


0,07 - για τεχνική όγκου 

0,10 - για τεχνική όγκου 

0,15 - φυσικές 

0,20 - φυσικές/έντονες 

0,25 - έντονες - παχιές

BDC SILK LASHES A (J)-CURL

* για ίσιες, επίπεδες φυσικές βλεφαρίδες

Οι βλεφαρίδες BDC Silk Lashes ε ίναι απαλές συνθετικές βλε-
φαρίδες από µετάξι σε βαθύ µαύρο, λαµπερό χρώµα.

0,15 - φυσικές
0,20 - φυσικές/έντονες

Οι βλεφαρίδες A(J)-Curl προσφέρουν µια όµορφη και φυσι-
κή κλίση για ένα φυσικό λουκ. Ιδανικές για φυσικές βλεφα-
ρίδες που µεγαλώνουν σε ίσ ια κατεύθυνση. Οι β λεφαρίδες 
A(J)-Curl είναι επίσης ιδανικές για καθοδικά βλέφαρα. Ανά-
λογα µε τις ιδιότητες των φυσικών βλεφαρίδων και το λουκ 
που επιθυµείτε, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφόρων 
παχών και µηκών.
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 7 mm
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BDC Silk Lashes

A-Curl 
Πάχος 

Μήκος
0,15
φυσικές

0,20
φυσικές -έντονες

Mix Tray (8-14mm)  
µίξη ανά 2 σειρές Αρ. είδους: 19968 Αρ. είδους: 19969

9 mm
Αρ. είδους: 19860 Αρ. είδους: 19864

10 mm
Αρ. είδους: 19861 Αρ. είδους: 19865

11 mm
Αρ. είδους: 19862 Αρ. είδους: 19866

12 mm
Αρ. είδους: 19863 Αρ. είδους: 19867
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Οι Silk Lashes της Black Diamond 
cosmetics είναι μεμονωμένες βλεφαρίδες, 
εξαιρετικά ελαστικές και λαμπερές σαν 
μετάξι.

Οι βλεφαρίδες έχουν φυσική αίσθηση και 
είναι πολύ απαλές. Μέσω των διαδικασιών 
κατασκευής διασφαλίζεται η σταθερή 
διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου όσον 
αφορά το μήκος και την καμπυλότητα.

Οι βλεφαρίδες τοποθετούνται σε ειδικές 
κολλητικές λωρίδες και αφαιρούνται 
μεμονωμένα. Αυτό, σε συνδυασμό με τη 
μεγάλη ποικιλία μεγεθών BDC, επιτρέπει 
τη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση των 
μεμονωμένω βλεφαρίδων. 

BDC SILK LASHES B-CURL

* για φυσικές βλεφαρίδες με κανονική κλίση

Οι βλεφαρίδες BDC Silk Lashes είναι απαλές συνθετικές 
βλεφαρίδες από µετάξι σε βαθύ µαύρο, λαµπερό χρώµα.

∆ιατίθεται σε:
0,07 - για την τεχνική όγκου 
0,10 - για την τεχνική όγκου 
0,15 - φυσικές 
0,20 - φυσικές/έντονες 
0,25 - έντονες - παχιές

Οι βλεφαρίδες B-Curl προσφέρουν όµορφη µεσαία κλίση 
για ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα φυσικό λουκ . Κα -
τάλληλες για φυσικές βλεφαρίδες µε κανονική κλίση.

Ανάλογα µε τις ιδιότητες των φυσικών βλεφαρίδων και το 
λουκ που επιθυµείτε, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφό -
ρων παχών και µηκών.

 
  

BDC SILK LASHES C-CURL

* για φυσικές βλεφαρίδες με έντονη κλίση

Οι βλεφαρίδες BDC Silk Lashes είναι απαλές συνθετικές 
βλεφαρίδες από µετάξι σε βαθύ µαύρο, λαµπερό χρώµα.

∆ιατίθεται σε:
0,07 - για την τεχνική όγκου 
0,10 - για την τεχνική όγκου 
0,15 - φυσικές 
0,20 - φυσικές/έντονες 
0,25 - έντονες - παχιές

Οι βλεφαρίδες C-Curl προσφέρουν έντονη κλίση για ένα 
εντυπωσιακό και σαγηνευτικό λουκ. Κατάλληλες για
φυσικές βλεφαρίδες µε έντονη κλίση.

