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Az Alveola, mint kozmetikai cég, eddig is meg-
határozó szereplője volt a szépségszakmának, 
fiatalos, lendületes csapatunknak köszönhetően 
számos nemzetközi márkát tudhatunk magunké-
nak és sorra vezetjük be, nagy sikernek örvendő 
saját márkás termékeinket. 

Már nem csak a kozmetikai termékekre fektetünk 
nagy hangsúlyt, hanem a mai trendeknek megfe-
lelően létre hoztuk a Long Lashes szempilla építő 
márkát, mely széles termékskálával biztosít töké-
letes munkát szakembereinknek. 

A Long Lashes anyagok és eszközök a legmaga-
sabb minőséget képviselik. Folyamatosan megúju-
ló termékekkel, és speciális ajánlatainkkal segítjük a 
szempilla designereink munkáját. Tanfolyamainkon 
a legnagyobb hangsúlyt a gyakorlatra helyezzük, 

hogy a nálunk képzett szakemberek magabizto-
san és színvonalasan végezhessék munkájukat, 
hogy vendégeik maximális elégedettséggel tér-
hessenek vissza. Céunk, hogy szakembereink újra 
és újra a Long Lashes termékeit válasszák a min-
dennapi munkáik során.

Amit kínálunk:
 • Csúcsminőségű anyagok és eszközök
 • Versenyképes árak
 • Folyamatosan bővülő és megújuló választék
 • Színvonalas oktatás, professzionális oktatók 
 • Az aktuális trendek folyamatos követése 

A termékcsalád sikerét alapos tesztelések, a 
fogyasztói igények gondos felmérése és nem 
utolsó sorban cégünk nagy múltú, 25 éves 
töretlen hírneve  biztosítja. 
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Extreme Volume Lashes
Silk és Mink pillák

Extra könnyű pillák Volume és Duplázott 
technikához. One size és mix kiszerelésben.

MIX  •  0.05, 0.07, 0.10, 0.12, 0.15, 0.18, 0.20  •  8-9-10-11-12-13mm
ONE SIZE  •  0.05, 0.07, 0.10  •  8-9-10-11-12-13mm

A három íveltségben elérhető (C, CC, D), könnyített Selyem 
és Mink pillákból akár több szálat is felhelyezhetsz egy 
pillára. A 0.05, 0.07-es vastagságúakat Volume techniká-
hoz, míg a 0.10, 0.12-es vastagságút a Duplázott techni-
kához. A hosszabbítás során egy természetes pillára akár 
6 műpilla is kerülhet (így lesz a saját pillával együtt 6D), a 
hatás mégis inkább a szempilla hosszabbításhoz áll közel 
és nem kell félni, hogy a tincses pillákhoz hasonló vaskos 
tövet kapunk. Ezeknek a pilláknak a súlya azonban lénye-
gesen könnyebb (0.05, 0.07, 0.10), mint a hagyományos 

szálaké, tehát a több pilla együttes súlya fogja elérni a ha-
gyományos pilla tömegét.

Ezt a technikát minden esetben nagyon gyorsan száradó 
ragasztóval kell, hogy végezzük, illetve a volume csipesz 
használata is elengedhetetlen. Az új eljárás lényege, hogy 
a szempillák még dúsabbak lesznek, még akkor is, ha a 
vendég saját pilla sora nem kifejezetten sűrű, az extrém 
látványos hatás pedig attól függ, hogy egy saját pillára 
hány műszálat applikálunk. 

