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Farby na obočie a mihalnice, ktoré si obľúbite.



Estetici, kaderníci a kozmetičky po celom svete milujú 
vysoko kvalitné produkty. 

Pri výrobe a tvorení produktov HairPearl sa už viac ako 20 
rokov kladie dôraz na používanie najlepších ingrediencií. 
Vyskúšajte teraz a nechajte vaše obočie a riasy zažiariť. 



Jednoducho a ľahko použiteľné produkty.  

Jedinčené krémové zloženie s lanolínom a olejom zo 
slnečníc poskytuje dlhotrvajúce výsledky.  

Tieto farby majú jednoduché miešanie a to 1:1. 

Farba vydrží na chĺpkoch a riasách až 8 týždňov, záleži 
od správnej prípravy pred farbením.  

Sú vhodné aj na farbenie brady. 



Odtiene:

1 čierna

2 modro-čierna

Ri
as

y:

O
bo
či

e:

1.1 grafitovo   
šedá

3 hnedá

3.1 svetlo hnedá

4.4 grafitovo   
hnedá

5 natural

5.1 svetlá natural

7.4 gaštanová



Jednoducho a ľahko použiteľné produkty.  

Jedinčené krémové zloženie bez para-fenyléndiamínu 
(PPD) pre jemnejšie a šetrnejšie farbenie.  

Tieto farby majú jednoduché miešanie a to 1:1. 

Farba vydrží na chĺpkoch a riasách až 5 týždňov, záleži 
od správnej prípravy pred farbením 

Sú vhodné aj na farbenie brady. 



Odtiene:

1 čierna

2 modro-čierna

Ri
as

y:

O
bo
či

e:

1.1 grafitovo   
šedá

3 hnedá

3.1 svetlo hnedá

3.3 čokoládovo  
hnedá

4 mahagónovo 
hnedá



Farbenie krok po kroku
Miešanie

Správne zvolený odtieň zmiešame s 3 alebo 6% krémovým oxidantom v 
pomere 1:1 (napr. 1cm farby + 8-10 kvapiek oxidantu).  

Pri farbení rias však nepoužívame silnejší oxidant než 3%. 

Priprava klienta
Obočie a riasy dôkladne očistíme a odmastíme HairPearl Brow and Lash 

Shampoo Foam. Táto čistiaca pena sa postará o odmastenie, 
odstránenie nečistôt a jemne odlíči make-up.

Priložte pár kozmetických silikónových tampónov HairPearl blízko 
mihalníc/priamo pod oči, tak aby sme ochránili pokožku pred 

nežiadúcim zafarbením. 
Prípadne naneste väčšiu vrstvu HairPearl Relaxing Eye Cream pod 
spodné viečko, následne môžete priložiť ochranné papierky. Krém 

zabráni pohybu papiera. 

3% oxidant slúži na šetrné farebnie obočia a rias. 
6% oxidant používame na obočie, vtedy keď potrebujeme prekryť 

šediny. 



Farbenie rias

Na viečko jemne k riasam nanesieme na vatovej tyčinke trošku vazelíny. 
Ale pozor vazelína nesmie byť na riasach, došlo by tak k zamasteniu a 

farba by nemusela na takomto mieste pôsobiť.   
Prečo? Počas farbenia sa môže stať že farba sa dostane na viečka a 

spôsobí nám tak nežiadúce zafarbenie. Týmto krokom by sme tomu mali 
zabrániť.  

Farbu sa nám podarí dokonalo naniesť na riasy s použitím Biosmetics 
Tinting Brush Round Tip, štetec s oválnym zakončením sa dokonale 

dostane na každé miesto.  
Počas tohoto procesu nesmie klientka otvárať oči. V takomto prípade 

príde oko do styku s farbou a farbu treba okamžite odstrániť čistou 
vodou. Na upokojenie očí je dobré mať po ruke kvapky do očí. 

Prípadne prikladáme studený vatový tampón.  

Tento krok neodporúčame robiť doma sami na sebe, treba pri tom 
dohľad odborníka (kozmetičky).  



Farbenie obočia
Na precízne farbenie a tvarovanie obočia je skvelým pomocníkom 
Biosmetics Tinting Brush Slanted Tip, štetec na farebnie obočia so 
skoseným zakončením, môžeme si pomáhať vatovými tyčinkami v 

prípade, že omylom nanesiete farbu kde nechcete.  

Veľa z Vás si myslí, že farba na obočie má chytiť aj na pokožku. V tomto 
prípade je farba určená predovšetkým na chĺpky. To, že farba zafarbí 
pokožku pod chĺpkami je vedľajší účinok, ktorý však po pár umytiach 

tváre zmizne.  

Pri aplikácií sa ustite, že chĺpky sú zakryté farbou.  

Na odstránenie nežiadúceho zafarebnia napr. Na ruke použijeme 
HairPearl Tinto Remover, potom ruky opláchneme vodou. Tento produkt 

nepoužívajte na citlivú pokožku. 



Doba pôsobenia

Doba pôsobenia sa môže líšiť v závislosti od štruktúry a hrubosti chĺpkov. 
Normálna doba pôsobenia pri farbení rias je 8-10 minút a pri farbení 

obočia 3-4 minúty. Avšak niekomu chytí farba slabšie tak nechávame 
pôsobiť dlhšie, tým sa mení aj intenzita farby. 

Odstránenie produktu
Odstránime ochranné papieriky z oblasti očí. Oči má klient zatovrené a 

na odstránenie farby použijeme navlhčenú vatu teplou vodou. 
Umývame dovtedy kým riasy niesu bez zvyškov farby. Klientke môžeme 

ponúknuť navlhčené tampóniky na záver, aby si pretrela oči.  
Obočie zotrieme vlhčeným tampónom.

Starostlivosť
Doprajeme klientke hydratáciu a upokojujúci efekt nanesením pár 

kvapiek HairPearl Relaxing Eye Cream okolo očí. 
Obočiu a riasam doprajeme Biosmetics Moist Serum, hydratačné sérum 

na riasy a obočie. 
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