Ανάλογα µε τις ιδιό τητες των φυσικών βλεφαρίδων και το 
λουκ που επιθυµείτε, µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ διαφό-
ρων παχών και µηκών.

B-Curl C-CurlA-Curl
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B-Curl
Πάχος

Μήκος
0,07 
για τεχνική όγκου

0,10 
για τεχνική όγκου

0,15 
φυσικές

0,20 
φυσικές -έντονες

0,25 
έντονες - παχιές

Mix Tray (8-14mm)  
µίξη ανά 2 σειρές Αρ. είδους: 19967 Αρ. είδους: 19965 Αρ. είδους: 19902 Αρ. είδους: 19963 Αρ. είδους: 19903

9 mm Αρ. είδους: 19913 Αρ. είδους: 19976 Αρ. είδους: 19917

10 mm Αρ. είδους: 19914 Αρ. είδους: 19977 Αρ. είδους: 19918

11 mm Αρ. είδους: 19915 Αρ. είδους: 19978 Αρ. είδους: 19919

12 mm Αρ. είδους: 19916 Αρ. είδους: 19979 Αρ. είδους: 19923

13 mm Αρ. είδους: 19833 Αρ. είδους: 19993 Αρ. είδους: 19990

14 mm Αρ. είδους: 19834 Αρ. είδους: 19971 Αρ. είδους: 19991

15 mm Αρ. είδους: 19896 Αρ. είδους: 19897

16 mm (Mini-Tray) Αρ. είδους: 19837 Αρ. είδους: 19841

17 mm (Mini Tray) Αρ. είδους: 19838 Αρ. είδους: 19842

C-Curl
Πάχος

Μήκος
0,07 
για τεχνική όγκου

0,10 
για τεχνική όγκου

0,15 
φυσικές

0,20 
φυσικές -έντονες

0,25 
έντονες - παχιές

Mix Tray (8-14mm) µίξη ανά 2 
σειρές Αρ. είδους: 19966 Αρ. είδους: 19964 Αρ. είδους: 19900 Αρ. είδους: 19962 Αρ. είδους: 19901

9 mm Αρ. είδους: 19905 Αρ. είδους: 19972 Αρ. είδους: 19909

10 mm Αρ. είδους: 19906 Αρ. είδους: 19973 Αρ. είδους: 19910

11 mm Αρ. είδους: 19907 Αρ. είδους: 19974 Αρ. είδους: 19911

12 mm Αρ. είδους: 19908 Αρ. είδους: 19975 Αρ. είδους: 19912

13 mm Αρ. είδους: 19831 Αρ. είδους: 19992 Αρ. είδους: 19988

14 mm Αρ. είδους: 19832 Αρ. είδους: 19970 Αρ. είδους: 19989

15 mm Αρ. είδους: 19894 Αρ. είδους: 19895

16 mm (Mini-Tray) Αρ. είδους: 19835 Αρ. είδους: 19839

17 mm (Mini-Tray) Αρ. είδους: 19836 Αρ. είδους: 19840



Κόλλα βλεφαρίδων
* ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

*  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ  
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

* ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

* ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

* ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

* ΕΛΑΣΤΙΚΗ & ΜΑΛΑΚΗ

* ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ

* ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

* ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ

* ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

* ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

* ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

* ΜΕΣΑΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

* ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΛΑ

* ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΙΧΑΣ-ΤΡΙΧΑΣ

* ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΕΠΑΦΗΣ

* ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

* ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 

* ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

* ΠΑΧΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

* ΚΟΛΛΑ ΣΕ ΒΑΘΥ ΜΑΥΡΟ

*  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΤΡΙΧΑ-ΤΡΙΧΑ

* ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 2D, 3D

BDC EYELASH GLUE FI ΜΑΥΡΗ

Χαρακτηριστικά:   χωρίς ατµό, γρήγορο στέγνωµα
Χρόνος στεγνώµατος  
επαγγελµατικής κόλλας:  
Πυκνότητα

περ. 2 δευτ.
πιο λεπτή, µεσαίας πυκνότητας:  

Επεξεργασία:    Τεχνολογία επίστρωσης

Η ελαστική κόλλα διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητα των 
εξτένσιον.

Τα σημεία κόλλησης δεν είναι εμφανή , γεγονός που οφείλεται στη 
διαφανή-µαύρη βαφή. Παρά του πολύ γρήγορου χρόνου στεγνώµα-
τος, έχετε τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε µικρές διορθώσεις 
κατά τη χρήση αυτής της κόλλας. Μπορείτε να εφαρµόσετε πολλές 
µεµονωµένες βλεφαρίδες σε ταχύτατο χρονικό διάστηµα χωρίς να
κολλάνε µεταξύ τους.

