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Rzęsy Volume CC 0.07
7mm czarne do metody
objętościowej Lena Lashes
Professional
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

LL022307

Kod EAN

5903940091693

Producent

LENA LASHES PROFESSIONAL

Opis

Rzęsy Volume CC 0.07 7mm Lena Lashes
Professional

Opis produktu
Rzęsy Volume CC 0.07 7mm czarne do metody objętościowej Lena
Lashes Professional
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Rzęsy z nowej, ulepszonej serii i innowacyjnym skręcie CC do metody objętościowej
Stworzone na potrzeby Stylistek, które w swoich stylizacjach chcą osiągnąć efekt płynnego przejścia ze skrętu C do skrętu D.
Kąt podkręcenia rzęsy CC wynosi około 65%, więc dokładnie pomiędzy skrętem C a D. Rzęsy CC są więc także idealnym
rozwiązaniem dla Stylistek szukających podkręcenia większego niż C, ale nie tak mocnego, jak D.
Rzęsy Volume Lena Lashes Professional:
*
*
*
*
*
*

Nowy, najwyższej jakości materiał
Delikatnie matowe wykończenie rzęs
Zwiększona puszystość i objętość rzęs
Nowa formuła paska
Nowa karta rozmiarów
Nowy wygląd kasetki
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Seria Volume Lena Lashes Professional została zaprojektowana w odpowiedzi na potrzeby najbardziej wymagających Stylistek.
Jest oparta na całkiem nowym, innowacyjnym materiale, dzięki temu rzęsy są idealne do metod objętościowych.
Rzęsy posiadają klastyczny profil, naturalny odcień czerni i delikatnie matowe wykończenie.
Zwężają się na całej powierzchni, od nasady aż po same końce. Są jeszcze bardziej puszyste i delikatne, dające uczucie
luksusu. Twoje klientki będą zachwycone.
Wspaniale komponują się z rzęsami naturalnymi, są elastyczne i gładkie. Stworzysz z nich przepiękne wachlarze, dzięki
którym Twoje stylizacje osiągną spektakularne efekty.
Rzęsy Lena Lashes produkujemy ręcznie z najwyższej jakości włókien, przez co są sprężyste, odporne na odkształcenia oraz
zmienne warunki atmosferyczne.
Rzęsy umieszczone są na 2mm taśmie z klejem, która trzyma rzęsy delikatnie, nie powodując problemów z ich odklejaniem.
Gęstość ułożenia rzęs na taśmie ułatwia tworzenie przepięknych wachlarzy przy metodach objętościowych.
Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę zastosowaliśmy całkiem nową formułę paska, na którym umieszczone są rzęsy. Dzięki temu
paski można odklejać i przyklejać w łatwy i czysty sposób .

Kasetka zawiera 16 rzędów gęsto ułożonych rzęs.
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Rzęsy Volume Lena Lashes:
16 rzędów gęsto ułożonych rzęs w kasetce
Duży wybór skrętów: C, CC, D, M i L oraz innowacyjne rzęsy YYC i YYD
Dostępne w różnych długościach i grubościach
Kolor: czarne
Profil: CC
Grubość: 0,07 mm
Długość: 7 mm
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