Long Lashes Extreme Volume

C-CC-D
íveltség
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Szempilla íveltségek, vastagságok, méretek

Hosszúság “I”
0.10-0.15

“J”
0.15 0.20

“C”-0.05-0.07
0.10-0.12-0.15-

0.18-0.20

“CC”-0.05-
0.07-0.10-0.12-
0.15-0.18-0.20

“D”-0.05-
0.07-0.10-

0.12-0.15-0.18-
0.20

“L”-0.15
0.20

“U”-0.15
0.20

5mm

6mm

7mm

8mm

9mm

10mm

11mm

12mm

13mm

14mm

15mm

16mm
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˝C˝ íveltségű pillák

C íveltségű, könnyített szintetikus pillák 
fekete színben. Több mint 1500 szál/doboz.
0.15   •   8-9-10-11-12-13-14-15-16mm
0.20   •   8-9-10-11-12-13-14-15-16mm

˝I˝ Természetes íveltségű alsó pillák

Speciális íveltségű pillák kifejezetten az alsó 
pillasor meghosszabbítására. 0,1 gr/csomag
0.10   •   5-6-7mm
0.15   •   5-6-7mm

˝J˝ Természetes íveltségű pillák

Természetes íveltségű, könnyített 
szintetikus pillák fekete színben. 

Több mint 1500 szál/doboz.

0.15  •  8-9-10-11-12-13-14-15-16mm
0.20  •  8-9-10-11-12-13-14-15-16mm

Tégelyes szempillák
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„L” íveltségű pillák

Különleges íveltségének köszönhetően tökéletesen illeszthetőek 
a természetes egyenes pillákra, dauer és egyéb segítség nélkül. 
0.20   •   9-10-11mm

Tégelyes szempillák
„HD” pillák

High-Definition különleges szerkezetű pillák, melyek 
gyorsítják a munkát és tartósabb hatást biztosítanak.

0.15  •  8-9-10-11-12-13-14-15-16mm
0.20  •  8-9-10-11-12-13-14-15-16mm

C-J
íveltség

L
íveltség
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Színes szempillák

Mini tálcás pillák

Kék színű, egy méretű szempilla 4 sorban.
0.15  •  11mm

J-C
íveltség



C-J
íveltség

C
íveltség

Tálcás szempillák

Multicolour pillák

Természetes íveltségű színes pillák. Egy doboz 
10 színárnyalatot tartalmaz. Egy dobozban 1 méret. 

0.15  •  10-12-14mm

J
íveltség
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Szines Mix pillák

C íveltségű, 0.10mm-es ultra vékony, 
lila és kék mix pillák 16 sorban.  

0.10  •  8-13mm

Swarovski pillák (ezüst/pink)

Ezüst vagy rózsaszín Swarovski 
kővel díszített „Y” pillák. 
Egy dobozban 1 méret.  

0.20  •  12-14mm



Double Colour pillák (lila/kék)

Fekete tő és színes vég teszi különlegessé, amelyek diszkréten 
dobják fel az egyhangú fekete pillasort. Egy dobozban 4 méret.

0.15  •  8-10-12-14mm

One size pillák

Egyméretű tálcás pilla, minden sorban, 
hosszban és vastagságban egymással 
megegyező pilla található.

0.15   •   8-10-11-12-13-14-15mm
0.20   •   8-10-11-12-13-14-15mm

Mix pillák

4 féle méretű fekete 
pilla egy dobozban.

0.15   •   8-10-12-14mm
0.15   •   9-11-13-15mm

0.20   •   8-10-12-14mm
0.20   •   9-11-13-15mm

J
íveltség

C-J
íveltség

C-J
íveltség

Tálcás szempillák
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Flat pillák

Puha tapintású pilla, ellipszis formája miatt 
nagyobb a tapadási felülete. Könnyű 

felvenni és felhelyezni a ragasztócsíkról. 
Mix tálcás kiserelésben.

0.15  •  8-9-10-11-12-13-14-15mm
0.20  •  8-9-10-11-12-13-14-15mm

Selyem pillák

Selyemfényű, éjfekete pillák. 
Egy dobozban 1 méret.

0.15   •   8-10-12-14mm
0.20   •   10-12-14mm

One size

C-CC-D
íveltség

J
íveltség

Mixed size

C-CC-D
íveltség

Tálcás szempillák
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FLAT PILLA
szélesség: 0.15mm

szélesség: 
0.15mm
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0.15mm
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NORMÁL PILLA
szélesség: 0.15mm
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0.15   •   8-9-10-11-12-13mm
0.20   •   8-9-10-11-12-13mm

HD pillák

Különleges szerkezetű pillák, melyek 
gyorsítják a munkát és tartósabb 
hatást biztosítanak. Egy dobozban 
több méret.

