 ml – 9.900,-

Pilla kifésülő spirál

Pilla kifésülő spirál

fekete

pink

Használd a pillaépítés elején, közben és a
végén a pillák kifésüléséhez, szétválasztásához. Ajándékba is adhatod vendégednek
az otthoni ápoláshoz. 10db/csomag.

Használd a pillaépítés elején és a közben és a
végén a pillák kifésüléséhez, szétválasztásához.
Ajándékba is adhatod vendégednek az otthoni
ápoláshoz. Csajos pink színben. 10 db/csomag.

1.000,- / csomag

1.200,- / csomag

gel remover

lash shampoo

A Gel Remover sűrű zselés állagú
oldószer. Nem tartalmaz adalékanyagokat, tartósítószert, színezékeket és
illatanyagot. Használatával az allergiás
reakciók előfordulásának valószínűsége csökken. Oldódási ideje 8-10 perc.

Kíméletesen távolítja el a szempillákra és
a szemhéjra rakódott szennyeződéseket, smink maradványokat. Krémes hab
állagú sampon, mely nem okoz szem irritációt. Ezzel a samponnal a vendégek
otthon is gondoskodhatnak a pillákról.

15 g – 4.050,-

50 ml – 3.100,-

cleansing brush

round top

Professzionális szempilla tisztító ecset. Lekerekített fejének köszönhetően könnyen hozzáfér a
szempilla tövéhez, puha, tömör szintetikus szőre biztosítja, a hatékony, ugyanakkor kíméletes
tisztítást. Használata egyszerű, egy kevés Lash
Shampoo-t eloszlatva a pillákon és a szemhéjon apró mozdulatokkal tisztíthatod a pillákat a
pillaépítés előtt.
730,-
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kellékek

kellékek

LAsh stands
Silicone pad

műanyag
babafej

fapálca

zsírtalanításhoz

clear – nagy

hő- és páratartalom mérő

gyakorláshoz

A teljes pillaszett előkészítését lehetővé tevő nagy méretű szilikon alátéttel
felgyorsíthatod az applikációt! Stabilan
tartja a pillákat és a ragasztótartót is.
185 x 140 mm

Zsírtalanításkor a pillák alá helyezve
támasztékot ad a pilláknak és védi a
szemet a Lash Preptől.
25db/csomag.

Életnagyságú, bőr tapintású, stabil,
szempillái cserélhetők. Szempilla
nélkül.

180,- / csomag

8.000,-

5.000,-

LAsh stands
Silicone pad
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A szemepilla építéshez szükséges optimális
hőmérséklet és páratartalom beállításához
ajánljuk. Az adatokat 10 másodpercenként
frissíti, a Celsius és Fahrenheit mértékegység állítható, naptár funkcióval és 12/24
órás időkijelzővel van ellátva. 1 db 1.5V
AAA elemmel működik.

szempilla
panel

3.600,-

gyakorláshoz

jáde kő

pilla kistükör

Classic technika gyakorlásához.

clear – kicsi

Pilla alátétpárna szilikonkaucsukból.
Szinte az egyetlen jó megoldás a
pillák könnyed, gyors felvételéhez.
50 x 70 mm

Ragasztóalátét a könnyebb és gyorsabb
munkavégzéshez. A ragasztócsepp szépen
szétterül rajta, de nem folyik el, a szempilla könnyebben mártható a ragasztóba.
A felesleg lehúzására is alkalmas, felülete
tisztítható.

