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LOCUL I

LCN Permanent Make-up convinge prin:
>   Pigmenţi în conformitate cu cel mai înalt nivel

internaţional al calităţii
> Tehnologie inovatoare a device-urilor
> Educaţie și training Nr. 1

ÎN SECTORUL DE
PERMANENT MAKE-UP

LCN a fost premiat cu locul întâi la Beauty Forum Awards pentru machiaj 
permanent privind satisfacţia clienţilor. Cu noi veţi obţine cele mai bune  
rezultate prin calitate optimă, instruire solidă, îngrijire sustenabilă și oferte 
exclusive. Împreună cu artiștii noștii PMU veţi învăţa cele mai noi tehnici  
Candy Lips, Microblading sau Micro Tapping – noi îţi asigurăm succesul!

CUM DESCRIEM O FAŢĂ FRUMOASĂ? 
Carisma joacă un rol important, dar simetria feţei ne determină  
simţul estetic. Machiajul permanent cu multitudinea sa de tehnici,  
permite femeilor, precum și bărbaţilor să se apropie de imaginea  
lor ideală. Contururile inegale, spaţiile goale și sprâncenele nedefinite 
pot fi uniformizate într-un aspect complet natural.

DEVINO ȘI TU UN ARTIST PMU DE SUCCES 
CU NR.1 LCN PMU ACADEMY!
Informaţi-vă pe www.lcn-romania.ro

PERMANENT MAKE-UP 
Garantează o cifră de afaceri ridicată,  
precum și un câmp de activitate interesant și provocator. 



LCN Permanent Make-up convinge prin:
> Pigmenţi în conformitate cu cel mai înalt nivel

internaţional al calităţii
> Tehnologie inovatoare a device-urilor
> Educaţie și training Nr. 1

PERMANENT MAKE-UP
Garantează o cifră de afaceri ridicată, 
precum și un câmp de activitate interesant și provocator.
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DESCOPERĂ NOUL   
PERMANENT MAKE-UP  

ȘI CULORILE  
MICROBLADING 

Poţi obţine culoarea perfectă cu ajutorul  
pigmenţilor high-end Permanent Makeup de la 

LCN. Acestă gamă nouă combină avantajele  
pigmenţilor organici și anorganici pentru un  

rezultat strălucitor al culorii, mai ales în  
pigmentarea buzelor. Pigmenţii PMU Luxury sunt 

fabricaţi în conformitate cu cele mai înalte  
reglementări de siguranţă și sunt 100% produși 

în Germania. Oferă profesioniștilor PMU cea mai 
bună calitate a culorilor!

2  SKIN COUTURE MICROBLADING TEST SET
Conţine: Skin Couture Microblading Colour: “dark nights”, “choco-
late praline”, fiecare 10 ml; Correction Colour: “CC”, 5 ml; Skin Balm, 
5 ml; hand piece with rhinestones; 12 point blades
Art.-Nr.: 14667 

1  SKIN COUTURE TEST SET
Conţine: Skin Couture Colour Lips: “dark nude pink”  
Faza 1; “bordeaux pink”, Faza 2, fiecare 5 ml; Correction 
Colour: “CC”, 5 ml; Skin Balm, 5 ml
Art.-Nr.: 14666 

3  LIP BLUSHING SET
Conţine: Skin Couture Colours Lips: “antique rose”, 
“rosewood nude”, “terracotta” fiecare 5 ml
Art.-Nr.: 91350 

4  NANO POWDER BROWS SET
Conţine: Skin Couture Colours Eyebrows “light brunette”, 
“olive brown”, “dark chestnut” fiecare 5 ml
Art.-Nr.: 91351 

5  LASH LINE “STARDUST” SET
Conţine: Skin Couture Colours Eyes “tasty brownie”, 
“solid granite”, “warm black” fiecare 5 ml
Art.-Nr.: 91352 
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BUZE

SFAT:
Se agită bine sticlele
înainte de folosire.  

Pompaţi încet de mai  
multe ori înainte de prima 
aplicare pentru a activa  

dispensorul  
(Airless Dispenser).

-70
rosewood 

nude

-80
bordeaux 

pink

-20
café au 

lait

-10
intensive 

wood

-40
chocolate 

praline

-30
dark nights

-60
spicy

orange

-50
honey

mustard

-20
deep dark 

brown

-10
warm
black

-20
dark hazel

-10
brownish 

grey

-40
smaragd

-30
solid

granite

-30
muddy 

chic

-40
light

brunette

-50
olive

brown

-60
dark

chestnut

-50
dark

graphit

-60
tasty

brownie

-70
mahogany 

brown

-10
dark nude 

pink

-140
antique 

rose

-150
terracotta

-20
poppy red

-30
classic red

-40
whipped 

cream

-50
vintage 

rose

-60
fire rouge

-10
natural skin

-20
CC

-30
tanned skin

-40
sweet
cream

-50
anti red 

corrector

-60
soft ocher

-100
fuchsia red

-110
kissable 

lips

-120
make-up

-130
nude love

-90
red

sensation

potrivit și pentru:

Corecţie

pigmentarea  
scalpului

pigmentare  
medicală

*

*Culori oferite doar 
în limita stocului 

disponibil!

* *

MICROBLADING

OCHI

SPRÂNCENE

Art.-No.: 14659-.. // 5 ml 156 RON 

Art.-Nr.: 14658-.. // 5 ml    156 RON

Faza 1: 
Culori de bază ce
garantează opacitatea

Faza 2: 
Culorile de nuanţare
garantează strălucirea  
și intensitatea culorii.  
Culorile din Faza 2 nu trebuie 
utilizate fără culorile de bază 
din Faza 1.

