My Lash But Better - Blessed
Gerviaugnhár sem gefa fallegt en náttúrulegt útlit. Ný tækni með
örfínu bandi gera augnhárin tilvalin til daglegrar notkunar en að
sjálfsögðu henta þau við öll tækifæri. Augnháralím selt sér.
Vörunúmer: KMBB01C

My Lash But Better - No Filters
Gerviaugnhár sem gefa fallegt en náttúrulegt útlit. Ný tækni með
örfínu bandi gera augnhárin tilvalin til daglegrar notkunar en að
sjálfsögðu henta þau við öll tækifæri. Augnháralím selt sér.
Vörunúmer: KMBB02C

My Lash But Better - So Real
Gerviaugnhár sem gefa fallegt en náttúrulegt útlit. Ný tækni með
örfínu bandi gera augnhárin tilvalin til daglegrar notkunar en að
sjálfsögðu henta þau við öll tækifæri. Augnháralím selt sér.
Vörunúmer: KMBB03C

Looks So Natural - Shy
Gerviaugnhár sem eru létt og mjúk eins og fjöður. Lím fylgir.
Vörunúmer: KFL01C

Looks So Natural Trio - Classy
Augnhár þar sem þrír augnháravængir eru paraðir saman á eitt
band í tveimur lengdum – extra stutt og stutt. Hægt er að nota
augnhárin allt að þrisvar sinnum ef farið er vandlega með þau. Lítil
skál er á bakkanum til að setja lím í en lím fylgir ekki með.
Vörunúmer: KHLC01GT

Looks So Natural Trio - Lavish
Augnhár þar sem þrír augnháravængir eru paraðir saman á eitt
band í tveimur lengdum – stutt og miðlungs. Hægt er að nota
augnhárin allt að þrisvar sinnum ef farið er vandlega með þau. Lítil
skál er á bakkanum til að setja lím í en lím fylgir ekki með.
Vörunúmer: KHLC02GT

KISS Blooming Lash - Lily
Gerviaugnhár með nokkrum lögum af hárum sem gefa mikla dýpt
ásamt fyllingu. Lím fylgir.
Vörunúmer: KBH03C

Lash Couture - Venus
Létt og mjúk gerviaugnhár sem eru án sauma. 60 mislöng búnt.
Vörunúmer: KLCE01C

Magnetic Eyeliner Kit - Tempt
Sett með Magnetic gerviaugnhárum og eyeliner. Endurnýtanleg
augnhár með 5 seglum með tvöföldum styrkleika sem haldast
sérstaklega vel á. Svartur eyeliner með mjóum bursta sem er
einstaklega þægilegur í notkun. Eyeliner-inn er settur á meðfram
augnháralínu og augnhárunum smellt á.
Vörunúmer: KMEK02C

Augnháralím - Glært
Glært augnháralím með bursta. Heldur augnhárunum vel á sínum
stað. Lyktarlaust og án latex.
Vörunúmer: KEHG01C

Augnhárabrettari
Vandaður augnhárabrettari, auka gúmmí fylgir.
Vörunúmer: KEC01

Falscara - Starter Kit
Augnháralengingar sem þú getur gert hvar og hvenær sem er!
Augnhárin eru sett undir þín eigin augnhár og hægt að byggja upp
að vild. Augnhárin er bæði hægt að hafa í einn dag eða í allt að 10
daga með því að nota „Overnighter“ (fylgir ekki með). Valda ekki
skemmdum á þínum eigin augnhárum.
Vörunúmer: KFCK01C

Falscara - Wisp Multi 01
Falscara augnhár sem notuð eru með „Bond & Seal“. 24 augnhár í
pakka sem hægt er að byggja upp að vild. Augnhárin er bæði hægt
að hafa í einn dag eða í allt að 10 daga með því að nota
„Overnighter“. Til þess að taka augnhárin af er best að segja olíufrían
farðahreinsi í bómul og halda yfir augunum í 10 sekúndur áður en
augnhárin eru tekin varlega af.
Vörunúmer: KFCM01C

Falscara - Wisp Multi 02
Falscara augnhár sem notuð eru með „Bond & Seal“. 24 augnhár í
pakka sem hægt er að byggja upp að vild. Augnhárin er bæði hægt
að hafa í einn dag eða í allt að 10 daga með því að nota
„Overnighter“. Til þess að taka augnhárin af er best að segja olíufrían
farðahreinsi í bómul og halda yfir augunum í 10 sekúndur áður en
augnhárin eru tekin varlega af.
Vörunúmer: KFCM02C

Falscara - Bond & Seal
Bond & Seal er notað með Falscara augnhárum. Lítið magn af
„Bond“ er sett á þín eigin augnhár eins og maskari. Augnhárunum er
síðan raðað þétt undir þín eigin augnhár aðeins frá vatnslínunni. Að
lokum er „Seal“ sett á augnhárin til að fjarlægja allt klístur og festa
þau. Með þessum hætti haldast augnhárin á yfir allan daginn.
Vörunúmer: KFCB01C

Falscara - Overnighter
Overnighter gerir Falscara að „alvöru“ augnhárlengingum sem
endast í allt að 10 daga. Þunnt lag af „Overnigther“ er sett undir
augnhárin eftir að „Seal“ hefur verið sett á. Endurtakið 2-3 sinnum
eftir þörfum til að fá hámarksstyrk.
Vörunúmer: KFNB01C