One size egy tálcán

0.15   •   10-12mm
0.20   •   12mm

C-D-J
íveltség

U
íveltség

C
íveltség

U pillák

Ez a különleges forma kiváló megoldást 
nyújt a szemüveget viselő hölgyeknek. 

Egy dobozban több méret.

0.15  •  8-9-10-11-12-13-14-15mm
0.20  •  8-9-10-11-12-13-14-15mm

Tálcás szempillák
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Az igéző pillantás mellé tökéletes szemöldök jár. A hiányos, kopott, 
nem szép ívű szemöldök mostantól tetoválás és smink nélkül is orvosolható. 

Szemöldökszálak 
fekete, sötétbarna, 
középbarna, vörösesbarna

Puha „I” íveltségű szálak a 
szemöldök dúsítására és pótlására. 
Egy dobozban egy méret.

0.10   •   5-6-7mm

Long Lashes / WonderBrow

I
íveltség

Long Lashes WonderBrow ragasztó 5ml
LLWB00004

Tartós, átlátszó ragasztó, mely szőrszálra 
használva kb. 4, míg bőrre használva kb. 

2 hétig tartós eredményt biztosít. 
Kötési idő: 4-5 mp

13



Ragasztók

Speed ragasztó 5ml
LLA11008

Extra gyors ragasztó gyakorlott 
szakemberek részére. Akár 6-7 
hétig is tartós maradhat. 
Viszkozitása révén könnyű 
vele dolgozni.
Kötési idő: 1-2 mp

Sensitive ragasztó 5ml
LLA11007

Speciálisan az érzékeny szemre 
kifejlesztett fekete ragasztó, mely 
5 hétig tartós marad.
Kötési idő: 3-4 mp

Express Power 
ragasztó 5ml
LLA11005

Gyors ragasztó gyakorlott 
szakemberek részére. 
Kötési idő: 2-3 mp

Master Collection 
ragasztó 3g/5g
LLA11010/ LLA11011

Gyakorlott, haladó szempilla stylistoknak 
ajánlott gyors kötésű, fekete ragasztó. 
Kötési idő: 0,5-1 mp

Ultra Power ragasztó 5ml
LLA11004

Extra erős fekete színű ragasztó, 
kezdőknek. Kötési idő: 3-5 mp

Clear ragasztó 10ml
LLA11003

Erős, átlátszó ragasztó, érzékeny 
szemre is ajánlott. Kristályok 
felhelyezésére is célszerű.
Kötési idő: 6-8 mp
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Elő- és utóápolók

Zsírtalanító 15-50ml
LLA22002 50ml, LLA22007 15ml

Fertőtlenítő hatású zsírtalanító 
zselé, a szempillák előkészítésére.

Szemfestéklemosó 
párnák
LLA22004

Sminkeltávolító korongok, me-
lyek kíméletesen távolítják el a 
sminket és szennyeződéseket 
a pilláról. 75 db/doboz

Szempillatisztító hab 
50ml
LLA22011

Szempilla-hosszabbítás előtt a 
szemhéjon és a szempillákon 
lévő smink és egyéb szennyező-
dések eltávolítására ajánlott le-
mosóhab.  A szempillák és azok 
töveinek mindennapi otthoni 
tisztítására is alkalmazható.

Zselés oldószer 15ml
LLA22001

Zselé állagú oldószer, mely 
kíméletesen távolítja el 
a nemkívánatos szálakat.
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Elő- és utóápolók

Krémes oldószer 15ml
LLA22005

Professzionális krémes oldószer 
a ragasztó leoldásához. Minden 
ragasztóhoz használható.

Proteines szemfesték 
lemosó 100ml
LLA22003

Proteines szemfesték lemosó, mely 
kíméletesen távolítja el a sminket és a 
szennyeződéseket a szemről. 