Αρ. είδους 19924  5 g 
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BDC EYELASH GLUE F2 ΕΝΤΟΝΟ ΜΑΥΡΟ

Χαρακτηριστικά:    Κόλλα επαφής, γυαλιστερή, χωρίς 
ατµό, γρήγορο στέγνωµα, µόνο για 
επαγγελµατίες 

Χρόνος στεγνώµατος:  
Πυκνότητα

περ. 1 δευτ. 
:        πιο παχιά, µεσαίας πυκνότητας 

Επεξεργασία:    Τεχνική τρίχα-τρίχα και 3D

Λόγω της εξαιρετικής δύναμης κόλλησης, η ανθεκτικότητα των 
εξτένσιον βλεφαρίδων είναι μοναδική.

Με τη βοήθεια της κόλλας επαφής, η τεχνητή βλεφαρίδα κολλάει 
άµεσα στην κάθε βλεφαρίδα και σταθεροποιείται άµεσα. Η εξαιρετική 
ευκαμψία και η καλή προσαρµοστικότητα µετατρέπουν την κόλλα 
στο απόλυτο «must». Μπορείτε να εφαρµόσετε πολλές µεµονωµένες 
βλεφαρίδες µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς να τις κολλά -
τε µεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε με φειδώ.  Μπορείτε να ζητήσετε 
ανταλλακτικό καπάκι με τον αρ. είδους 19928.

Αρ. είδους 19925  5 g 
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* ΗΠΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

* ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

* ΣΧΕ∆ΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

* ΚΑΛΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

* ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

* ΜEΣΑΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

* ΜΑΥΡΗ ΚΟΛΛΑ

* ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΙΧΑΣ-ΤΡΙΧΑΣ

BDC EYELASH GLUE SI SENSITIVE ΜΑΥΡΗ

Χαρακτηριστικά:     σχεδόν χωρίς ατµό, στεγνώνει γρή-
γορα, µόνο για επαγγελµατίες 

Χρόνος στεγνώµατος:  περ. 2-3 δευτ. 
Πυκνότητα:        πιο παχιά, µεσαίας πυκνότητας 
Επεξεργασία:    Τεχνική τρίχα-τρίχα

Ήπια κόλλα βλεφαρίδων με μεγάλη ανθεκτικότητα, για 
πελάτες με ευαισθησία.

Ο νέος τύπος της µαύρης κόλλας δεν παράγει σχεδόν κα-
θόλου ατμό και είναι εξαιρετικά συµβατός µε πολύ καλή 
δύναµη κόλλησης. Κατάλληλη για τεχνική επικάλυψης. Χρη-
σιμοποιήστε με φειδώ. Μπορείτε να ζητήσετε ανταλλακτικό 
καπάκι με τον αρ. είδους 19928.

Αρ. είδους 19926   5 g 
  

BDC JEWEL

Η λεία επιφάνεια του αριστοκρατικού BDC Glas-Jewel από 
ανθεκτικό κρύσταλλο διευκολύνει την ακριβη δοσολογία 
της κόλλας BDC Eyelash Glue, για την αποφυγή εφαρµογής 
πλεονάζουσας κόλλας στις µεµονωµένες βλεφαρίδες. Κα -
θαρίζεται εύκολα µε το BDC Resin Remover.

Αρ. είδους 19939   

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΣΗΣ BDC LASH CLEAN

* ιδανικό για την προετοιµασία των φυσικών βλεφαρίδων
* απολιπαίνει και ενισχύει την κόλληση 
* επεκτείνει τη διάρκεια των εξτένσιον βλεφαρίδων
* πολύ οικονοµικό λόγω της φειδωλής εφαρµογής

Εφαρμογή: Ρίξτε µια σταγόνα σε ένα βουρτσάκι BDC Mirco 
Brush ή στο BDC Cleaner Tool και αρχίστε να απολιπαίνετε 
απαλά από τη βάση των βλεφαρίδων έως τις άκρες. Αφήστε 
το να στεγνώσει.

Αρ. είδους 19946  10 ml  

BDC EYELASH GLUE GEL REMOVER

Για την αφαίρεση των τεχνητών βλεφαρίδων. Το Gel-
Remover είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ώστε να αποφεύγεται 
η επαφή µε τα µάτια και τα σηµεία κόλλησης να «µαλακώ -
νουν» καλύτερα. Εύκολο στη χρήση - αποτελεσµατικό.

