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MICROBLADING
MICROBLADING je revolucionarna tehnologija za doseganje
popolnih obrvi naravnega videza. Tehnika izvira iz Azije in
postaja vedno bolj priljubljena tudi v Evropi.
Namesto opreme za permanentni make up potrebujete
samo »držalo«. Namesto modulov uporabljate »rezila«
različnih velikosti. S posebno ročno tehniko ustvarite
edinstveno prefinjeno umetnost in tako osupnete
svoje stranke z enkratnim rezultatom.

DRŽALA IN NOŽKI
Št. artikla G30

MICROBLADING držalo za enkratno uporabo 14 P

1 kom.

4,50 €

Držalo za enkratno uporabo z negibnim, nekoliko zaobljenim nožkom št.14.
Št. artikla G29

MICROBLADING držalo za enkratno uporabo 9 P

1 kom.

4,50 €

Držalo za enkratno uporabo z negibnim nožkom št. 9.
Št. artikla MBPB

MICROBLADING modro držalo

1 kom.

19,90 €

Držalo za nastavljanje nožkov za microblading.
Št. artikla G26

MICROBLADING rjavo držalo*

1 kom.

24,95 €

Držalo za nastavljanje nožkov za microblading.
Št. artikla MBPP

MICROBLADING rožnato držalo

1 kom.

19,90 €

Držalo za nastavljanje nožkov za microblading.
Št. artikla MBN7

MICROBLADING mikro rezila 7
Rezilo s 7 zaporednimi rezili razporejenimi na način »Slope«. 7 finih rezil, ki so tesno skupaj in usmerjene poševno.
Sterilno pakiran izdelek za enkratno uporabo.

10 kom.

11,90 €

Št. artikla MBN14

MICROBLADING mikro rezila 14
Rezilo s 14 zaporednimi rezili razporejenimi na način »Slope«. 14 finih rezil, ki so tesno skupaj in usmerjene poševno.
Sterilno pakiran izdelek za enkratno uporabo.

10 kom.

11,90 €

Št. artikla MBBW12

MICROBLADING mikro rezila 12
* MICROBLADING rjavo držalo lahko ima samo to rezilo. Primerno za vsa držala.

10 kom.

12,90 €

Št. artikla MBBW14

MICROBLADING mikro rezila 14
* MICROBLADING rjavo držalo lahko ima samo to rezilo. Primerno za vsa držala.

10 kom.

12,90 €

PRIPOMOČKI
Št. artikla MBZ50

Microblading šestilo vključno z DVD-jem
Šestilo Elras za doseganje najnatančnejše in najpopolnejše oblike obrvi.

1 kom.

69,00 €

Št. artikla G71

Komplet štampiljk za obrvi z natisnjenimi dlačicami

1 kom.

49,90 €

Komplet vključuje 10 različnih smeri rasti in oblik. Za večkratno uporabo.
Št. artikla G63

MICROBLADING podpora za držalo

1 kom.

19,90 €

Podpora za držalo MICROBLADING.
Št. artikla DP100

MICROBLADING MASTOR komplet držal za oblikovanje
Trikotna oblika konic na držalu omogoča enostavnejše risanje debele črte za prvo polovico obrvi, medtem ko lahko
tanjšo konico uporabite za risanje tanjše črte proti zunanji polovici obrvi. Vsako držalo ima krtačko za obrvi, s katero
dosežemo boljši učinek pri smeri rasti obrvi.

1 komplet

39,00 €

MICROBLADING MASTOR komplet držal za oblikovanje s krtačko
Št. artikla G68

MICROBLADING glava za vajo

1 kom.

22,90 €

Glava za vajo z zamenljivimi očmi in ustnicami.
Št. artikla G69

MICROBLADING rezervni vložek, namenjen glavi za vajo

1 komplet

7,95 €
Št. artikla G72

MICROBLADING črn kovček

1 kom.

49,90 €

Eleganten črn kovček za vašo opremo MICROBLADING za uporabo v salonu in na poti.

ZAČETNI PAKET ZA ZAČETNIKE
Vsebina:
1 x G72, črn kovček

1 x 2303PM, Aloe Vera Gel PM, 15 ml

1 x MBPB, MICROBLADING modro ali rožnato držalo

1 x G71, komplet štampiljk za obrvi z natisnjenimi dlačicami

5 x G30, MB držalo za enkratno uporabo 14 P, 1 kom.