Coating 10ml
LLA22006

Könnyű folyékony formula, mely az épített pillasort 
még feketébbé, fényesebbé varázsolja és védő 

bevonatot képez a pillákon, mely fokozza a 
tartósságot. 
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Kiegészítők
Ragasztó szalag

LLA34003 ragasztó szalag
LLA34020 ragasztó szalag 3M papír alapú

LLA34021 ragasztó szalag 3M plasztik

Orvosi öntapadós ragasztó szalag 
az alsó szempillák rögzítéséhez.

Légpumpa
LLA34005

Használatával 
gyorsíthatjuk a ra-
gasztó száradását.

Ragasztógőz 
semlegesítő zselé 50ml
LLA22010

A levegőbe kerülő gőzök és szagok 
megkötésével segít csökkenteni annak 
a kockázatát, hogy a ragasztó allergiás 
reakciókat váltson ki. 

Szálmentes applikátor
LLA34031

Kiválóan alkalmas a szemöldök 
és a szempilla zsírtalanítására. 
Nagy felületen is lehet vele 
dolgozni. 100db/doboz

Jade kő
LLA34007

Ragasztó adagolásához 
ajánlott.
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Long Lashes 3M FFP1 NR D aktívszenes 
szelepes részecskeszűrős maszk
LLA35127

Speciális légzésvédő - alacsony koncentrációjú gőzök 
és gázok kellemetlen hatásai ellen, részecskék elleni 
védelemmel.



Kiegészítők

Szempilla tükör
LLA34033

Rozsdamentes szempilla tükör, 
mely segítségével ellenőrizhetjük 
szempillaépítés előtt a szemhéj 
záródását ill. applikáció közben 
a pillasor rendezettségét.

Mikro kefe
LLA34019 20 db/csomag 

LLA34010 100 db/csomag

Mikro kefe zsírtalanító, illetve zselés 
oldószer használatához.

Eldobható szempilla kefe
LLA34002 10 db/csomag 

LLA34028 25 db/csomag

Egyszerhasználatos 
szempilla kefe.

Mikro kefe SLIM
LLA34027

Speciális nyújtott formájú mikro 
kefe a zsírtalanító, illetve a 
zselés oldószer használatához. 
Segítségével a pillák tövei még 
jobban hozzáférhetők.  
25 db/ csomag
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Kiegészítők
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Mikro kefe
LLA34008

Mikro kefe a zsírtalanító, illetve 
zselés oldószer használatához.
4 db/csomag

Szilikon Pad - dobozos
LLA34014

A dobozban a szilikon pad könnyen 
és higiénikusan tárolható, akár a rá 
helyezett szempillákkal együtt is.

3M Microfoam habtapasz
LLA34034

3M hab alapú elasztikus hipoallergén 
szalag mely, szemalátétként használ-

ható. Nyúlékony és simulékony, 
nem mozdul el a bőrről.

Hydrogel szemalátét / 10pár
LLA34037

Vékony, szöszmentes szemalátét, mely 
kényelmes viseletet nyújt a vendégnek. 

Az alumínium tasak 10 pár Hydrogel 
szemalátétet tartalmaz. A tasak 

simítózárral visszazárható, 
így nem szárad ki a szemalátét.

Ragasztó film
LLA34009 30 db
LLA34036 10 db

Ragasztó film, melyet a Jade 
kőre ragasztva csökkenthetjük 
a ragasztó beszáradását.



Ragasztó gyűrű
LLA34015

Praktikus ragasztó gyűrű 
2 db-os kiszerelésben.

Elemes szempilla göndörítő
LLA34026

Enyhén melegítő elemes göndörítő, 
mely ívet ad 

a pillasornak. 

Kiegészítők
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Szemalátét – pink
LLA34000

Szálmentes szempilla alátét, mely 
hatóanyagai révén nyugtatja a szemet 

és finomítja az apró ráncokat.

