SZÉPSÉG ÉS DIVAT

Ma már nem lu
Tekintsünk vissza, hol is kezdôdött a mûszempillák fejlôdése! Legelsô képviselôjük a
soros szempillák voltak, amelyek élettartama
minimális volt – talán azt az egy alkalmat sem
bírták ki, amelyre készültek –, hiszen akár egy
bál, egy esküvô ideje alatt és megpróbáltatásai
következtében is elmozdult a felragasztott
szempillasáv. Ezután a tincses pillák hódítottak,
amelyek elôdjükhöz képest már „tetemes” idôt
bírtak ki: jó esetben 2-3 napot, ha a viselôjük
nem mosakodott és nem sminkelt. Mivel ez
sem kínált kielégítô megoldást, megjelent a jelenleg legmodernebb szálankénti 3D szempillahosszabbítás. Komoly áttörést jelentett, de sajnos még mindig tele volt kompromisszumokkal.
Mivel a ragasztó az egész rendszer szíve-lelke,
így sok kellemetlenség származott és a mai
napig is származhat a gyenge minôségû, esetleg
jelentôsen szennyezett ragasztókból.

MINÔSÉGI TERMÉKCSOPORTOK

A szempilla-hosszabbítás éppúgy
része egy kozmetikai szalon szolgáltatásainak, mint bármilyen arcvagy testkezelés. Mivel ezt a
tevékenységet nem csak kozmetikus végzettséggel lehet folytatni,
egyre több műkörmös vagy kéz-,
illetve lábápoló bővítette szalonjának repertoárját ezzel a nagy
népszerûségnek örvendô
szolgáltatással.
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kozmetika

Nem minden ország követeli meg a fokozottan
ellenôrzött és tisztított, minôségi ragasztót. Van,
ahol még formaldehidet is tartalmaz, ezzel
nagymértékben irritálva a szem amúgy is érzékeny nyálkahártyáját. Magyarországon ilyet
tilos használni, hiszen az Európai Unióban készült termékekre vonatoznak a legszigorúbb
gyártástechnológiai követelmények. A ragasztó
tartóssága fontos nemcsak a szempilla-stylist
munkája – ezen múlik, a mûszempilla mennyi
ideig marad fenn a természetes pillákon –, illetve
a vendég megelégedettsége szempontjából is.
Ha esetleg leesnek a pillák, és a ragasztó a szenynyezettsége miatt allergiás reakciókat is kivált a
vendégen, ez duplán kellemetlen.
Fontos, hogy milyen segédeszközöket alkalmazunk a szempilla-hosszabbítás során. Egyik
legfontosabb kiegészítô a szempárna, amely
sok esetben tartalmaz arbutint (egyik fô hatása,
hogy a bôr kifehéredik), vagy Q10-et, amely
szembekerülve kimondottan veszélyes, akár
még káros is lehet. Hiába a pozitív hatása a
bôrre, a szempilla-hosszabbításhoz viszont szükségtelen ez az összetevô, ugyanis csak az allergiás
és gyulladásos reakciók fô okozói lehetnek.

xus a szempilla-hosszabbítás
Manapság elsôsorban nem a szempilla-hoszszabbítás megvalósítási technológiái versengenek egymással, sokkal inkább a rendszerek, az
egyes cégek, márkák fô gerincét adó ragasztók,
szempárnák és primerek vívják harcukat idôtállóságban, igényelt tárolási körülmények szempontjából. Vásárolható akár egy évig elálló
ragasztó, ahogy az sem lehetetlen, hogy ne
kelljen hûtôszekrényben tárolnunk, kockáztatva azok minôségét (a nagy hômérséklet
különbségek miatt a kondenzvíz kicsapódása
ugyanis lerövidíti azok élettartamát).

HOGY MELYIK SZEMPILLAHOSSZABBÍTÓ CÉGET VÁLASSZUK?

ismeretlen, minôségi és silány minôségû termékek egy idôben, egymással konkurálva vonulnak fel a szempilla-hosszabbítás színpadán.
Megállapíthatjuk, hogy a szempillás cég választásánál – hogy kivel dolgozik majd együtt
hosszú távon a kozmetikus – nagyon sok feltételnek kell megfelelnie. Megbízható, minôségi
és korrekt üzleti partnert kell választani, mert a
vendéggel a kozmetikus, a leendôbeli stylist
találkozik, így az ô vállára nehezedik a legnagyobb felelôsség, amikor mûszempillát helyez
fel. Ha nem biztos a termék tisztaságában, ha
tudja, hogy nem minôség, amelyet elad, sokkal
nehezebb dolga lesz, mint annak, aki garanciát
is tud vállalni arra, amit csinál.

Úgy gondolom, kulcsfontosságú idôszak elôtt
áll a szempilla-hosszabbítás. Jelenleg sok cég,
vállalkozás verseng egymással, a piac széttagolt, amely következtében számos ismert és
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A pillantás varázsa = tökéletes ragasztó
30%
kedvezményt
adunk minden termékünkre
2010. szept. 1A nyugat-európai termékekbôl álló 3D szempilla- 2010. okt. 31-ig

hosszabbító rendszer már Magyarországon is!
A TÖKÉLETES MEGOLDÁS LUXUSLASHES MINÔSÉGBEN

• Irritációmentes ragasztó és szempárna,
• alsó szempillasor ragasztása csak a LuxusLashes
ragasztójával,
• 12 hónapig szobahômérsékleten tárolható
professzionális ragasztó – az exkluzív minôség titka.

MOST AKCIÓS ÁRON!
Egy dobozban 8 különféle hosszúságú selyempilla!
Legyen Ön is az elsôk között és tegye Ön vendégei
tekintetét varázslatossá LuxusLashes pillákkal!
LL Trade Kft. • Tel: 06-30-703-6397 • e-mail: info@luxusszempilla.hu • www.luxusszempilla.hu