CORECŢIE

Avantaje:
» fără contaminare
» 100 % igienic
»  posibilitatea de golire

completă
» mecanism ușor

AIRLESS 
DISPENSER

Art.-Nr.: 14661-.. // 10 ml 

Art.-Nr.: 14659-.. // 5 ml 

Art.-Nr.: 14658-.. // 5 ml 

Art.-Nr.: 14660-.. // 5 ml 

Art.-Nr.:: 14657-.. // 5 ml 
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DESCRIEREA CULORILOR

BUZE Art.-Nr.: 14657-.. // 5 ml      
Faza 1 (P1) Opacitate
Faza 2 (P2) Culoare intensă și strălucitoare

-20 CC
O culoare de corecţie
gălbuie pentru a
contracara violetul;
potrivit pentru pielea
cu o cantitate mare
de pigmenţi galbeni și
pentru neutralizare.

-30 tanned skin
Potrivit pentru pielea
bronzată și tipurile de
piele mediteraneene;
nu apare nuanţa de gri.

-50 anti red corrector
Culoare complemen-
tară pentru corecţia
nuanţelor de roșu.

-60 soft ocher
Potrivit pentru tipurile
orientale; pentru un
ten mediteranean mai
închis; acoperire bună
a cicatricilor.

-40 sweet cream
Nuanţă puternică de
galben; contrară culorii
mov; potrivit pentru
mixare.

-10 dark nude pink
Nuanţă caldă subtilă de roz; are o tentă roșiatică; potrivit
pentru a lumina, a corecta, dar și ca strat de bază,
dacă rezultatul nu este prea întunecat; poate fi folosit
ca o culoare de corecţie a petelor pentru persoanele
în vârstă.

-10 natural skin
O nuanţă clasică com-
pletă; potrivit pentru
europeni; neutră.

-40 whipped cream
Potrivită ca lip light și
glam light, precum și
o culoare de corecţie;
poate fi folosit și pen-
tru a deschide culorile.

-50 vintage rose
Nuanţe de purple
spre ruby.

-60 fire rouge
Maro roșcat
nuanţă de roz;
precum lemnul
de santal.

-70 rosewood nude
Culoarea somonului,
maro deschis.

-30 classic red
O nuanţă de bază de
roșu; bază pentru o
culoare roșie intensă.

-20 poppy red
Reddish / orange
Culoarea somon; potri-
vit pentru a transforma
o culoare mai maronie.

-80 bordeaux pink
Nuanţă de roz; potrivit
pentru intensificare;
recomandat pentru
tipurile de piele
închise la culoare.

-90 red sensation
O nuanţă strălucitoare
de roșu; destul de
rece; recomandat
pentru tipul de iarnă

-120 make-up
Nuanţă clasică
de  Nude. O acoperire
pentru buze albăstrui,
potrivit și pentru pig-
mentarea medicală.

-100 fuchsia red
Nuanţă neutră
de roșu, culoare
de bază intensivă.

-140 antique rose
Nuanţă rece a lemnu-
lui de trandafir,
potrivită pentru un
contur natural al
buzelor sau pentru
nuanţare.

-130 nude love
Nuanţă Rosé – Nude
Look, potrivit și
pentru pigmentarea
medicală.

-110 kissable lips
Roșu închis, culoare
de bază, cherry red
pentru tipul de iarnă.

-150 terracotta
Culoarea nisipului,
nuanţă caldă pentru
buze, potrivit pentru co-
rectarea culorii albastru;
poate fi utilizat
pentru reconstrucţia
mamelonului.

P1

P2

P1

P1 P1 P1

P1

P2

P1

P1 P1

P1

P2

P1

P1

CORECŢIE  Art.-Nr.: 14660-.. // 5 ml 

*

*

*
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-50 dark graphit
Pentru o îmbunătăţire
delicată a genelor.
Această culoare pare
mult mai ușoară în
comparaţie cu negru
intens.

-10 intensive wood
Culoare rece, îl puteţi
mixa cu numărul 60
(spicy orange).

-10 brownish grey
Nuanţă cenușie de
maro pentru părul
blond până la blond
închis.

-10 warm black
Nuanţă caldă de cu-
loare negru-maro; 
potrivită ca eyeliner și 
nuanţarea ochilor verzi 
și căprui. Culoare ideală 
pentru femeile vivace 
cu pielea bronzată și 
părul brun închis până 
la negru.

-50 olive brown
Nuanţă cenușie de
maro, pentru tipurile
de blond închis până
la maro deschis.
Acest pigment se
poate folosi ca un
corector împotriva
nuanţelor de roșu.

-60 dark chestnut
Ideal pentru tipurile de
vară; potrivit pentru
clientele cu păr roșu și
pistrui; poate fi folosit
pentru reconstrucţia
mameloanelor și
areolelor.

-30 solid granite
Potrivit pentru fiecare
femeie, recomandat
pentru crearea unui
contur de bază.
Durabilitate bună.

-20 dark hazel
Nuanţă ideală și
caldă pentru femeile
cu pielea bronzată și
părul brun închis până
la negru.

-30 muddy chic
Pentru sprâncene cu
aspect natural; pentru
clienţii cu păr cenușiu-
brun până la gri.

-40 light brunette
Nuanţa pământului,
naturală, foarte versatilă,
în funcţie de ten apare
cenușiu sau maro.

-20 deep dark brown
O nuanţă foarte
închisă de maro
pentru tipurile
de piele închisă
la culoare.

-60 tasty brownie
Nuanţă caldă de
maro, pentru tipurile
de blond cenușiu,
recomandată pentru
shaded eyeliner.

SPRÂNCENE  Art.-Nr.: 14658-.. // 5 ml 

OCHI Art.-Nr.: 14659-.. // 5 ml 

-40 smaragd
Umbra rece închisă
de verde, pentru
ochi verzi poate fi
utilizată ca eyeliner
fară o intensificare cu
negru a liniei genelor.
Poate fi folosit ca a
doua culoare chiar
alături de un creion
de ochi întunecat.
De asemenea, este
foarte popular pentru
mixare.