Q10 szemalátét – fehér
LLA34004

Szálmentes szempilla alátét, mely 
hatóanyagai révén nyugtatja a szemet 

és finomítja az apró ráncokat. 



Beauty bőrönd
LLA35001 

Praktikus bőrönd, melyben a szempillahossz-
abbításhoz szükséges anyagok és eszközök 
kényelmesen és átláthatóan tárolhatóak.

Szilikon pad
LLA34006

Fehér szilikon pad, mely 
megkönnyíti a szempillák 
láthatóságát. 

Long Lashes kötény
LLA35110 S-M
LLA35111 L-XL

Csinos, nőies pamut munka-
kötény, állítható nyakpánttal 
mely védi a ruhát a szeny-
nyeződésektől.

Szilikon szemalátét
LLA34016

Többször használatos szempilla alátét. 
Kb. 100 alkalommal használható.

Kiegészítők

Szempilla gyűrű
LLA34029

Ujjra húzható szempilla tartó.
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Nagyítós szemüveg
LLA34017

Nagítós szemüveg három 
cserélhető lencsével. 

1,5x · 2,5x · 3,5x

Szempilla és szemöldök kefe
LLA34001

A szempilla és szemöldök 
átfésülésére alkalmas eszköz.

Ragasztó kiszúró tű 3db
LLA22000

Csőrős, beszáradt ragasztós flakon 
kiszúrására alkalmas tű.

Eldobható kefe 10db/csomag
LLA34038/kék
LLA34039/sárga
LLA34040/pink

Szempillaszálak kifésülésre ajánlott 
szempillakefe.

Kiegészítők
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Kiegészítők
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Szempilla és ragasztó tartó tábla
LLA34041

Ragasztó és szempilla tartó tábla, mely 
használatával minden kéznél van.

Eldobható szilikon kefe
10db/csomag
LLA34042/narancssárga
LLA34043/pink

Szempillaszálak kifésülésre ajánlott 
szilikon szempillakefe.

Ragasztó tároló tasak
LLA34035

Visszazárható aluminium tasak, 
mely hosszabbítja a ragasztó 
élettartalmát.

Szempilla és ragasztó 
tartó tábla - hajlított
LLA34044

Ideális a  szempillaépítéshez szükséges szem-
pillák elhelyezésére. Hajlított formájának köszön-
hetően a szempillák enyhén szétnyílnak, így 
egyszerűbb felvenni a csipesz segítségével.



Long Lashes papírtáska
LLA35007 

Pillaápoló termékek értékesítése 
során használd az elegáns 

Long Lashes papírtáskát. 

Nyakpárna - fehér
LLA35008 

Kényelmes Long Lashes nyakpárna, 
hogy vendégednek biztosítsd 
a relaxálást a szempillaépítés alatt.

Long Lashes takaró 
130X170cm
LLA35112

Long Lashes hímzett takaró, mely 
melegen tartja a vendéget a szem-
pillaépítés alatt.

Long Lashes Poló - S, 
M, L, XL, XXL
LLA35113 - LLA35117

Divatos Long Lashes pillás póló 
100% pamutból.

Kiegészítők
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Long Lashes bögre
LLA35125 

Long Lashes nesszeszer
LLA35120

Long Lashes póló 
fekete 
LLA35121 – S
LLA35122 – M
LLA35123 – L
LLA35124 – XL
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Csipesz - egyenes
LLA33001 

Könnyített, precíz csipesz a 
szempillák szétválasztásához.

6D Volume csipesz
LLA33006 

A Long Lashes 6D Volume csipesz 
kifejezetten a duplázó és volume 

technikákhoz lett kifejlesztve.

Csipesz – ferde
LLA33002 

Könnyített, precíz csipesz a szempillák szét-
választásához, illetve a szempillák illesztéséhez.

Csipesz – hajlított
LLA33004 

Könnyített, precíz csipesz a 
szempillák illesztéséhez.

Csipesz – X díszítő
LLA3300 

Speciális X csipesz a dekorációk felhelyezéséhez.

