
 

Θα θέλατε πλούσιες και πυκνές βλεφαρίδες?
Εύκολα μπορείτε να τις αποκτήσετε!

BDC Eye Make Up Remover
* Απομακρύνει το μακιγιάζ των ματιών
* Απαραίτητο για βλεφαρίδες extensions

Art. Nr. 19930

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

TOUCH OF COLOR

* Χρώμα μαύρο, καφέ ανοιχτό & καφέ σκούρο

O πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για κάλυψη
στα λευκά μαλλιά

* Ειδικό βουρτσάκι που επιτρέπει με ακρίβεια,
   να μπει το χρώμα
* Στεγνώνει σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα
* Δεν ξεβάφει και δεν πασαλείβεται
* Αφαιρείται με το λούσιμο

Art. Nr. 78001 black
Art. Nr. 78003 dark brown
Art. Nr. 78002 light brown

ΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ
ΛΕΥΚΑ ΜΑΛΛΙΑ

ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ

 Εισαγωγή-Διάθεση: EDK NAIL Group, 210-6538220
www.edknail.gr



BDC Lash Extension Mascara
* Ειδική Mascara για Eyelash Extensions
* Ειδική φόρμουλα με βάση το νερό
* Προσφέρει όγκο και μάκρος 
* Κατάλληλη και για φυσικές και για extensions

Εφαρμογή: 

Art. Nr. 19806

BDC Eyeliner deep black
 

Art. Nr. 19956

Χωρίς βλεφαρίδες extensions

Με βλεφαρίδες extensions BDC Eyebrow Styler
 

black - Art. Nr. 19385

dark brown - Art. Nr. 19387

noisette - Art. Nr. 19388

light brown - Art. Nr. 19386

Τι είναι η επιμήκυνση ή η πύκνωση βλεφαρίδων; 

Οι κοντές και αραιές βλεφαρίδες επιμηκύνονται και πυκνώ- 
νουν με τη βοήθεια των extensions που φαίνονται φυσικές. 
Οι μεταξένιες βλεφαρίδες ,τρίχα-τρίχα τοποθετούνται πάνω 
στις φυσικές. Η επιμήκυνση παραμένει στη βλεφαρίδα έως 
ότου η φυσική βλεφαρίδα πέσει και αρχίσει να αναπτύσσε-
ται και πάλι. Ο κύκλος των φυσικών βλεφαρίδων είναι 3-4 
εβδομάδες.

Πόσο καιρό διαρκούν οι βλεφαρίδες; 

Η μόνιμη επιμήκυνση ή πύκνωση των φυσικών βλεφαρίδων 
μπορεί να διαρκέσει έως και 60 ημέρες, ωστόσο αυτό εξαρ-
τάται από τον προσωπικό κύκλο ανάπτυξης βλεφαρίδων. Για 
να διασφαλίσετε μια άψογη εμφάνιση, προτείνεται η 
πραγματοποίηση τακτικής συμπλήρωσης κάθε 3-4 εβδομά-
δες, περίπου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των βλεφαρίδων BDC Silk
Lashes;

Οι βλεφαρίδες BDC Silk Lashes προσφέρουν - λόγω της 
ελαστικότητας τους - μια εξαιρετικά φυσική άνεση. Η μετα-
ξένια λάμψη τους χαρίζει φυσικό αποτέλεσμα. Λόγω της 
ειδικής κόλλας που τοποθετούνται μπορείτε να κάνετε το 
καθημερινό σας ντους, το κολύμπι και φυσικά το μακιγιάζ 
σας. Απαραίτητο το ειδικό υγρό ντεμακιγιάζ.

BDC Diamond Lash Coating

 

* Διατηρεί τις βλεφαρίδες απαλές & ελαστικές
* Παρατείνει την διάρκεια ζωής των extensions
* Περιέχει Aloe Vera & Φύτρο Σιταριού
* Αδιαβροχοποιεί την κόλλα

Εφαρμογή: 
Περάστε  μια μικρή ποσότητα κάθε 2-3 ημέρες, το πρωί,
στα σημεία κόλλησης των βλεφαρίδων και αφήστε το
να στεγνώσει. 

Art. Nr. 19986

Μετά από3 ημέρεςεφαρμογή

Brow Magic
* Φυσικό χρώμα 
* Δυο πλευρών, μια με χρώμα, μια με κερί 
* Η μια πλευρά καλύπτει κενά και δίνει σχήμα
   στα φρύδια 
* Η άλλη πλευρά έχει κερί που σταθεροποιεί
   την τριχα και το χρώμα

Art. Nr. 61489

Τοποθετήστε το βουρτσάκι στις ρίζες των βλεφαρίδων 
και προχωρήστε με κινήσεις ζικ-ζακ προς τα άκρα των 
βλεφαρίδων. Για περισσότερο όγκο, εφαρμόστε μια 
στρώση ακόμη, εφόσον στεγνώσει η πρώτη.

* 18h Power-last Eyeliner
* Αδιάβροχο
* Βαθύ μαύρο
* Εύκολη εφαρμογή

Εφαρμογή: 
Με το πρακτικό στυλό, δημιουργείστε την γραμμή στο 
βλέφαρα σας. 

* Ημιμόνιμη βαφή φρυδιών
* Έμφαση, σταθερότητα, όγκος
* Εύχρηστο applicator
* Βάφει μόνο τρίχα, όχι δέρμα

Εφαρμογή: 
Περάστε το μολύβι βαφή σε όλο το φρύδι.