Εφαρµογή: Ρίξτε στο Micro brush µια µικρή ποσότητα από 
το BDC Eyelash Glue Gel Remover, επαλείψτε προσεκτικά τα 
σηµεία κόλλησης και περιµένετε λίγα λεπτά ώστε να δράσει. 
Περάστε τις βλεφαρίδες µε τα βουρτσάκια BDC.

Αρ. είδους 19804  10 ml  
 

ΜΑΣΚΑ BREATH CLEAN

Πρόκειται για µια εργονοµική µάσκα προστασίας από 
λεπτή σκόνη, η οποία µε τη βοήθεια της βαλβίδας πα -
ρέχει καλή προστασία από χοντρά, επικίνδυνα ξηρά σω -
µατίδια και αερολύµατα (π.χ. ατµοί από υγρά).

Η μάσκα διαθέτει επίσης βαλβίδα αναπνοής.

Περιεχόµενο: 5 τεµάχια ανά συσκευασία

Αρ. είδους 19635 
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Ενισχυτικό Remover
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BDC Lashes-
* U � † H Q W DE H O O H
Curl:

Stärke: 6 mm
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19945

BDC Lashes-* U � † H Q W DE H O O HCurl:
Stärke:

6 mm

8 mm

9 mm
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11 mm
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13 mm

14 mm

19945

 

BDC Lashes-* U � † H Q W DE H O O HCurl:
Stärke:

6 mm

8 mm

9 mm

10 mm

11 mm

12 mm

13 mm

14 mm

19945

BDC GLUE BUTLER

Η πρακτική κόλλα BDC Glue Butler διευκολύνει τη γρήγορη 
εργασία λόγω της εγγύτητας και της εµβέλειας της εφαρµο-
γής εξτένσιον για βλεφαρίδες.

Μπορεί να τοποθετηθεί στον παράµεσο ή στο δείκτη. Χάρη 
στην εφάπαξ λειτουργία του, η χρονοβόρα αφαίρεση της 
κόλλας για βλεφαρίδες ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Περιεχόµενο: 10 τεµάχια ανά συσκευασία.

Αρ. είδους 19812  
   

 

TOP!
Η απόλυτη ευκολία 

στην εργασία!

BDC EYE SPREADER

Το BDC Eye Spreader είναι ένα απαραίτητο βοήθηµα για 
όλους τους στυλίστες βλεφαρίδων!

Για την τοποθέτηση ολόκληρων σειρών βλεφαρίδων. Η 
έντονα στρογγυλεµένη µορφή διευκολύνει την εφαρµογή 
µεµονωµένων βλεφαρίδων. Τελειοποιεί την τοποθέτηση 
των βλεφαρίδων για την τεχνική όγκου.

Η µικρή απόσταση που χωρίζει το µάτι από τις βλεφαρίδες 
εξασφαλίζει ταχύτερη εργασία µε το BDC Eye Spreader.

Αρ. είδους 19811  
   

BDC SILICONE PAD ΜΕ ΘΗΚΗ

Αυτό το προϊόν προσφέρει µεγάλη ευκολία στους στυλί-
στες βλεφαρίδων! Τα εξτένσιον βλεφαρίδων τοποθετούνται 
πάνω στο pad σιλικόνης και παραµένουν κολληµένα εκεί. 
Με τον τρόπο αυτό, µπορείτε να πιάνετε άνετα τις βλεφαρί-
δες µε το τσιµπιδάκι. ∆ιευκολύνει την ταχύτερη εργασία. Η 
θήκη µπορεί να κλείσει µετά την επεξεργασία προκειµένου 
οι υπόλοιπες βλεφαρίδες να παραµένουν προστατευµένες. 
Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται και το pad σιλικόνης από 
τη σκόνη και τις ακαθαρσίες, διότι διαφορετικά θα επηρεα -
στεί αρνητικά η αποτελεσµατικότητα της τοποθέτησης και 
κόλλησης των βλεφαρίδων! Μπορεί να καθαριστεί µε νερό.