Csipeszek



Csipesz - szivárvány ferde 
LLA33008 

Könnyített, szivárvány színű precíz csipesz 
a szempillák szétválasztásához, illetve a 

szempillák illesztéséhez.

Csipesz - szivárvány egyenes 
LLA33007 

Könnyített, szivárvány színű precíz csipesz 
a szempillák szétválasztásához.

Csipesz hajlított - kék 
LLA33009 

Minden igényt kielégítő precíziós heggyel 
rendelkező, rozsdamentes acélból készült 
csipesz kék bevonattal.

Csipeszek
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Volume csipesz – fekete
LLA33010

Minden igényt kielégítő precíziós heggyel 
rendelkező, rozsdamentes acélból készült 
csipesz fekete bevonattal. Ezen csipesz 
használatával kiválóan alkalmazható a 
„pick up” technika, amikor egyszerre több 
vékony pillát felvehetünk a ragasztócsíkról.
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Long Lashes kezdő csomagok 
MINI KIT

• Long Lashes szempilla fekete C/10-12-14mm – 1 db
• Long Lashes szempilla fekete C/0,15-8-9-10-11-
 12-13mm – 1 db
• Long Lashes Express ragasztó – fekete 5ml – 1 db
• Long Lashes oldószer zselés 15ml – 1 db
• Long Lashes zsírtalanító 50ml – 1 db
• Long Lashes proteines szemfesték lemosó 
 100ml – 1 db
• Long Lashes csipesz egyenes – 1 db
• Long Lashes csipesz ferde – 1 db
• Long Lashes eldobható szempilla kefe 
 – 10 db/csomag – 1 csomag
• Long Lashes mikro kefe – 20 db/csomag – 
 1 csomag
• Long Lashes ragasztó szalag – 1 db
• Long Lashes szemalátét - 1 pár/csomag – 
 3 csomag
• Long Lashes légpumpa – 1 db
• Long Lashes szilikon pad – 1 db
• Long Lashes neszesszer – 1 db
• Long Lashes ragasztó gyűrű – 1 db

MIDI KIT

• Long Lashes Flat pilla D/0,15-8-9-10-11-12-13-
 14-15mm – 1 db
• Long Lashes Flat pilla C/12-8-9-10-11-12-13-15mm
• Long Lashes Speed ragasztó – fekete 5ml – 1 db
• Long Lashes oldószer zselés 15ml – 1 db
• Long Lashes zsírtalanító 50ml – 1 db
• Long Lashes proteines szemfesték lemosó
 100ml – 1 db
• Long Lashes csipesz egyenes – 1 db
• Long Lashes csipesz ferde – 1 db
• Long Lashes eldobható szempilla kefe – 
 10 db/csomag – 1 csomag
• Long Lashes mikro kefe – 20 db/csomag – 
 1 csomag
• Long Lashes ragasztó szalag – 1 db
• Long Lashes szemalátét – 1 pár/csomag – 
 3 csomag
• Long Lashes légpumpa – 1 db
• Long Lashes Jade kő – 1 db
• Long Lashes ragasztó film 10 db/csomag – 
 1 csomag
• Long Lashes szilikon szemalátét – 1 pár/csomag
 – 1 db
• Long Lashes Beauty bőrönd – 1 db



Long Lashes kezdő csomagok 
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MAXI KIT

• Long Lashes Flat pilla D/0,15-8-9-10-11-12-13-14-15mm – 1 db
• Long Lashes Selyem C/0,12/0,15/0,18-8-9-10-11-12-13mm – 1-1 db
• Long Lashes Color Mix/lila C/0,10-8-9-10-11-12-13mm – 1 db
• Long Lashes Express ragasztó – fekete 5ml – 1 db
• Long Lashes Speed ragasztó – fekete 5ml – 1 db
• Long Lashes oldószer zselés 15ml – 1 db
• Long Lashes zsírtalanító 50ml – 1 db
• Long Lashes proteines szemfesték lemosó 100ml – 1 db
• Long Lashes csipesz egyenes – 1 db
• Long Lashes csipesz ferde – 1 db
• Long Lashes eldobható szempilla kefe – 10 db/csomag – 2 csomag
• Long Lashes mikro kefe – 20 db/csomag – 1 csomag
• Long Lashes szemalátét - 1 pár/csomag – 5 csomag
• Long Lashes légpumpa – 1 db
• Long Lashes Jade kő – 1 db
• Long Lashes ragasztó film 10 db/csomag – 1 db
• Long Lashes 3M Microfoam habtapasz – 1 db
• Long Lashes Beauty bőrönd – 1 db
• Long Lashes ragasztó szalag- 1 db
 