1 x DP100, MASTOR komplet držal za oblikovanje s krtačko, 3 kom.

5 x G29, MB držalo za enkratno uporabo 9 P, 1 kom.

1 x naprstnik, 10 kom.

1 x MBN7, mikro rezila 7, 10 kom.

3 x 3080, termalni komplet

1 x MBN12, mikro rezila 12, 10 kom.

1 x 3011-CB, H2O mikro pigmetna barva – Coffee Bean, 12 ml

1 x MBN14, mikro rezila 14, 10 kom.

1 x 011-CBL, H2O mikro pigmetna barva – Cool Blonde, 12 ml

1 x 3049A, Octenisept 50 ml

1 x 3011-MO, H2O mikro pigmetna barva – Mocha, 12 ml

1 x 3400, Losjon za brisanje, 1000 ml

1 x 3011-AO, H2O mikro pigmetna barva – Anti Orange, 12 ml

1 x 905, Gaube Silk Lashes palčke za nanašanje, 100 kom.

20 x kartotečni listki

1 x CA-8.0, svinčnik za mešanje in označevanje

20 x prostovoljno soglasje

1 x G63, MBMICROBLADING podpora za držalo

20 x nasvetov za nego

Posebna ponudba: 675,00

€

Namesto 750,50 €

ZAČETNI PAKET ZA POZNAVALCE
Vsebina:
1 x 3090, hladilna vrečka

1 x MBN14, mikro rezila 14, 10 kom.

1 x MBPB, MICROBLADING modro ali rožnato držalo

3 x 3080, termalni komplet

5 x G30, MB držalo za enkratno uporabo 14 P, 1 kom.

20 x kartotečni listki

5 x G29, MB držalo za enkratno uporabo 9 P, 1 kom.

20 x prostovoljno soglasje

1 x MBN7, mikro rezila 7, 10 kom.

20 x nasvetov za nego

1 x MBN12, mikro rezila 12, 10 kom.

Posebna ponudba: 113,00

€

Namesto 126,15 €

PRILJUBLJENE BARVE

					

MICROPIGMENTATION PIGMENT

Nove barve H2O (imenovane tudi profesionalne barve) združujejo prednosti MICRO-COLORS v edinstveni,
predhodno nevtralizirani formuli na vodni osnovi. Lahko se mešajo ali uporabljajo samostojno, hitro in enostavno
nanašanje na vse tipe kože ter so odlično obstojne. Vse barve so sterilizirane z žarki gama in imajo svojo serijsko
številko.
Coffee Bean

Amber Blonde

Cool Blonde

AO

Temno rjava na rumeno-zeleni osnovi, primerna za azijske,
srednje do temne tipe kože. Za še temnejše obrvi zmešajte z
barvo Cognac ali Mocha.

12 ml

79,00 €

Anti-Orange

AO

Nežna blond na rumeno-zeleni osnovi, primerna za svetle do
srednje tipe kože.

M

Uravnotežena hladna blond z rumeno-sivo osnovo, primerna za
svetle do srednje tipe kože.

12 ml

79,00 €

12 ml

79,00 €

AO

Oker barva na zeleno-rumeni osnovi. Nevtralizira oranžne in
rožnate obrvi.

12 ml

79,00 €

HIGIENA
Antiseptik za kožo, sluznico in rane

Št. artikla

Enota

Cena v €

3049A

50 ml

5,90 €

3049

1000 ml

26,20 €

3049S

1 kom.

6,40 €

Octenisept
Antiseptična raztopina za kožo, sluznico in rane.

Dozirna pumpica za Octenisept 1000 ml

NEGA
Št. artikla 2303PM

Aloe Vera Gel
Popolna nega obrvi po postopku vrisovanja in zelo aktivna dnevna vlažilna osnova, univerzalni lepotni pripomoček za
številne poškodbe kože, kot so sončne opekline ali rane (lahko se nanese tudi po Lid-PM).

4,15 €

15 ml

12 + 1 brezplačno

Prodajna cena: 8,30 €
Št. artikla 2303-K

Aloe Vera Gel za salon

100 ml

15,55
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