Αρ. είδους 19943 
  

BDC FIXTAPE

Ιατρική ταινία για τη διευκόλυνση της εργασίας µέσω µό -
νιµης στερέωσης του άνω βλεφάρου κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας εφαρµογής βλεφαρίδων. ∆ιευκολύνει την ερ-
γασία σε πελάτες µε πεσµένα βλέφαρα. Συμβουλή: Επίσης 
κατάλληλη για την κόλληση της κάτω γραμμής βλεφαρίδων 
όταν το δέρμα είναι λιπαρό.

Αρ. είδους 19933  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ BDC

Για γρήγορη εφαρµογή των βλεφαρίδων BDC Lashes. Αφαι-
ρέστε την επιθυµητή σειρά βλεφαρίδων από το δίσκο και 
τοποθετήστε τις αυτοκόλλητες λωρίδες πάνω στον πίνακα 
µεγεθών. Σηµειώστε µε µαρκαδόρο. 
Μπορεί να πλυθεί. ∆ιαστάσεις: DIN A6

Επίσης διαθέσιµο σε µορφή σετ: 6 πίνακες µεγεθών & πρα -
κτικό κουτί φύλαξης ∆ιαστάσεις: 29,5 x 23 cm

Μεμον - αρ. είδους 19948
  
  

Σετ - αρ. είδους 19945
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BDC LASH TWEEZER ΙΣΙΟ

Ειδικό τσιµπιδάκι από ανοξείδωτο ατσάλι µε πολύ λεπτή 
µύτη. Τα άκρα συµπίπτουν µε ακρίβεια, γεγονός που διευ-
κολύνει την ακριβή αφαίρεση και εφαρµογή των βλεφαρί-
δων. Έχει µικρό βάρος και είναι εργονοµικό. 
Μπορεί να απολυµανθεί και να αποστειρωθεί. 
Μήκος 14 cm.

Αρ. είδους 19936   

BDC LASH TWEEZER ΚΥΡΤΟ

Κυρτό ειδικό τσιµπιδάκι από ανοιξείδωτο ατσάλι µε πολύ 
λεπτή µύτη. Για τον ακριβή διαχωρισµό των µεµονωµένων 
βλεφαρίδων, προκειµένου να επιστρέψει την ακριβή εφαρ-
µογή µεµονωµένων βλεφαρίδων. Έχει µικρό βάρος και εί-
ναι εργονοµικό. 
Μπορεί να απολυµανθεί και να αποστειρωθεί. 
Μήκος 14 cm.

Αρ. είδους 19937   

BDC LASH TWEEZER ΕΠΙΠΕΔΟ

Το επίπεδο επαγγελµατικό τσιµπιδάκι από ανοξείδωτο 
ατσάλι είναι ένα απαραίτητο βοήθηµα για την απαλή και 
ασφαλή αφαίρεση των εξτένσιον βλεφαρίδων από τις φυ-
σικές βλεφαρίδες. Τα άκρα συµπίπτουν µε ακρίβεια, είναι 
ίσια και διευκολύνουν την ασφαλή εστίαση των φυσικών 
βλεφαρίδων. Έχει µικρό βάρος και είναι εργονοµικό. Μπο-
ρεί να απολυµανθεί και να αποστειρωθεί. Μήκος 14 cm.

Αρ. είδους 19985   

BLACK DIAMOND COSMETICS 
COLLAGEN LASH COVER

Το ενυδατικό pad σιλικόνης µε βιταµίνη A και E χρησιµεύει 
στην κόλληση και την προστασία της κάτω γραµµής των 
βλεφαρίδων. Είναι αυτοκόλλητο και προσαρµόζεται στο 
σχήµα των µατιών.

Συμβουλή: Πιέζοντας το κάτω άκρο του pad μπορείτε να το 
τοποθετήσετε με μεγαλύτερη ευκολία.

Εφαρµόζεται εύκολα ενώ παράλληλα έχει µια ήπια κατα-
πραϋντική δράση. Η βιταµίνη A είναι σηµαντική για τις δι-
αδικασίες ανάπτυξης πολλών κυττάρων και συµβάλλει στη 
διατήρηση της υγείας του δέρµατος και των βλεννογόνων. 
Η βιταµίνη Ε είναι γνωστό λιποδιαλυτό αντιοξειδωτικό. Υγι -
εινό, συσκευασµένο σε ζεύγη. ∆εν περιέχει αλκοόλη, χρω -
στικές ουσίες και αρώµατα.