1.000,-

1.000,-

makeup remover
tissues
Olajmentes, erősen tisztító, mégis
gyengéd sminkeltávolító törlőkendő
előkészítéshez és otthoni utóápoláshoz. 20 db/doboz
1.800,- / doboz

Eldobható
ragasztókorong
A jade kőre ragasztva használd, így a
ragasztó a korongon szárad meg, nem
a kövön. Használat után egy mozdulattal
eltávolítható, és a Jade kő felülete tiszta
marad.
30db/csomag.
3.800,- / csomag

2.250,- / pár

Megkönnyíti az építés ellenőrzését. Beépített lámpájának köszönhetően
alulról megvilágíthatod a pillasort.
3 színben – pink, zöld, kék.
2.000,-

LadyLash
nyakpárna
Kellemes puha párna, mely
tartást biztosít a fejnek pillaépítés közben.

brill pro

asztali lámpa

1.930,24 wattos szupererős asztali LED lámpa 4 fényerősség fokozattal. A feje
360 fokban körbe, és 180 fokban felfelé és lefelé állítható a tökéletes
világítás érdekében. A lámpa nyaka szintén 180 fokban mozgatható.
Satuval rögzíthető.

ladyLash
kötény

25.800,-

Fehér, nőies fazonú, elegáns munkakötény zsebbel.
2.300,-

pillatartó
box

Szájmaszk
Többször felhasználható, fertőtleníthető, polikarbonátból készült higiéniai
maszk, melynek használatával csökkenthető a ragasztógőz belélegzése.
Speciális kialakítása lehetővé teszi,
hogy a pillastylist látását ne zavarja
applikáció közben.
180,- / db

nagyítós asztali led lámpa
Beauty case

szett táska
A pillák rendszerezett tárolásához
és utazáshoz. 5 db, egyenként
kihúzható tálcát tartalmaz, melyre
pilláidat saját rendszered szerint
applikálhatod fel.
16.000,-

Fehér kígyóbőr-imitáció, krómváz, belül rugalmasan áthelyezhető elválasztó lamellákkal,
borulás ellen. 24x18x12 cm
5.450,-

Könnyű szerkezetű, erős LED világítású asztali LED lámpa. Érintőgombbal szabályozható fényerősségű, háromszoros nagyítású és három pontban állítható a legkényelmesebb és legprecízebb munka érdekében.
Satuval rögzíthető.
15.400,-
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kezdőkészlet

képzések

LadyLash
Stylist

LadyLash kezdőkészlet
A készlet körülbelül 50 komplett szempilla szett elkészítéséhez elegendő.
Minden alapanyagot és applikálási kelléket tartalmaz, amire a szempilla-hosszabbítás elkezdésénél szükség lehet. A leggyakoribb pilla hosszokkal
és ívvel, mindkét vastagságban! A készlet különleges rövid pillákat is tartalmaz, melyekre gyakran van szükség a szemzugban.
48.000,-

15%

kedvezmény

A készlet tartalma:
Mixed Size Classic Lashes - black B (0,12)
Mixed Size Classic Lashes - black B (0,15)
Mixed Size Classic Lashes - black C (0,15)
Izoláló csipesz
All Purpose csipesz
Rozsdamentes olló
Lash Prep
The Black Glue 5 ml
Gel Remover
Lint Free Eye Patch - 2 pár / 4 db
Orvosi ragasztószalag
Pilla kifésülő spirál - pink, 10 db
Applikátor - hosszított fejű, 100 db
Makeup Remover Tissues
Silicone Pad - nagy
Jáde kő
Beauty Case - szett táska

babafejen

A klasszikus, egyszálas szempilla építési technikát sajátíthatod el LadyLash Stylist képzésünkön.
Az egy napos, magas színvonalú, gyakorlatorientált
oktatásra elsősorban azokat várjuk, akik még most
ismerkednek a szempillák világával, szívesen kipróbálnák a szempillaépítés folyamatát.
A képzés során megismerkedhetsz a trendeket követő,
megújult és kiváló minőségű pillákat kínáló LadyLash
termékcsaláddal. A gyakorlás babafejen történik, így
nyugodt körülmények között sajátíthatod el az építés
apró és nagy precizitást igénylő fogásait.
Már ezen az alapképzésen is hangsúlyozzuk, hogy
valódi stylistokat képzünk, akiknek meglesz a tudásuk
ahhoz, hogy mindenkinek személyre szabottan, az arc
és szemformához ajánljanak pillákat, ezzel kiemelve
női szépségüket.