WONDERBROW KIT

• Long Lashes WonderBrow ragasztó 5ml – 1 db
• Long Lashes WonderBrow tálcás szemöldök szál Fekete (I) 0,15 – 6mm – 1 db
• Long Lashes WonderBrow tálcás szemöldök szál Sötétbarna (I) 0,15 – 6mm – 1 db
• Long Lashes WonderBrow tálcás szemöldök szál Középbarna (I) 0,15 – 6mm – 1 db
• Long Lashes WonderBrow tálcás szemöldök szál Vörösesbarna (I) 0,15 – 6mm – 1 db
• Long Lashes WonderBrow tálcás szemöldök szál Sötétbarna (I) 0,15 – 5mm – 1 db
• Long Lashes WonderBrow tálcás szemöldök szál Középbarna (I) 0,15 – 5mm – 1 db
• Long Lashes Primer 15ml – 1 db
• Long Lashes neszeszer – 1 db
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A pillákat NE érje 
víz 24-48 órán 
keresztül!

NE használjon 
szempilla göndörítőt 
vagy szempillaspirált!

NE dörzsölje a szem környékét, 
illetve pilláit mosakodás 
közben. Használjon szálmentes 
vattakorongot vagy ecsetet!

Használjon olajmentes 
sminklemosót vagy szempillatisztító 
habot a szemek tisztítására!

NE tépkedje, vakarja, 
kapargasa szempilláit, 
mert a saját pilláit 
roncsolja vele!

Amennyiben a szem vagy annak 
környéke kipirosodik, menjen 
vissza a szempilladesigner-éhez!

1.

Szempilladauer vagy 
tartós festés után 
48 órának el kell telnie 
a szempillaépítésig!

2.

3.

4.

5.

6.

NE szaunázzon a 
szempillaépítés után 
24-48 óráig!

7.

8.

Hogyan 
óvja vendéged 
a pilláit szem-

pillaépítés 
után?
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Long Lashes oktatások 

Kovács Nelli
„Szeretem a munkám, mert kreatív, változatos, de főként 
azért, mert nagyon jó érzéssel tölt el, ha a tudásomat 
úgy adhatom át egy tanfolyam alkalmával, hogy tanu-
lóim onnantól kezdve bátran, magabiztosan végezhetik 
munkájukat. Rengeteg türelmet és precizitást igényel ez 
a szakma, de ami inspirál az az, hogy nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapok a tanulóimtól. Ez az, amiért már hiva-
tásnak tekintem a munkám.”
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Long Lashes alap tanfolyam
A tanfolyamon megismerkedhetsz a szempilla hosz-
szabbítás elméleti hátterével, a gyakorlás segítségé-
vel pedig elsajátíthatod a szempilla építés alapjait. 

Long Lashes Duplázó tanfolyam
Ha az alaptudásod megvan, akkor ezen a tanfolya-
mon elsajátíthatod a Duplázó technikát. Két féle 
technikát tanulhatsz meg, melyek segítségével két 
műszempillát helyezel fel egy saját szempillára. Ezzel 
a tanfolyammal szélesítheted szolgáltatásaidat.

Long Lashes Extreme Volume tanfolyam
A tanfolyamon gyakorlatban sajátíthatod el azt a 
speciális dúsító technikát, melynek segítségével 
4-5-6D pillákat tudsz készíteni vendégeidnek.

