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Zadzwoń i umów się na zabieg:  
504 597 273 - Julita 

Poznaj brytyjski sposób na rzęsy! 

     Zalety?  24/7 piękne rzęsy ->   zero rozmazywania ->    brak demakijażu  ->  zabiegi niepowodujące zniszczenia rzęs 

Studio Urody Julita poleca nowe, ekskluzywne zabiegi na rzęsy, które pokochały już polskie gwiazdy! 

Wykonujemy je na produktach marki selektywnej.  Co to oznacza?  

Masz gwarancję produktów najwyższej jakości,  

a zabieg zostanie wykonany po przejściu wymagającego szkolenia.  

Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować Ci trzy zabiegi, które spowoduję, że Twoje rzęsy będą 

wyglądać nienagannie o każdej porze dnia i nocy, nie niszcząc Twoich naturalnych rzęs. 

Jakie zabiegi  masz do wyboru? 

 

 

 

 

NOUVEAU LASHES -  doskonała metoda zagęszczania i przedłużania rzęs 

Co robimy? 

Metoda 1:1. Doklejamy lekkie, miękkie rzęsy poliestrowo-jedwabne na całej długości rzęs naturalnych. Rzęsy są produktem 

selektywnym, trwałe i niezwykle wytrzymałe, nie odkształcają się. Produkty posiadają liczne rekomendacje. Nie obawiaj się 

efektów ubocznych – pracujemy na oryginalnych produktach NOUVEAU LASHES, które posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty 

– rzęsy są lekkie i nie powodują łamania i wypadania Twoich rzęs.  Kluczowym elementem tej techniki jest specjalny klej, który 

po zaschnięciu nie twardnieje, lecz jest elastyczny i całkowicie bezpieczny dla naturalnych rzęs. Klej ten produkowany jest na 

terenie Unii Europejskiej, na bazie atestowanych składników, zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wymogami. 

Nouveau Lashes wyróżnia się na tle innych technik wyjątkową precyzją i trwałością aplikacji (kleimy na całej długości). Metoda 

pozwalająca na wykonanie intensywnych efektów (intensywność naturalnego efektu oparta na odpowiednio dużej ilości 

prawidłowo dobranych rzęs). Nie trzeba już stosować mascary. Aby spełnić Twoje oczekiwania brałyśmy udział w prestiżowych 

szkoleniach, które potwierdzają nasze certyfikaty  

Czy zabieg doklejania Nouveau Lashes jest bolesny i jak długo trwa?  

Zabieg jest całkowicie bezbolesny, co więcej jest postrzegany jako jeden z najbardziej relaksujących. Trwa ok. 2 - 3 godziny. 

Korekta/uzupełnienie zajmuje 1-2 godziny. Prawidłowo wykonany zabieg wymaga czasu i precyzji. Uwaga na zabiegi w godzinę! 

Oznaczają najczęściej posklejane rzęsy lub zbyt małą ich ilość. 

Na jak długo starcza zabieg? 

Podobnie jak włosy, rzęsy rosną i mają swój cykl życia. Przeciętny cykl życia rzęsy to 90 dni. Pojedyncze rzęsy mogą pozostać na 

miejscu nawet przez 2 miesiące. By utrzymywał się efekt, tj. grubość oraz ilość zaaplikowanych rzęs - konieczna jest 

korekta/uzupełnienie. Zaleca się korektę, co 3 - 4 tygodnie, aby utrzymać najlepszy efekt. 

 Jaka cena? 

Aplikacja pierwsza od 120 do 200 złotych (zależy od ilości rzęs – dopytaj Julitę o cenę  ) 

korekta/uzupełnianie od 50 do 100 złotych 
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LVL LASHES – długie i gęste rzęsy bez przedłużania! 

Co robimy? 

Unosimy i podkręcamy Twoje rzęsy u ich nasady. Daje to efekt optycznego wydłużenia rzęs oraz zwiększenia ich objętości. Zabieg 

LVL to przełomowa technika stylizacji rzęs dzięki której rzęsy stają się wyraźnie podkręcone, wydają się znacznie wydłużone i 

pogrubione. Jest on świetną alternatywą dla przedłużania rzęs innymi metodami. 

Czy zabieg LVL Lashes jest bolesny i jak długo trwa? 

Zabieg nie jest bolesny. Często klientki uważają zabieg LVL za bardzo odprężający, ponieważ zabieg 

wykonuje się na leżąco z zamkniętymi oczami. Czas trwania zabiegu to ok. 1 godzina. 

Na jak długo starcza zabieg? 

Efekt podkręconych rzęs utrzymuje się nawet do 8 tygodni. Efekt zależy od rzęs i odpowiedniej ich pielęgnacji. 

Rzęsy są podkręcone, ale co z pogrubieniem? 

Możesz stosować mascarę, która spotęguje efekt podkręcenia i pogrubi rzęsy. Dla spektakularnego  i trwałego efektu polecamy 

połączenie zabiegu LVL Lashes z Zabiegiem NOUVEAUSCARA (permanentne tuszowanie  - patrz numer 3). 

Jaka cena? 

Koszt zabiegu LVL Lashes to 100 złotych. 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUSCARA – pół-premanentna mascara do rzęs 
 
Co robimy? 
 Zabieg NOUVEAUSCARA polega na zaaplikowaniu na rzęsy naturalnego pół-permanentnego tuszu, który utrzymuje 
się przez 3-4 tygodnie. Aplikacja daje efekt pogrubienia i wydłużenia, jest wodoodporna. Metoda ta powoduje 
pogrubienie i wydłużenie rzęs do 30%.  Aplikacja jest całkowicie bezpieczna pod warunkiem zachowania pielęgnacji. 
Należy pamiętać, aby po 3-4 tygodniach zgłosić się do salonu celem usunięcia zaaplikowanej mascary. Aplikacji tej 
nie można usunąć samodzielnie. Zabieg usunięcia mascary jest wliczony w  koszt zabiegu – nic do niego nie 
dopłacasz! 
Czy zabieg NOUVEAUSCARA  jest bolesny i jak długo trwa? 

Zabieg jest bezbolesny. Trwa ok. 1 godziny. 
Na jak długo starcza zabieg? 
Efekt utrzymuje się 3-4 tygodnie. Po tym okresie należy zgłosić się do salonu celem usunięcia aplikacji z rzęs. 
Jaka cena? 
Zabieg kosztuje 70 złotych – pamiętaj, ze za usunięcie aplikacji nie ponosisz dodatkowych kosztów. 
 

Zabieg ten warto połączyć z zabiegiem LVL Lashes (2 + 3). 
Połączenie tych zabiegów daje spektakularne efekty – rzęsy są maksymalnie podkręcone i pogrubione. 

Cena łączna dwóch zabiegów to tylko 150 złotych! 
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