Animal friendly

AVANTAJE
>   Testat dermatologic și cea mai bună compatibilitate
>   Dezvoltat în conformitate cu cele mai înalte stan-

darde ale calităţii
>   Ambalaje etanșe și sterile
>   Dozare perfectă și consistenţă stabilă mulţumită

mecanismului de airless dispenser
>   Utilizare economică, deoarece culorile pot fi utiliza-

te până la ultima picătură

>   Stabilitate optimă a culorii pe piele
>   Acceptare și aplicare foarte bună și rapidă
>   Strălucire colorată vibrantă și de lungă durată cu

mai puţină retușare
>   Culorile PMU produse conform reglementării

stricte a purităţii controlate Resap 2008.

*Culori oferite doar 
în limita stocului 

disponibil!

-70 mahogany brown
Pentru brunete;
nuanţă mai închisă;
destul de caldă;
pentru părul brunet
sau blond închis; se
vindecă într-o nuanţă
naturală.

-30 dark nights
Pentru tonuri de piele
întunecate, medi-
teraneene; conţine o
mulţime de pigmenţi
negri; culoare intensă

-20 café au lait
Nuanţă caldă pentru
sprâncene; potrivit
pentru roșcate și bru-
nete; potrivit și pentru
încălzirea culorilor
reci.

-50 honey mustard
Când rezultatul devi-
ne prea cald; pentru
nuanţe de violet sau
roșu.

-60 spicy orange
Contracarează
albastru / gri;
foarte potrivit ca
mască de culoare.

-40 chocolate praline
O ușoară nuanţă
deschisă; potrivită
pentru clienţii Best
Ager și Tapping.

MICROBLADING  Art.-Nr.: 14661-.. // 10 ml 
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organic
line

DESCOPERĂ GAMA NOASTRĂ
ORGANIC PERMANENT

MAKE-UP COLORS

Culorile organice de machiaj permanent
de la LCN corespund 100% cerinţelor legale de 

reglementare (*) ale Germaniei și Europei.  
LCN a oferit întotdeauna produse

cu cea mai mare biocompatibilitate și calitate 
premium. Culorile noastre se disting prin

compatibilitate, strălucire, siguranţă și
intensitate a culorii.

(*) Ingredientele și fabricarea produsului sunt în conformitate cu regulamentul  
german pentru produsele pentru tatuaj, incluzând anumite substanţe și pregătirea lor 

(Tattoo colorants regulation); din data de 13 noiembrie 2008 și intrând în vigoare în data de 
1 mai 2009, (16 iulie 2014) precum și la nivel european Rezoluţia ResAG(2008)1.

TESTEAZĂ CEL MAI BUN SET 
PERMANENT MAKE-UP 
ORGANIC LINE
Conţine: Permanent Make-up Colour Buze: “tasty 
orange” ; Sprâncene: “alluring taupe”; Ochi: “intensive 
black”, fiecare 10 ml; Skin Balm, 5 ml

Art.-Nr.: 90311 
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-1
sweet
apricot

-2
creamy 
toffee

-3
tasty 

orange

-4
tulipwood 

-5
dark nude

-6
dark plum

-7
juicy

cranberry

-8
berry 
punch

-9
rich

fudge

-10
soft arouge

-3
coffee 
bean

-4
conifer
forest

-5
cappuccino

-1
ivory

-2
light

make-up

-3
stage 

camou

-5
summer 

tan

-6
honey-
mooan

-6
ebony

-7
crème 
brûlée

-8
tender 
soufflé

-9
alluring 
taupe

-11
milk

chocolate

-12
dark

timber

-13
nougat

-12
pink rose

-13
red rose

-14
sweet 
berry

-15
Miami 

flamingo

-16
soft cotton

-18
sugar
peach

-19
lip toffee

-20
sugar & 
cream

-21
strawberry 

yogurt

-1
intensive 

black

BUZE

SPRÂNCENE

OCHI

Art.-Nr.: 14577-.. // 10 ml 

Art.-Nr.: 14575-.. // 10 ml 

Art.-Nr.: 14576-.. 
10 ml 

CAMOUFLAGE Art.-Nr.: 14670-..
10 ml  

-3
Mr. Grey

-4
royal blue

-5
le noir

*

potrivit pentru:

pigmentarea  
medicală

pigmentarea scalpuluiToate culorile pot fi folosite pentru  
tehnicile de Microblading și Micro Tapping.

* *
*Culori oferite doar 

în limita stocului 
disponibil!

Culorile organice LCN se dezvoltă în general mai  
reci (contrar culorilor care conţin oxid de fier care 
se transformă în nuanţe mai calde).

Din acest motiv, trebuie selectată o nuanţă  
mai caldă. Micropigmentările ar trebui să fie 
mai degrabă superficiale.

Vă rugăm să nu penetraţi pielea foarte adânc și  
planificaţi o ședinţă pentru retuș. Culorile se pot 
transforma spre nuanţe de gri și liniile ar putea apărea 
spălăcite dacă pigmentarea se face în adâncime.

INSTRUCŢIUNI 
DE APLICARE

» Fără oxizi de fier
» Culori luminoase și strălucitoare
» Densitate mare a pigmentului
» Retenţie mare a pigmentului
» Sunt necesare mai puţine ședinţe de

pigmentare
» Pielea nu se vindecă în nuanţe roșiatice
» Nu se folosesc conservanţi
»  Culori sterilizate cu ajutorul radiaţiei

Gamma conform standardelor AAMT

AVANTAJUL  
TĂU
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-1 sweet apricot
Nuanţă rece; pare roz;
foarte potrivit pentru
tipurile de piele medi-
teraneene; cu o nuanţă
măslinie a piele;
strălucire puternică a
culorii; nu pierde mult
din intensitate; are un
procent mai mare de
galben.