Αρ. είδους 19938  10 ζεύγη/συσκευασία 
   

 BDC GEL LASH COVER
 
Το προϊόν περιποίησης BDC Gel Lash Cover χρησιµεύει
στην κόλληση και προστασία της κάτω γραµµής των βλεφα-
ρίδων κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 
Τα αυτοκόλλητα pads είναι πιο µικρά, λεπτά και κυρτά σε
σχέση µε το Collagen Lash Cover.  ∆ιασφαλίζουν εξαιρετική
εφαρµογή σε όλα τα σηµεία του µατιού. 
Η ιδιαίτερη λεία επιφάνεια τους, αποτρέπει τα χνούδια κατά
την εφαρµογή. 
 
Τα pads πρέπει να φυλάσσονται στις κλειστές συσκευασίες 
αλουµινίου.  

Αρ. είδους 19813 
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geschlossen

 

ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 15 CM

Για την εφαρµογή π.χ. υγρών στις βλεφαρίδες. 

Αρ. είδους 19271 100 τεµάχια/συσκευασία 

BDC MAKE UP ENTFERNER

Για γρήγορη και βαθιά αποµάκρυνση του µακιγιάζ µατιών, 
εξαιρετικά ιδανικό για χρήση πριν από την επιµήκυνση βλε-
φαρίδων. Ιδανικό για µεταπώληση. 
Συμβουλή: Πουλήστε στους πελάτες µε εξτένσιον βλεφα-
ρίδων αυτό το υψηλής ποιότητας προϊόν για την αφαίρεση 
των προϊόντων µακιγιάζ κατά την πρώτη συνάντηση σας. 
Τα συµβατικά προϊόντα αφαίρεσης µακιγιάζ ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη σύσταση της κόλλας και να µειώσουν την 
ανθεκτικότητα των εξτένσιον.

Αρ. είδους 19930 100 ml 
 

BDC ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Για απαλό και ήπιο καθαρισµό του δέρµατος από το µακιγι-
άζ πριν από την εφαρµογή. Με φυσικά έλαια και εκχύλισµα 
Aloe Vera. Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισµό προσώπου. 
∆ιατηρείται ο προστατευτικός µανδύας του δέρµατος.

Αρ. είδους 19279  250 ml 

ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ BDC DELUXE

Ιδανικό για τις µετακινήσεις και τα ταξίδια σας. 
Ένα MUST-HAVE!

Το βουρτσάκι για βλεφαρίδες είναι εξαιρετικά κατάλληλο 
για να χτενίζει τις βλεφαρίδες κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας ενώ παράλληλα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προϊόν 
περιποίησης από τους πελάτες στο σπίτι τους.

Αρ. είδους 19803 1 τεµάχιο 
  

BDC BREEZER

Για ήπιο στέγνωµα της κόλλας βλεφαρίδων BDC. 
Χρειάζονται 3 µπαταρίες AAA. 
Οι µπαταρίες δεν περιλαµβάνονται.

Αρ. είδους 19932 1 τεµάχιο  

BDC ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ 
-ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ-

Το βουρτσάκι για βλεφαρίδες είναι εξαιρετικά κατάλληλο 
για να χτενίζει τις βλεφαρίδες κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας ενώ παράλληλα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προϊόν 
περιποίησης από τους πελάτες στο σπίτι τους. 

Συμβουλή: Χαρίστε το βουρτσάκι στην πελάτισσά σας μετά 
τη θεραπεία για να σχηματίζει τα εξτένσιον βλεφαρίδων σε 
καθημερινή βάση.

Αρ. είδους 19934 25 τεµάχια/συσκευασία 
  

BDC MICRO BRUSH’ES

Για την αφαίρεση των υπολειµµάτων του µακιγιάζ µατιών 
σε συνδυασµό µε το προϊόν αφαίρεσης µακιγιάζ BDC (Αρ. 
είδους 19930).
Μπορεί ακόµη να αποµακρύνει την επιπλέον ποσότητα 
υγρής κόλλας από τις βλεφαρίδες. Για την αφαίρεση των εξ-
τένσιον βλεφαρίδων, τοποθετήστε στο Micro brush το BDC 
Gel Remover (αρ. είδους l9804). 
100% χωρίς χνούδι.

Αρ. είδους 19935 100 τεµάχια/συσκευασία 
 

ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ ΦΑΚΟ

Πολύ ελαφριά και σταθερά γυαλιά µε µεγεθυντικό φακό LED. 
Η αντικατάσταση των ενθέτων φακού είναι εύκολη και απλή. 
Αποσπώµενο φως LED. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα σε µη ευ-
νοϊκές συνθήκες φωτισµού και για εργασίες φιλιγκράν.

