
 

 

 

 

 
Augnháralenging: „individual extension“ er meðferð þar sem að eitt 

gerviaugnhár er límt á eitt náttúrulegt augnhár til að þykkja og lengja augnhárin. 
Hannað til að gefa náttúrulegt útlit og gefa hárunum náttúrulega sveigju þar sem 
þægindi eru höfð í fyrirrúmi. Hér er um að ræða léttustu augnhár á markaðinum 

sem gerir það að verkum að augnlokin þyngjast ekki. En þetta kallast „classic“ eða 
„individual“ augnháralenging.  

Endingartími: Augnháralenging endist í allt að 6-7 vikur, en endingartími fer eftir 
vaxtarferli náttúrulegu augnháranna. Til að viðhalda fallegum augnhárum er 

mikilvægt að koma í lagfæringu á 2-4 vikna fresti ásamt því að fylgja leiðbeiningum 
um heimameðhöndlun með viðeigandi vörum. 



AUGNHÁR  

PHILASHES 	PREMIUM	FAUX 	MINK/MIX 	TRAY 	
 

Hágæða augnhár fyrir augnháralengingar, sérstaklega létt, 
mjúk og eðlileg. 

Sérstaklega hönnuð til þess að bæta náttúrulegu 
augnhárin án þess að valda óþægindum eða augnhára 

missi (ef lenging er gerð rétt). 

Við bjóðum upp á tvær sveigjur eins og er:  

C- curl og D- curl 

Lengdir frá 7-15mm. 

C – 0,15 – 8 til 13 mm., C og D – 0,15 Mix. 

Lengdir og stærðir sem eru í boði má sjá nánar í verðlista. 

	

	

ÁHÖLD	& 	FLEIRA  

PHILASHES 	MICROPORE 	TAPE 	
 

 

Micropore límband er hægt að nota til þess 
að hylja neðri augnhárin fyrir meðferð til að 

koma í veg fyrir að efri augnhárin komist í 
snertingu við þau neðri á meðan á meðferð 

stendur. 

 

 

	



PHILASHES 	HYDROGEL 	PADS 	 (10PCS) 	
 

 

 

Hydrogel Eye Pads eru sérstaklega hannaðir fyrir 
viðskiptavini með viðkvæma húð og augu. Þeir eru 
mjög þunnir og léttir. Þeir eru notaðir til þess að 
halda neðri augnhárunum frá til að auðvelda 
ásetningu lengingarinnar. Inniheldur hydrogel og 
önnur innihaldsefni sem draga úr ertingu. Einnig 
eru þeir lint free og koma 10stk saman í pakka. 

 

 

 

PHILASHES 	GEL 	FREE 	PADS 	 (5PCS) 	
 

 

 

Gel free pads, tilvaldir til að þekja og vernda neðri 
augnhárin meðan á meðferð stendur, hentar fyrir allar 

augnumgjarðir. 

	

	
	

	

PHILASHES 	CRYSTAL 	 STONE 	
 

Kristal steinn sem notaður er til að halda líminu lengur 
köldu og kemur í veg fyrir að límið þorni upp of fljótt. 

Auðvelt er að þrífa steininn eftir notkun. En við mælum 
með adhesive sticker til að viðhalda betra hreinlæti. 

 



PHILASHES 	ADHESIVE 	 ST ICKER 	
 

 

 

Límmiði sem notaður er til að líma yfir kristal 
steininn svo að límið dreifist ekki á steininn og 

hann helst hreinn. Sparar þannig tíma milli 
viðskiptavina og viðheldur hreinlæti.  

 

 

 

PHILASHES 	 I SOLATION 	TWEEZERS 	
 

 

Fullkomin töng til að einangra augnhárin, sérstaklega í 
innri og ytri augnkrókum.  

 

 

	
 

PHILASHES 	CURVE 	TWEEZERS 	
 
 

 

Töng til að aðskilja og einangra augnhárin, auðvelt að 
nota til að ná góðu gripi á hverju og einu hári.  

	
	

 

 

 



PHILASHES 	MASCARA 	BRUSH 	 (80PCS) 	
	
	
 

Maskaragreiður - 80 stk. í pakka. Notaðar til þess að greiða 
yfir náttúrulegu augnhárin fyrir meðferð. Nauðsynlegt til að 

gefa viðskiptarvini eftir meðferð til að koma í veg fyrir að 
hárin flækist og haldist meira „fluffy“. 

	
	
	

PHILASHES 	FLOCKED 	L INT 	FREE 	APPLICATOR 	
 

	
Notað til að hreinsa náttúrulegu augnhárin fyrir meðferð. 
Venjulegir bómullarpinnar geta skilið eftir sig trefjar sem 

geta komið í veg fyrir árangursríka meðferð.  

	
	
	
	
	

PHILASHES 	MICRO 	APPLICATOR 	
(100PCS) 	

	
 

 

Micro applicators eru notaðir til þess að undirbúa augnhárin 
fyrir meðferð. Einnig góðir til þess að nota þegar lenging er 

fjarlægð með gel cream remover. 

 

	



PHILASHES 	MIRROR 	
 

Notaður til að skoða augnháralenginguna án mikillar 
fyrirhafnar. 