-1 intensive black
Negru; nu albăstrui;
potrivit pentru un
contur intens.

-3 tasty orange
Ton cald; servește drept 
culoare de corecţie; 
potrivit pentru tipurile 
de blond cu un ten 
neted; contracarează 
albastrul; potrivit și 
pentru sprâncene; 
a se mixa împotriva 
albastrului; un Must 
Have!

-19 lip toffee
Neutru, nuanţă ușoară
de maro pentru buze,
buze nude, culori de
teracotă.

-20 sugar & cream
Nuanţă neutră,
roz-somon pentru
buze, oferă volum,
potrivit pentru
nuanţare și buzele
nud.

-21 strawberry yogurt
Nuanţă neutră pen-
tru buze, de culoare
caisă-bomboană,
potrivită pentru
buzele nude.

-2 creamy toffee
Nuanţă caldă portoca-
liu-maroniu; foarte
ușoară; este conside-
rat un ton nude; adec-
vat pentru iluminarea
și corectarea culorii
pentru pigmentarea
areolei.

-4 tulipwood
O nuanţă neutră de
roz; potrivit pentru
toate tipurile de piele
și păr.

-5 dark nude
O nuanţă neutră,
pare roșiatic și foarte
natural; potrivit ca o
culoare de contur.

-6 dark plum
Un vin-roșu rece
potrivită pentru
conturul unor buze
dominante; puţin
maroniu; poate fi
folosit pentru
intensificare.

-7 juicy cranberry
O nuanţă rece, pare
ca un roșu clasic;
culoare extrem de sta-
bilă; potrivit și pentru
mixare, în cazurile
în care intensitatea
culorii este dorită.

-8 berry punch
Nuanţă rece de fructe
de pădure cu o notă
de roz; intensitate
medie a culorii domi-
nante; pentru tipuri
mediteraneene; foarte
bun pentru contururi.

-9 rich fudge
O nuanţă rece, pare ca
un roșu clasic; culoare
extrem de stabilă;
potrivit și pentru mixa-
re, în cazurile în care
intensitatea culorii este
dorită.

-12 pink rose
Nuanţă rece de roșu;
foarte naturală; pare
roz pe buze, este foar-
te potrivit pentru Best
Agers și Candy Lips.

-10 soft rouge
Ton cald și neutru;
pare ca o nuanţă de
roz sau nud; oferă vo-
lum optic; buzele par
mai mari; foarte bun
pentru Best Agers.

-18 sugar peach
Nuanţă caldă cu mult
alb; pentru umbrire,
potrivit ca lumină
glam și pentru Candy
Lips; potrivit și pentru
corectarea albastru-
lui; nepotrivit pentru
contur.

-13 red rose
Nuanţă caldă de roșu;
pare natural; potrivit
pentru tehnicile de
umbrire; pentru Best
Agers și Candy Lips.

-16 soft cotton
Nuanţă caldă,
maronie; se poate
întuneca; potrivit
pentru umbrire.

-14 sweet berry
Nuanţă rece de roz;
colorare intensivă;
Atenţie dacă buzele
au o nuanţă deschisă;
poate să întunece; cu
o cantitate mai mare
de albastru.

-15 Miami flamingo
Nuanţă rece de roz;
pentru buze Candy;
o nuanţă vibrantă cu
mult galben; perfect în
combinaţie cu sweet
berry pentru contur și
miami flamingo pentru
nuanţare.

-3 Mr. Grey
Pigment gri mediu,
ideal pentru intensi-
ficarea liniei genelor
sau pigmentarea
scalpului.

OCHI Art.-Nr.: 14576-.. // 10 ml     

-4 royal blue
Albastru vibrant. Uti-
lizat în combinaţie cu
„negru intens” sau
„Le noir” pentru a crea
ochi extravaganţi.
Se amestecă cu „Mr.
Grey” pentru a crea
diferite nuanţe de
albastru.

DESCRIEREA CULORILOR

organic
line
BUZE Art.-Nr.: 14577-.. // 10 ml     

-5 le noir
Negru profund,
cu o ușoară nuanţă
albastră, foarte
bun pentru pentru
eyeliner.

* *
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-1 ivory
Luminile pentru buze
sunt pigmentate ca un
iluminator direct dea-
supra conturului buzei
(de obicei de-a lungul
inimii buzelor) într-o
linie subţire. Buzele
par mai pline.

-5 cappuccino
Cald; se dezvoltă
cenușiu; nuanţă
deschisă; potrivit
pentru Best Agers.

-3 coffee bean
Nuanţă rece și în-
tunecată pentru
sprâncene; conţine
mult albastru; potrivit
pentru amestecare;
mixaţi întotdeauna cu
nr. 3 (tasty orange).

-4 conifer forest
Nuanţă rece cenușă;
potrivit pentru toate
tipurile de piele. Pot-
rivit și pentru desen-
area firelor; a Must
Have color.

-6 ebony
Nuanţă caldă cenușie;
perfect potrivit pentru
desenarea firelor; nu
devine roșu.

-7 crème brûlée
Nuanţă neutră caldă;
foarte bună pentru a
contracara albastrul.

-8 tender soufflé
Nuanţă neutră caldă;
foarte bună pentru a
contracara albastrul.

-9 alluring taupe
Nuanţă neutră de
măslină; foarte
cenușie; “warm it up”
cu creme brûlée.

-11 milk chocolate
Nuanţă caldă, foarte
deschisă; potrivită
pentru Best Agers.

-12 dark timber
Nuanţă caldă; potrivit
pentru toate tipurile;
nu devine roșie; o
culoare Must Have.

-13 nougat
Nuanţă caldă cu o
mulţime de pigmenţi
roșii; dar nu se vin-
decă roșu pe piele;
contracarează griul;
potrivit pentru clienţii
cu părul roșu; pare
intens.