Περιεχόµενα συσκευασίας:
1 γυαλιά µε 3 ένθετα φακών (1,5x/2,5x/3,5x cm), 
1 πανάκι καθαρισµού, 3 µπαταρίες (LR 11 30), 
1 κατσαβίδι (για την αντικατάσταση των µπαταριών) και 
1 θήκη αποθήκευσης.

Αρ. είδους 19681 1 τεµάχιο 

BDC CLEANERTOOL -ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ-

Το εργαλείο BDC Cleaner Tool είναι µια ειδική µπατονέτα 
καθαρισµού, πολύ απαλή στη χρήση.

Η κεφαλή καθαρισµού από µικροίνες δεν αφήνει χνούδι και 
είναι πολύ πρακτική λόγω της ίσιας επιφάνειάς της. Κατάλ-
ληλη για τον καθαρισµό των βλεφαρίδων από σκιές µατιών 
και µάσκαρα ή και για απολίπανση.

Αρ. είδους 19810 25 τεµάχια/συσκευασία 
 

 

κλειστό
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BDC DIAMOND LASH COATING

Το εύχρηστο Lash Coating χαρίζει στις βλεφαρίδες σας 
ένα ονειρικό µεταξένιο αποτέλεσµα. Τα σηµεία κόλλησης 
σφραγίζουν απαλά ενώ παράλληλα αποτρέπεται το στέ -
γνωµα και η ξηρότητα των βλεφαρίδων. Το Diamond Lash 
Coating διατηρεί τις βλεφαρίδες σας απαλές, ελαστικές και 
ανθεκτικές, ενώ παράλληλα παρατείνει αισθητά τη διάρ -
κεια ζωής των εξτένσιον βλεφαρίδων. Το λεπτό και µυτερό 
πινέλο διευκολύνει την εύκολη και οικονοµική εφαρµογή.

Περιέχει Aloe Vera και πρωτεΐνες φύτρου σιταριού.

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

Συμβουλή: Εφαρμόστε το μόνο εφόσον περάσουν 24 ώρες 
από την εφαρμογή των εξτένσιον βλεφαρίδων. Αποφύγετε την 
επαφή με τα μάτια.

 

Αρ. είδους 19986 5 ml 

 

Τα εξτένσιον βλεφαρίδων προϋποθέτουν φροντίδα 
και προσεκτική μεταχείριση.

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να πωλείτε ειδι-
κά προϊόντα στους πελάτες σας. Αν ο πελάτης χρησιµο -
ποιεί λάθος προϊόντα περιποίησης και αυτό επηρεάσει 
την ανθεκτικότητα, θα δηµιουργηθεί άσχηµη εντύπωση 
για την εργασία του στυλίστα.

Τα προϊόντα περιποίησης BDC έχουν σχεδιαστεί ειδικά για 
την ιδανική ανθεκτικότητα των εξτένσιον βλεφαρίδων. Για 
το λόγο αυτό, επιτρέπεται π.χ. η χρήση µόνο της ειδικής 
µάσκαρας BDC Lash Extension Mascara. Το BDC Diamond 
Lash Coating βελτιώνει τόσο την ανθεκτικότητα όσο και 
την άνετη εφαρµογή των εξτένσιον βλεφαρίδων. Το BDC 
Extreme Lash Booster XXL ενισχύει τις φυσικές βλεφαρί -
δες και προσφέρειµε αυτόν τον τρόπο µια βελτιωµένη 
βάση για την επιµήκυνση ή την πύκνωση. Αυτά τα προ-
ϊόντα πρέπει να υπάρχουν στο σπίτι όλων των πελατών 
που χρησιµοποιούν εξτένσιον βλεφαρίδων. Τα καλλυντι-
κά προϊόντα όπως το BDC Eyebrow Styler ή το βαθύ BDC 
Eyeliner ολοκληρώνουν τη σειρά.

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραµελείτε τη φροντίδα της πε -
ριοχής των µατιών παρά τη χρήση των εξτένσιον βλεφα-
ρίδων. Τα ειδικά σχεδιασµένα προϊόντα BDC Satin Eyelift 
Booster και BDC Revitaleyezing Moisturizer ενισχύουν την 
ανθεκτικότητα των εξτένσιον βλεφαρίδων καθώς δεν πε -
ριέχουν διαστελλόµενες ουσίες.

Αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να αγοραστούν από κάθε 
πελάτη µετά την πρώτη εφαρµογή των εξτένσιον βλεφα-
ρίδων. Για να κάνετε την παρουσίαση των προϊόντων ακό-
µα πιο ελκυστική, έχουµε τοποθετήσει όλα τα σηµαντικά 
προϊόντα µέσα σε µια όµορφη βιτρίνα.

Lash
Coating

Made
in 
Germany

9www.edknail.gr



Eyebrow Styler Βαφή Φρυδιών

Stand
BDC EYEBROW STYLER

Προωθητικό  stand µε το αγαπηµένο Eyebrow Styler.
Σε µαύρο, σκούρο καφέ, καφέ και ανοιχτό καφέ.

* ηµι-µόνιµη βαφή των φρυδιών
* σχηµατισµός των φρυδιών
* βαφή τρίχας

Περιεχόµενο: 8 τµχ., 2 τµχ. ανά χρώµα
                           και 2τµχ. δωρεάν για tester 

  
 

BDC EYEBROW STYLER

Το Eyebrow Styler χαρίζει αµέσως σαγηνευτικά και καλο-
σχηµατισµένα φρύδια. Το ιδανικό βοήθηµα µε τρεις λει -
τουργίες: έµφαση, σχηµατισµός και στερέωση. Το Styler 
έχει ελαφριά κρεµώδη υφή και πυκνώνει τα φρύδια για να 
ενισχύσει το περίγραµµά τους και να τονίσει το βλέµµα.

Οι ανοιχτόχρωµες ή η γκρίζες τρίχες αποκτούν ηµί-µόνιµη έµ -
φαση. Το Eyebrow Styler κάνει παιχνιδάκι το σχεδιασµό των 
φρυδιών σε όλους. Με το νέο απλικατέρ τονίζονται µόνο οι 
υπάρχουσες τρίχες και αποτρέπεται το βάψιµο του δέρµατος.

Συµβουλή: Τα φρύδια πρέπει να έχουν καθαριστεί από προ -
ϊόντα µακιγιάζ και λιπαρότητα.

Αφαιρέστε απαλά το BDC Eyebrow Styler µε το προϊόν BDC 
Eye Make Up Remover.

 1,5 ml 
 

µαύρο
Αρ. είδους 19385

σκούρο καφέ 
Αρ. είδους 19387

καφέ 
Αρ. είδους 19388

ανοιχτό καφέ 
Αρ. είδους 19386
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BDC LASH EXTENSION MASCARA

Η µάσκαρα BDC Lash Extension χαρίζει επιβλητικό όγκο, 
εντυπωσιακό µήκος και σαγηνευτική καµπυλότητα! Τα 
καινοτόµα συστατικά µε δύο διαφορετικά κεριά χαρίζουν 
άψογες βλεφαρίδες χωρίς να τις µπερδεύουν και ένα εκ -
φραστικό βλέµµα. Το βουρτσάκι καλύπτει όλες τις βλεφα -
ρίδες µε έντονο µαύρο χρώµα.

Κατάλληλη για φυσικές βλεφαρίδες και για εξτένσιον βλε-
φαρίδων. 

Εφαρμογή:
Τοποθετήστε το βουρτσάκι στις ρίζες των βλεφαρίδων και 
προχωρήστε µε κινήσεις ζικ-ζακ προς τα άκρα των βλεφα -
ρίδων. Για περισσότερο όγκο, προτείνουµε την εφαρµογή 
µιας ακόµα στρώσης εφόσον στεγνώσει η πρώτη.

Αρ. είδους 19806 10 ml 
 

Μάσκαρα

Eyeliner
BDC EYELINER DEEP BLACK

18h Power-last Eyeliner για φυσικές βλεφαρίδες και εξ-
τένσιον βλεφαρίδων. Αδιάβροχο και στεγνώνει γρήγορα. 
Μέσα από µια σύνθεση µε έντονα χρώµατα, το προϊόν χα-
ρίζει έντονο µαύρο χρώµα χωρίς µουτζούρες. Το πρακτικό 
σχήµα στυλό µε την πολύ λεπτή κορυφή του διευκολύνει 
την ακριβή εφαρµογή πολύ λεπτών γραµµών, αλλά και πιο 
έντονων γραµµών µε µεγαλύτερο πάχος για πιο ξεχωριστές 
εµφανίσεις. 
Απαλή και γρήγορη αφαίρεση µε το BDC Eye Make Up 
Remover.

Αρ. είδους 19956 1,5 ml 
 

11www.edknail.gr
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