	
	
	
	
	

PHIBROWS 	HIG I 	MASK 	 	
 

Fjölnota hlífðargríma úr plasti til að vernda 
fagmann frá uppgufun límsins.  

 

	
 

 

 

 

PHILASHES 	 SPEED 	UP 	 SOLUTION 	
 

 

 

Fjarlægir óhreinindi og olíu af náttúrulegu augnhárunum. Býr 
til verndandi filmu yfir náttúrulegu augnhárin til að koma í veg 

fyrir hvers konar skemmdir. 

Flýtir fyrir þornun límsins (virkar með öllum tegundum af lími). 

 

	
	



	
PHI 	 SEPTO 	 	

 
 

 

 

PhiSepto er sótthreinsir sem hægt er að nota til að hreinsa áhöld 
og tæki sem notuð eru við lengingar, einnig er hægt að nota 

spreyjið til að sótthreinsa hendur. 

Ath. Þetta sprey hefur ekki sömu áhrif og dauðhreinsun. 

	
	
	
	
	

PHILASHES 	PALETTE 	
	
	
	
 
 
 

Palletta til að geyma augnhár á og til að hafa 
betri yfirsýn yfir hárin sem unnið er með.  

	
	
	

	

	



LÍM	& 	L ÍMLEYSIR 	

	
PHILASHES 	 SAPPHIRE 	LASH 	ADHESIVE 	

 

 

 

Sapphire Lash límið er fyrir mjög vana. Tilvalið fyrir fagmenn 
sem vinna mjög hratt. Þornar á 1+ sekúndu.  

Endingartími (retention) 6-7 vikur 

Kjörið hitastig til að vinna með Saphire lash adhesive er 25-28°C og í 
rakastigi 50-70% 

 
PHILASHES 	BEYOND 	LASH 	ADHESIVE 	

 

Beyond Lash límið er fyrir fagmenn sem eru vanir 
augnháralengingum.  

Þornar á 1-2 sekúndum. Endingartími (retention): 5-6 vikur 

Kjörið hitastig til að vinna með Beyond lash adhesive er 25-28°C 
og í rakastigi 50-70% 

 

	
 

PHILASHES 	EL ITE 	LASH 	ADHESIVE 	
 

Elite Lash límið hentar bæði byrjendum og fyrir lengra komna.  

Þornar á 3-4 sekúndum. Endingartími (retention): 4-6 vikur 

Kjörið hitastig til að vinna með Elite lash adhesive er 25-28°C og í 
rakastigi 50-70% 

 



Ö L L 	 L ÍM I N 	 Þ ORNA 	 H RATT 	 O G 	MÁ 	 A Ð E I N S 	 N O TA 	 A F 	
F A GMÖNNUM  

Límin eru aðeins til notkunar í atvinnuskyni af fagmönnum, geymist þar sem börn ná 
ekki til. Snerting við húð eða augu getur stundum valdið smá ertingu. Ef um er að 
ræða ofnæmi skaltu hafa samband við lækni. Geymið ílátið vel lokað, geymið ekki í 

beinu sólarljósi eða á köldum stað. Hentugasta hitastigið fyrir augnháralengingu með 
þessum límum er 25-28°C og kjörið rakastig sé um 50-60%. 

	
. 	

	

	
	

 

PHILASHES 	CREAM	REMOVER 	
 

Gelkenndur krem remover sem fjarlægir 
límið af augnhárunum til að auðvelda losun 

þeirra. Sérstaklega vönduð formúla sem 
tryggir öryggi í kringum augnsvæðið. 

Hentar fyrir allar húðgerðir, jafnvel fyrir þá 
sem eru með viðkvæma húð/augu.  

Aðferð: Gelið liggur á í 5-10 mínutur og svo 
er bustað létt niðrá við með micro 
applicator, þannig nást augnhárin 

auðveldlega af án þess að skemma 
náttúrulegu augnhárin.  

 



AFTERCARE 	
 

	
PHILASHES 	FOAMING 	CLEANSER 	

 

Hreinsifroða sem notuð er til að hreinsa augnhár 
áður en meðferð hefst.  

Eins er mælt með að viðskiptavinir noti hana daglega 
til þess að viðhalda almennu hreinlæti augnháranna 

og koma í veg fyrir sýkingarhættu. 

 Hrein augnhár fyrir meðferð er lykilatriði til að 
tryggja að lengingin endist sem best og það á líka við 

um heimameðhöndlun. 

 Hentar fyrir allar húðgerðir, bæði til í 150 ml. og 50 ml.  

 

 

 

PHILASHES 	CLEANSING 	BRUSH 	
 

 

Bursti sem notaður er með PhiLashes augnfroðunni til að 
hreinsa augnhárin áður en meðferð hefst. Tilvalið að selja 

burstann með hreinsifroðunni til að hreinsa augnhárin 
heima fyrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHILASHES 	P ILLOW	

	
Púði sem notaður er í augnhárlengingum til að auka vellíðan og þægindi hjá 

viðskiptarvini. Einstaklega þægilegur púði sem sér til þess að viðskiptarvinur þinn 
nær hámarks slökun.  

Púðin er hannaður með það í huga að fagmaður geti notað hluta af honum sem 
vinnuaðstöðu.  

Kemur í svörtum og hvítum lit. Stærð 65x34x12 

 

 