SPRÂNCENE  Art.-Nr.: 14575-.. // 10 ml     

-2 light make-up
Un ton ușor și deschis
al pielii. Potrivit pentru
corecţii, precum și
pentru pigmentarea
medicală.

-3 stage camou
Culoare de corecţie
pentru sprâncenele
care sunt și ele
întunecate, negre sau
albăstrui. De aseme-
nea, potrivit pentru
corectarea conturului
buzelor care sunt
prea intense sau
prea întunecate.

-5 summer tan
Culoarea măslinilor.
Poate fi folosit pentru
sprâncenele înroșite.
Neutralizează roșu.
Utilizaţi nuanţa de
maro dorită în timpul
programării de
retușare.

-6 honeymoon
Culoare de corecţie
pentru sprâncene
care s-au vindecat
violet. Neutralizează
decolorarea. Folosește
nuanţa dorită de maro
în timpul programării
pentru retuș.

*

*Culori oferite doar 
în limita stocului 

disponibil!

CAMOUFLAGE Art.-Nr.: 14670-.. // 10 ml     
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-11
milk

chocolate

-13
nougat

-5
cappuccino

-6
ebony

-20
café au 

lait

organic
line

-60
dark

chestnut

-40
light

brunette

-10 intensive
wood +

- 60 spicy orange

- 40
chocolate 

praline

-30
muddy 

chic

-40
light

brunette

-50
olive

brown

Alegeţi skin couture sau organic line colour
în funcţie de tipul de piele și păr. Selecţia de culori 
sugerată de LCN se potrivește fiecărui client.

CARACTERISTICI: 
Piele foarte deschisă · păr 
roșiatic sau blond deschis 
· ochi albaștri, verzi sau
gri deschis · pistrui · nu
se bronzează, va avea
pistrui · arsuri solare
frecvente

PROTECŢIE INTRINSECĂ: 
10 Min.

CARACTERISTICI: 
Culoare deschisă a pielii 
· păr blond, brun deschis
sau brun închis · ochi
albaștri, gri sau verzi ·
frecvent pistrui · bronzare
lentă, minimă · arsuri sola-
re frecvente

PROTECŢIE INTRINSECĂ: 
10–20 Min.

TYP I

TYP II

 Art.-Nr.: 14661-.. // 10 ml

 Art.-Nr.: 14658-.. // 5 ml

 Art.-Nr.: 14575-.. // 10 ml

 Art.-Nr.: 14576-.. // 10 ml

PIGMENTUL POTRIVIT 
PENTRU FIECARE TIP DE PIELE
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-20
café au 

lait

-70
maho-
gany 

brown

-50
olive

brown

-12
dark

timber

-4
conifer
forest

-12
dark

timber

-12
dark

timber

-20
café au 

lait

-30
dark

nights

-10
intensive 

wood

-30
dark

nights

-70
maho-
gany 

brown

-30
dark

nights

-3 coffee
bean +
-3 tasty
orange

-3 coffee
bean +
-3 tasty
orange

-10
brownish 

grey

-20
dark
hazel

-40
light

brunette

CARACTERISTICI: 
Piele de culoare maro 
închis până la deschis,  
într-o stare neîmblânzită; 
adesea cu un ton  
gri · păr negru · ochi 
căprui închis · fără pistrui 
· bronzare rapidă până la
brun închis · rareori arsuri

PROTECŢIE INTRINSECĂ: 
60 Min.

CARACTERISTICI: 
Tipul mixt, pielea de-
schisă până la maro închis 
· părul de la blond închis
la brunet · ochi cenușii
sau căprui · mulţi pistrui
· progresiv până la maro
deschis · arsuri solare 
rare/moderate

PROTECŢIE INTRINSECĂ: 
20–30 Min.

CARACTERISTICI: 
Maroniu, măsliniu, piele 
colorată, · păr maro sau 
negru · ochi căprui · fără 
pistrui · bronzare rapidă 
până la maro mediu · 
rareori arsuri solare

PROTECŢIE INTRINSECĂ: 
30 Min.

CARACTERISTICI: 
Piele foarte închisă la cu-
loare, într-o stare  
neînblânzită; adesea cu un 
ton gri · păr negru ·  
ochi căprui închis · fără 
pistrui · întotdeauna  
foarte întunecat · rareori 
arsuri solare

PROTECŢIE INTRINSECĂ: 
90 Min.

TYP III

TYP IV

TYP V

TYP VI
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Disponibil și ca 
STARTER 

SET 

APARATE DE PIGMENTARE DE PRECIZIE 
FABRICATE ÎN GERMANIA

Aparat perfect pentru începători.  
Se distinge pe baza ușurinţei sale de  
utilizare, precum și a preciziei foarte mari. 
Un ac ajustat individual de 50-140 de 
înţepături pe secundă, în combinaţie cu o 
putere de penetrare redusă selectată, ga-
rantează o pigmentare mai puţin invazivă. 

Aparatul este alcătuit dintr-o unitate de 
comandă, o piesă de mână, o pedală, un 
suport pentru depozitare, inclusiv patru 
căpăcele pentru pigmenţi, o sursă de alimen-
tare și câte un cablu pentru fiecare dintre 
următoarele module: 1 point, 3 point și un 
modul înclinat Smart Deluxe de 3 point.

SMART DELUXE – PENTRU ÎNCEPĂTORI + SERVICII MOBILE

Avantaje dintr-o clipire:
· Unitate perfectă pentru începători
· Funcţionare precisă
· Frecvenţa acului reglabilă individual
· Dimensiune compactă
· Fabricat în Germania în conformitate
cu cele mai înalte standarde de calitate

SMART DELUXE
Art.-Nr.: 63391     

STARTSET SMART DELUXE 
Art.-Nr.: 63393     
Conţine: Smart Deluxe; 1-point-HYGIENE MODULES, 10 buc.; recipient 
pentru deșeuri ace 1,5 l; serveţele demachiante, pachet cu 25 buc.;  
Colour Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Set colour 
ring + inserts, 10 buc.; Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up 
colour Organic Line Lips: “soft cotton”, “tulipwood”,10 ml fiecare; 
Sprâncene: “coffee bean”, “alluring taupe”, “ebony”, 10 ml fiecare; 
Ochi: “intensive black”, 10 ml; tub de protecţe, 16 buc.; Declaraţie de 
consimţământ, 25 buc.