LadyLash
Stylist extra

élő modellen

Amennyiben elvégeztél már szempilla alapképzést és
gyakoroltál legalább babafejen, várunk élő modelles
egyszálas képzésünkre, ahol oktatónk segítségével élő
modellen gyakorolva szerezhetsz magabiztos tudást. A
korábban elsajátított elméleti ismeretek elmélyülnek és
az alsó pillaépítés technikájába is betekintést nyerhetsz.
Amennyiben egyidejűleg jelentkezel LadyLash Stylist és
LadyLash Stylist Extra képzésünkre, kedvezményben
részesülsz a részvételi díjból.
A gyakorlás modellen történik, a modellt a tanulónak
kell hozni.
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képzések

step by step

LadyLash
Hollywood Volume
2-6D

2D-3D
Volume pillasor
kialakítása

A többszálas vagy volume technika a klasszikus technika elsajátítása után a következő lépcsőfok a pillás mesterségben. Gyönyörű, igéző tekintetet varázsolhattok
vele vendégeiteknek. Gyakorlatorientált, kiscsoportos
képzésünkön 2-6 szálból készítünk pillacsokrokat. A
többszálas technika eszközeibe, technikai részleteibe
is beavatunk, így egyértelműek lesznek számodra a
két technika közötti különbségek.
A gyakorlás modellen történik, a modellt a tanulónak
kell hozni.

1. Lash Prep fertőtlenítő és zsírtalanító folyadék és applikátor
segítségével zsírtalanítjuk a pillákat.
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1.

2. A Makeup Remover Tissue kendővel a szempillákról és a
szemhéjról a sminkmaradványokat, szennyeződéseket eltávolítjuk.
3. Hidratáló Lint Free Eye Patch zselés alátétet felhelyezzük az
alsó pillasor alá, hogy a gyulladást, ödémásodást elkerüljük.
4. A pilla kifésülő spirállal a természetes pillákat átfésüljük, hogy
könnyebben szétválaszthassuk őket az applikálásnál.

2.

5. Orvosi ragasztószalaggal vagy szempilla leragasztó csíkkal az
alsó pillasort rögzítjük, hogy az alsó és a felső pillasor tökéletesen
elkülönüljön és ne ragadhasson össze.

LadyLash
Hollywood Volume
2-6D extra
A Volume 2-6D Extra képzésünkön elsajátíthatjátok a
tökéletes szettek létrehozását 2-6 szálból, úgy hogy a
fekete pillaszálakat kombináljuk a színes pillaszálakkal
ezzel egy egyedi és különleges hatást megalkotva. A
pillaépítés a külföldön népszerű 3 szintes pillaépítés
módszerével történik, mellyel még látványosabb hatás
érhető el. A látvány további fokozása érdekében, a
szettet kiegészítjük az alsó pillasor megépítésével is.
A gyakorlás modellen történik, a modellt a tanulónak
kell hozni.

6. Izoláló csipesszel szétválasztjuk a pillákat és Univerzális csipesszel a műszempillákból kialakított lashfant a természetes
szálra illesztjük.
7. A szett kialakítása után szempilla kifésülő spirállal átfésüljük a
pillákat, hogy ellenőrizzük az építést.

3.

4.
előtte

5.

6.

utána

7.
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képzések

step by step

LadyLash
Hollywood Volume
Extra 7-12D
A legújabb trendeket követve kínáljuk Volume Extra
7-12D képzésünket, azoknak, akik biztosan mozognak
a 2-6D építés világában. Nálunk elsajátíthatod a Mega
volume építéséhez tartozó speciális elméleti és gyakorlati tudást, 3 szintes pillaépítésen keresztül, valamint a
látványos smokey hatás titkát is megmutatjuk. Kitűnően
alkalmazható eseményekre épített pillasoroknál, de a
legújabb divat szerint a mindennapokban is kérik a
vendégek.
A gyakorlás modellen történik, a modellt a tanulónak
kell hozni.
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camellia pillasor
kialakítása
1. Az alsó pillasor alá Lint Free Eye Patch hidratáló szemalátét
kerül, mely nyugtatja a szemet a pillaépítés közben. Ergonomikus kialakításának köszönhetően szépen felfekszik a szem
alatti területre.