Long Lashes WonderBrow tanfolyam
A tanfolyam elsajátíthatod a szemöldök dúsítás prak-
tikáit, a hozzá szükséges színelméletet és technikát.

További oktatási információk: 

www.beautyakademia.hu



Alveola Beauty Akadémia
Az Alveola Beauty Akadémia 2015. nyarán nyitot-
ta meg kapuit azzal a céllal, hogy a már végzett 
szakemberek szakmai tudását tovább bővítse, 
ugyanakkor a szépségipart még nem ismerőket 
olyan ismeretekkel gazdagítsa, melyekkel jól jö-
vedelmezően önállóan is megállják helyüket eb-
ben a gyorsan fejlődő iparágban.

Az Alveola Beauty Akadémián megtalálsz min-
den olyan, a piacot formáló trendhez kapcsolódó 
tanfolyamot, mely ahhoz szükséges, hogy meg-
felelő és alapos tudást halmozz fel egy témakör-
rel kapcsolatosan. Tartunk oktatásokat kozme-
tikusoknak, szempilla építőknek, sminkeseknek 
és műkörmösöknek is. Nem a felszínes tudásra 
koncentrálunk, hanem komoly energiát fektetünk 
egy-egy témakör szakmai hátterének megismer-
tetésére. Tematikánk az iskolai szemesztereket 
követve félévente változik és gazdagodik újabb-
nál újabb tudásanyaggal, de a tanulni vágyók igé-
nyeit követve speciális, egyedi tanfolyami igénye-
ket is próbálunk kielégíteni.

OKJ Szépségtanácsadó Képzés
Amennyiben hivatásodnak a szépségszakmát 
szeretnéd választani és azon belül is sminkes-
ként, vagy szálankénti szempilla-hosszabbító 
stylistként szeretnél dolgozni, akkor legújabb 
Szépségtanácsadó képzésünkkel most lesz erre 
lehetőséged.
 

A Szépségtanácsadó szakma egy új szakma, mely 
a kozmetikus szakképesítésből vált ki, és olyan te-
vékenységeket végezhetsz megszerzésével, mint 
például a szempilla-építés, vagy sminkelés.

Szépségtanácsadó államilag elismert végzett-
séggel (OKJ azonosító: 52 815 04) képes leszel 
különböző műszempilla-technikákat kivitelezni, 
a vendég stílusának megfelelő sminket készíteni, 
tanácsot adni sminkkel, frizurával, öltözékkel, kö-
römlakkozással kapcsolatban, test- és arcfestési 
technikákat alkalmazni, tanácsot adni nem pro-
fesszionális kozmetikumokkal kapcsolatban, szé-
pészeti szolgáltatóegységekben recepciós, admi-
nisztrációs és higiéniai feladatokat ellátni.

Az állami vizsgakövetelmények sikeres teljesíté-
sét követően szakmai bizonyítványt kapsz, ami 
lehetőséget nyújt a nemzetközi (EUROPASS) bi-
zonyítvány kiváltására is. A nemzetközi bizonyít-
vánnyal nagy lépést tehetsz a hivatalos külföldi 
munkavállaláshoz.
 
AMIT AZ ALVEOLA BEAUTY AKADÉMIA A 
KÉPZÉS IDEJE ALATT NYÚJT SZÁMODRA:

· Magas színvonalú oktatás, a szakmában 
 elismert gyakorlott tanárokkal és oktatókkal.
· Igényes tanulókörnyezet, jól felszerelt tanterem.
· Részletfizetési lehetőség, előre, pontosan meg-

határozható kiadások, rejtett költségek nélkül.
· A végzetséghez járó magasabb tudásszint, 
 melyet mini képzéseinkkel szerezhetsz meg.
· Gyakorlatorientált oktatás, személyre szabott 

konzultációs lehetőséggel.
· Kedvezményes alapanyag beszerzési lehetőség 

a képzés teljes ideje alatt.
 
Várunk szeretettel oktatási intézményünkben!
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