16

1-POINT-HYGIENE MODULE MICRO
Ø 0,18 mm

1 point micro are un varf al carui diametru este mic.  
Prin urmare, sunt posibile desene cu linii extrem de fine 
(de exemplu desenarea firelor în sprânceană).

Art.-Nr.: 14580 // Smart Deluxe // 1 x 10 buc.     

1-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 0,4 mm

Pentru linii exacte, precise și clar definite, cu o densitate de culoare  
foarte mare. Pentru linii fine în sprânceană, pigmentarea pleoapelor 
și conturul buzelor. Set cu 10 hygiene modules.

Art.-Nr.: 14266 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x 10 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 3 X 0,33 mm

Pentru linii fine, mai largi. Foarte bun pentru linia genelor, linii de ochi 
mai late și nuanţate. Conţine: Set cu 10 hygiene modules.
Art.-Nr.: 14267 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x 10 buc.      

5-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 5 X 0,33 mm

Oferă o linie fină, mai definită. Foarte bun pentru umbrirea suprafeţelor 
mari și a tatuajelor. Conţine: Set cu 10 hygiene modules.

Art.-Nr.: 14268 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x10 buc.     

1-POINT-NANO MODULE N1 & N2
Tehnica nano înlocuiește microbladingul manual. Se crează desene de păr 
mai fine, cu aspect natural, deja vizibile după primul tratament. Diametrul 
acestor ace de numai 0,2 și 0,25 mm vă va deschide posibilităţi complet 
noi în zona machiajului permanent. În comparaţie cu modulele comune, 
aceste ace nu sunt doar extrem de subţiri, ci și flexibile.

Art.-Nr.: 14653 // Symphony, Smart Deluxe // 0,2 mm // 10 buc.      
Art.-Nr.: 14654 // Symphony, Smart Deluxe // 0,25 mm // 10 buc.   

HYGIENE MODULES
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HYGIENE MODULES

3-POINT-HYGIENE MODULE SLOPED CARTRIDGE
Ø 3 X 0,4mm

Trei ace înclinate aranjate la rând pentru o varietate de tehnici moderne; 
de exemplu, nuanţarea parţială a buzelor și conturul ochilor. 
Conţine: Set cu 10 hygiene modules.

Art.-Nr.: 14489 // Symphony, Smart Deluxe // 1 x10 buc.      

NEEDLING-ATTACHMENT+
Cu acele LCN atașate unităţii LCN Permanent Make-up veţi putea ad-
ministra mai ușor mai multe ingrediente moleculare sub piele. În timpul 
aplicării, acele de 0,5 mm lungime pătrund în stratul superior al epidermei 
deschizând astfel un pasaj de trecere a ingredientelor active. Pentru ab-
sorbţia optimă a ingredientelor active pielea este pregătită cu un peeling 
cu acizi din fructe.  

Pachetul de unităţi: 10 buc/cutie, 18 ace de plastic pentru fiecare modul. 
Art.-Nr.: 14558-10 // Smart Deluxe     
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Valabil și ca 
STARTER 

SET 

STARTER SET SMART BEAUTY 
Art.-Nr.: 91832  
Conţine: Smart Beauty; 8-point Hygiene module Nano sloped, 10 buc.; 
container pentru ace; Skin Balm, 5 ml; Colour Remover, 100 ml; Eye 
Make-up Remover, 100 ml; Set colour ring + inserts, 10 buc.; protective 
hose; Skin Couture Eyes ”light brunette”; “dark chestnut”; “deep dark 
brown”, 10 ml fiecare; Colour Activator, 10 ml; True colour chart Skin 
Couture, 1 buc.; True colour chart Organic Line, 1 buc.; Declaraţie de 
consimţământ, 25 buc.

Avantaje dintr-o clipire:
· Dispozitiv mobil pentru permanent makeup,
tatuaje corporale mici și digital blading

· Piesă manuală ușoară
· Design elegant
· 3 trepte de viteză
· Fabricat în Germania în conformitate
cu cele mai înalte standarde de calitate

· Simbol CE

Un aparat excelent pentru un start perfect în 
machiajul permanent. Ideal pentru a fi utilizat  
în salon sau ca unitate mobilă. Se distinge prin 
manevrarea sa ușoară. Cu un design elegant, 
negru, acest aparat se potrivește în fiecare sa-
lon de înfrumuseţare, precum și într-un salon 
de manichiură. Aparatul Smart Beauty poate 

fi folosit nu doar pentru machiajul permanent, 
ci și pentru tatuaje corporale mici sau Digital 
Blading. Aparatul este format dintr-o unitate 
de control, o piesă manuală, comutator de 
picior, sursă de alimentare și cablu, precum 
și 1 x 3 point și 1 x 5 point Nano sloped mo-
dules.

SMART BEAUTY – THE STARTER UNIT + MOBILE TREATMENTS

SMART BEAUTY
Art.-Nr.: 91764    

APARATE PENTRU PIGMENTARE 
FABRICATE ÎN GERMANIA
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TREND-TECHNIQUES

Cu Digital Blading pot fi create cele mai delicate linii 
de păr din istoria machiajului permanent. Această  
metodă ajută la minimalizarea dezavantajelor tehni-
cii manuale, obţinându-se aceleași rezultate sau 
chiar mai bune. Datorită tehnicii Digital Blading, 
efectele negative în Microblading, cum ar fi cicatri-
cile iritante și durabilitatea scurtă a culorilor, sunt 
de domeniul trecutului. Potrivite pentru această 
tehnică sunt acele Nano Sloped. Cu Digital Blading  
pot fi create fire foarte fine la fel ca în Microblading. 
Ideal pentru nuanţarea ușoară a sprâncenelor.

