
Nem véletlenül nem terjedt el ed-

dig a tartós szempilla göndörí-

tés. A múltban használt csavarós

szempilla dauer igen bonyolult volt, sok

idôt, komoly kézügyességet, és türelmet

igényelt mind a kozmetikus, mind a ven-

dég részérôl. Egy új technológiával, pil-

lanatok alatt gyönyörû, íves szempillá-

kat varázsolhatsz, egyszerûen, gyorsan

és kényelmesen.

A vendég számára az eljárás kellemes és

pihentetô. Még a legérzékenyebb sze -

mûeknek is felrakható, mivel a dauer és

a fixáló zselé garantáltan nem kerül

a szembe. Nem szükséges hozzá átla-

gon felüli kézügyesség, hiszen a klipszek

nagyon egyszerûen felhelyezhetôek, és

a klipszek fésûcskéi egyenletesen fésü-

lik fel, és hajlítják meg a szempillákat.

Nem roncsolja a szempillákat, és ele-

gendô egy-másfél havonta megismétel-

ni az eljárást.

Az új rendszerek közötti 
különbségek
A hasonló, új rendszerek között is van

különbség. Az egyik legdominánsabb

különbség magában a rendszer lelké-

ben, a klipszben található. A klipsz

megfelelô alakja, ergonómiai kiképzé-

se biztosítja azt, hogy sehol nem feszül

az arcon, nem húzza a szempillákat.

A megfelelô formájú, íves klipsz

a szempilla tövétôl C-alakban hajlítja

Egyszerű, gyors és tartós: 

Szempillagöndörítés 
Egy új rendszerrel pillanatok alatt gyönyörű, íves szempillákat varázsolhatsz,

mely szépen keretezi a szemet, kiemeli a tekintetet és megszépíti az arcot. 
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Step by step1  Alaposan tisztítsd le a szempillákat
a smink maradványoktól és a szeny-
nyeződésektől 

2  Takard le az alsó szempillasort, és
ragassz a speciális ragasztószalagból
egy csíkot a felső szemhéjra, közvetle-
nül a szempillatövek fölé. (Kép: 1–2)

3  Válaszd ki a szempilla hosszának
megfelelő méretű klipszet (S, M, L).
Kend be a klipszet a dauer zselével,
majd helyezd a szempillákra, úgy,
hogy az közvetlenül a szempilla tövé-
hez kerüljön. Rögzítsd a szempillákat,
majd fixáld a klipszet. Hagyd fent 5-8
percig. (Kép: 3–6)

4  Távolítsd el a klipszet, majd töröld
át a szempillákat. Kend be a klipszet
a fixáló zselével. Helyezd a klipszet új-
ra fel, és újabb 5-8 perc után vedd le.
(Kép: 7–12) 

5  Töröld le a szempillákról a fixáló
maradványait. Végezetül használj
szempillaápoló spirált, amely mega-
kadályozza a szempillák töredezését,
egészségessé és fényessé teszi a szem-
pillákat. Utána használható tetszés
szerint színezett szempillaspirál is.
(Kép: 13–15)

A végeredmény a tartósan csodálatos,
lágyan ívelt szempilla

1 2 3

4 5 6

7 8 9



meg a szempillákat, ellentétben az

egyszerû, egyenes formájú klipszekkel,

ami csak a szempilla legvégét töri meg

L alakban. A másik domináns különb-

ség a dauer és a fixáló zselék minôsé-

gében és kiszerelésében található.

Az egyalkalmas, zacskós kiszerelés

azért praktikus, mert a göndörítô anyag

minden alkalommal friss és steril. A jó

minôségû anyag nem töri, nem szárítja

a szempillákat, és az eredmény garan-

táltan tartós. 

Kinek ajánljuk?
Mindenkinek! Keveseknek marad meg

a gyermekkorban még többekre jellem-

zô szépen ívelt szempillája. Sok hölgy-

nek van elég sûrû és hosszú szempillá-

ja, de mivel egyenes, vagy majdnem

teljesen egyenes, nyitott szemnél, szin-

te semmi nem látszik belôle. A szem-

pilla göndörítés hatására a lágyan ívelt

szempillák szép keretet biztosítanak

a szemnek. Ne feledkezzünk meg a fér-

fiakról sem, hiszen a hatás olyan ter-

mészetes, hogy akár nekik is elkészít-

hetjük a szempilla dauert. Sokaknak

annyira egyenes a szempillája, hogy

az egyre inkább elterjedô szálas szem-

pilla hosszabbítást sem lehet rajta el-

végezni anélkül, hogy elôtte göndöríte-

nék a szempilláját.

Alacsony befektetés
Az alacsony befektetés hihetetlenül

gyorsan, már 5-6 vendég után megté-

rül. A szolgáltatás árának igen kis há-

nyadát képezi az anyagköltség. Segít-

ségével új, rendszeresen visszajáró

vendégekkel bôvítheted ügyfélkörödet,

és persze meglévô vendégeidet is meg-

tarthatod vele. Aki tükörbe nézve meg-

szokja szépen kiemelt tekintetét, ga-

rantáltan nem akar majd lemondani

róla. Sikere a külföldi tapasztalatok

alapján garantált, már meghódította

Amerikát és Párizst, a divat fôvárosát.

Az eljárás nagyon gyorsan, 1 óra alatt

elsajátítható bárki számára. 

A szempilla göndörítése 15-20 percet

igényel, ráadásul nem jelent feltétle-

nül plusz idôt, hiszen egy krémpakolás

ideje alatt elkészíthetô. Egy, másfél

havonta elegendô megismételni ah-

hoz, hogy vendégünknek mindig szép,

íves szempillája legyen. A szolgáltatást

vendégkörtôl függôen 3-5 000 Ft-ért

ajánljuk végezni.
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Szűcsné Máthé Judit x Baalbek Stúdió ügyveze-
tő igazgatója, a kozmetikai újdonságok hazai
meghonosításának elkötelezett híve.
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