1.

2. Lash Prep fertőtlenítő, zsírtalanító folyadékot viszünk fel az
applikátorra, mellyel alaposan megtisztítjuk a pillákat.
3. Orvosi ragasztószalaggal vagy szempilla leragasztó csíkkal az
alsó szempillasort lefedjük, hogy ne ragadhasson össze. A felső
szemhéjat szintén ragasztószalaggal egy kicsit megemeljük, így
a belső szemzugnál is szépen különválnak a pillák.

2.

4. Izoláló csipesszel szétválasztjuk a természetes pillákat és kiválasztjuk azt a pillaszálat, amire a Camellia pillacsokor fog kerülni.
Univerzális csipesszel illesztjük fel a műszempillákat.

LadyLash
Camellia
A LadyLash legújabb fejlesztése a Camellia pilla, mely
a többszálas volume technika látványosságát ötvözi a
klasszikus technika természetes hatásával. A Camellia
pillák titka a különböző hosszúságú pillákban rejlik, egy
sorban 3 féle hosszt találtok, melyet együtt applikálva
lélegzetelállító, ugyanakkor naturális pillasor alakítható
ki. Ennél a képzésünknél is elsajátíthatjátok a 3 szintes
építés technikáját, tovább növelve az elkészült szett
hatását. A külföldön nagy népszerűségnek örvendő
technika egy nap alatt elsajátítható a stylistok számára.
A gyakorlás modellen történik, a modellt a tanulónak
kell hozni.

A Camellia Lash tálcájának speciális kialakítása van, a tálca tetejébe helyezhető lapocskára a pillacsíkok, akár több sorban is
felragaszthatók. A pillasorok felveszik a lapocska ívét, szétterülnek
és láthatóvá válnak a különböző hosszúságú pillák, ezzel segítve
és gyorsítva a pillacsokrok felvételét.

3.

4.

Diószegi
Beáta
Nemzetközi LadyLash Oktató,
professzinális kozmetikus

Fontos információ: A 27/2012 NGM rendeletet 2016. au-

gusztusában módosították, melynek értelmében, olyan korábban
nem szabályozott szépségszakmai területek, mint a szálankénti
szempilla-hosszabbítás, vagy a smink mostantól kizárólag csak
megfelelő szakképesítés mellett végezhetők. Azaz, ha ezeken a
területeken nem végzett kozmetikusként dolgozol, akkor megfelelő
szakképesítést kell szerezned!

Aktuális képzéskínálatunkért és további részletekért látogass el
honlapunkra vagy keresd oktatási központunkat!
www.ladylash.hu
Képzéseinket keresd Facebook oldalunkon is!
/ladylash.hu
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oldal jelölő

Luxus pillahosszabbítás láthatatlan illesztéssel
Keresd a BrillBirdnél!
BrillBird szaküzlet:
1066 Budapest, Ó utca 46. (az Oktogon közelében)
Üzlet nyitva tartás: hétfő-péntek 8.00-17.00, szombat: 9.00-14.00
Telefonszám: 06 30/462-2236 E-mail: rendeles@brillbird.hu
Oktatás nyitvatartás: hétfő-péntek 8.30-17.00
Telefonszám: 06 30/462-2276 E-mail: oktatas@brillbird.hu
Honlap és Webáruház: www.ladylash.hu
/ladylash.hu

Webáruházunkból Magyarországra a házhozszállítás 10.000 Ft felett ingyenes!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. / A nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
© Copyright BrillBird 2018, minden jog fenntartva.
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