TREND-TECHNIQUE – DIGITAL BLADING

Din ce în ce mai mulţi artiști ai machiajului permanent, 
pe lângă faptul că își înfrumuseţează clienţii prin con-
turarea ochilor, a sprâncenelor și a buzelor, ei creează 
și tatuaje corporale mici și delicate. Fie că sunt inimi, 
litere sau semne stelare, posibilităţile sunt practic neli-
mitate. Aceste tatuaje au avantajul că nu sunt realizate 
adânc în piele, iar rezultatele sunt cu adevărat specta-
culoase. Vă puteţi extinde serviciile cu această ofertă 
extrem de profitabilă.

TREND-TECHNIQUE – BODY TATTOO
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HYGIENE MODULES

3-POINT-HYGIENE MODULE NANO SLOPED
Ø 3 x 0,20mm

Cantităţi mari de culoare sunt încorporate în piele datorită acelor subţiri, 
flux optimizat de pigment. Ace flexibile, mai puţine treceri de pigmentare 
necesare. 

Ideal pentru desenarea firelor scurte de păr. 

Art.-Nr.: 91811 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1 x 10 buc.    

5-POINT-HYGIENE MODULE NANO SLOPED
Ø 5 x 0,20mm

Cantităţi mari de culoare sunt încorporate în piele datorită acelor subţiri, 
flux optimizat de pigment. Ace flexibile, mai puţine treceri de pigmentare 
necesare. 

Ideal pentru trasarea firelor lungi de păr.

Art.-Nr.: 91812 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0// 1 x 10 buc.     

8-POINT-HYGIENE MODULE NANO SLOPED
Ø 8 x 0,20mm

Cantităţi mari de culoare sunt încorporate în piele datorită acelor subţiri, 
flux optimizat de pigment. Ace flexibile, mai puţine treceri de pigmentare 
necesare.  

Ideal pentru trasarea firelor de păr și shading.

Art.-Nr.: 91813 // Smart Beauty + Beauty Pad Pro 3.0 // 1 x 10 buc.     
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Disponibil și ca 
STARTER 

SET 

APARATE PENTRU PIGMENTARE 
FABRICATE ÎN GERMANIA

Avantaje dintr-o clipire:
· Design modern
· Extrem de silenţios
· Viteza se ajustează individual
· Depunere precisă a pigmentului în piele
· Fabricat în Germania în conformitate cu
cele mai înalte standarde de calitate

Această staţie de bază ușor de utilizat cu 
designul său modern oferă o precizie absolută 
datorită sistemului său electronic de control. 
O cursă de ac reglabilă individual (50-150 de 
curse pe secundă), în combinaţie cu o putere 
de penetrare selectată redusă, garantează o 
pigmentare mai puţin invazivă. Acest lucru va 
avea ca rezultat un machiaj estetic ideal și
o durabilitate lungă. Cu cei
doi conectorii

este posibil să utilizaţi simultan diferite culori 
și configuraţii ale modulelor. Acest Titanium 
2 ușor și compact este extrem de silenţios, 
creându-se doar vibraţii ușoare. Aparatul este 
compus dintr-o unitate de control, o piesă 
manuală, o pedală de picior, o sursă de ali-
mentare și cablu, un suport manual pentru 
piesă, precum și unul din următoarele module: 

1 point, 3 point și 5 point.

TITANIUM 2 – PENTRU AVANSAŢI ȘI PROFESIONIȘTI

TITANIUM 2
Art.-Nr.: 14290-1    

STARTER SET TITANIUM 2 
Art.-No.: 63398      
Conţine: Titanium 2; 1-point-Hygiene modulee, 15 buc.; recipient pentru 
deșeuri ace 1,5 l; Make-up Remover tissues, pachet 25 buc.; Colour 
Remover, 100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Set colour rings 
+ inserts, 10 buc.; Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up Colour
Organic Line Lips: “soft cotton”, “tulipwood”, 10 ml fiecare; Sprâncene:
“coffee bean”, “alluring taupe”, “ebony”, 10 ml fiecare; Ochi: “intensive
black”, 10 ml; tub de protecţie, 16 buc.; Declaraţie de consimţământ,
25 buc.
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1-POINT-HYGIENE MODULE MICRO
Ø 0,18 mm

1 point micro are un varf al cărui diametru este mic. Prin urmare, sunt 
posibile desene cu linii extrem de fine (de exemplu desenarea firelor  
de păr). Conţine: Set cu 5/15 module.

Art.-Nr.: 14574 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.    

1-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 0,4 mm

Pentru linii foarte exacte, precise și clar definite, cu o densitate de culoare 
foarte mare. Potrivit în special pentru linii precise ale părului, contururi 
ascuţite ale buzelor și pentru intensificarea genelor.  
Conţine: Set cu 15/5 module.

Art.-Nr.: 14110 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.    

3-POINT-HYGIENE MODULE MICRO
Ø 3 x 0,18 mm

Trei ace grupate, foarte fine. Pentru linii exacte, precise și clar definite, cu 
densitate de culoare foarte mare. Potrivit în special pentru contururile 
precise ale ochilor și contururile ascuţite ale buzelor.  
Conţine: Set cu 15 sau respectiv 5 module.

Art.-Nr.: 14262 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 3 x 0,33 mm

Pentru linii mai largi. Foarte bun pentru linia genelor, conturul ochilor 
și shading. Conţinut: Set cu 15/5 module.

Art.-Nr.: 14111 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.   

1-POINT-NANO MODULE N1 & N2
Tehnica nano înlocuiește microbladingul manual. Se crează desene de păr 
mai fine, cu aspect natural, deja vizibile după primul tratament. Diametrul 
acestor ace de numai 0,2 și 0,25 mm vă va deschide posibilităţi complet 
noi în zona machiajului permanent. În comparaţie cu modulele comune, 
aceste ace nu sunt doar extrem de subţiri, ci și foarte flexibile.

Art.-Nr.: 14597 // 0,2 mm // 10 buc.     
Art.-Nr.: 14598 // Titanium 2 // 0,25 mm // 10 buc.     

HYGIENE MODULES
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3-POINT-HYGIENE MODULE OUTLINE
Ø 3 x 0,25 mm

Recomandat pentru finisare, acele sunt grupate pentru a crea un contur 
al ochilor mai impresionant sau pentru conturul buzelor și nuanţare.  
Conţinut: Set cu 15/5 module.

Art.-Nr.: 14175 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.   

3-POINT-HYGIENE MODULE
SLOPED CARTRIDGE
Ø 3 x 0,4 mm

Trei ace înclinate aranjate în rând pentru o varietate de tehnici moderne; 
de exemplu, nuanţarea parţială a buzelor și conturul ochilor.  
Conţinut: Set cu 15/5 module.

Art.-Nr.: 14274 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.    

4-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 4 x 0,4 mm

Ac plat, paralel aranjat. Potrivit special pentru nuanţarea buzelor. 
Conţinut: Set cu 15 module.

Art.-Nr.: 14151 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.     

5-POINT-HYGIENE MODULE SHADER
Ø 5 x 033 mm

Oferă o linie netedă și mai pronunţată. Foarte bun pentru nuanţarea 
suprafeţelor mari și a tatuajelor.  
Conţinut: Set cu 15/5 module.

Art.-Nr.: 14112 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1x 15 buc.     

HYGIENE MODULES
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HYGIENE MODULES

NEEDLING-ATTACHMENT
Cu LCN Needling-Attachments pentru LCN Permanent Make-up Unit, 
ingredientele active cu un conţinut molecular scăzut și ridicat pot fi 
introduse în piele. Cu această aplicaţie, acele lungi de 0,5 mm pătrund 
în stratul superior al epidermei și deschid mici canale pentru aportul de 
ingrediente active. Pentru un aport optim de ingrediente active, pielea 
este pregătită cu un peeling din acizi de fructe. Pentru pregătirea ingre-
dientelor active recomandăm LCN Meso-Concentrates.  
Conţinut: 18 ace de plastic.

Art.-Nr.: 14556-10 // Titanium 1 + 2 // 1 x 10 buc.     

PIGMENTING PEN
The HM (Hygiene Module) stiloul pentru pigmentare este o piesă mo-
dernă care, împreună cu alte module, permite o pigmentare igienică.

Art.-Nr.: 14109-1 // Titanium 1, Kryo-Liner 1 // 1 buc.     
Art.-Nr.: 14109-2 // Titanium 2 // 1 buc.     

COSMETIC NEEDLING ATTACHMENT
Acest capat mic de ac conţine șase ace fine din metal. Se adaptează  
perfect la suprafaţa pielii și permite un tratament fără efort chiar și în 
zone greu accesibile. Micile înţepături ajută la regenerarea pielii și  
netezirea porilor. Conţinut: 6 ace de metal.

Art.-Nr.: 14663-10 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 10 buc.         

5-POINT-HYGIENE MODULE
SLOPED CARTRIDGE
Ø 5 x 0,33 mm

Cinci ace înclinate dispuse în rând pentru o varietate de tehnici moderne; 
de exemplu, nuanţarea completă a buzelor, sprâncenelor, conturul ochilor  
și tatuaje. Conţinut: Set cu 15/5 module.

Art.-Nr.: 14275 // Titanium 1 + 2, Kryo-Liner 1 // 1 x 15 buc.          
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HYGIENE MODULES PENTRU KRYO LINER 2

1-POINT-HYGIENE MODULE MICRO
Ø 0,18 mm

Pentru linii clar definite, cu o densitate de culoare foarte mare. Potrivit în 
special pentru linii fine și precise, contururile ascuţite ale buzelor și pentru 
intensificarea genelor.  
Conţine: Set cu 15 / 5 module.

Art.-Nr.: 14520 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.      

1-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 0,4 mm

Pentru linii clar definite, cu o densitate de culoare foarte mare. Potrivit în 
special pentru linii fine și precise, contururile ascuţite ale buzelor și pentru 
intensificarea genelor.  
Conţine: Set cu 15 / 5 module. 

Art.-Nr.: 14523 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE MICRO
Ø 3x 0,18 mm

Trei ace fine grupate. Pentru linii clar definite, cu o densitate de culoare 
foarte mare. Potrivit în special pentru linii fine și precise, contururile 
ascuţite ale buzelor și pentru intensificarea genelor.  
Conţine: Set cu 15 sau 5 module.

Art.-Nr.: 14526 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE
Ø 3x 0,33 mm

Foarte bun pentru linia genelor, eyeliner și shading. 
Conţine: Set cu 15 / 5 module.

Art.-Nr.: 14524 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.         

1-POINT-NANO MODULE N1 & N2
Creaza linii fine cu aspect natural, asemănător celor de microblading. 
Potrivit pentru fire naturale, vizibile după o singură ședinţă. Acele sunt 
extrem de subţiri și flexibile. Sunt disponibile ace cu diametrul: 0,2 mm 
(N1) și 0,25 mm (N2). Disponibilitate pentru Titanium 1 și 2 precum și 
Kryo-Liner 1.

Art.-Nr.: 14603 // 0,2 mm // 5 buc.    
Art.-Nr.: 14604 // Kryo-Liner 2 // 0,25 mm // 5 buc.     

Suntă disponibile Modulele pentru Kryo Liner 2!
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HYGIENE MODULES PENTRU KRYO LINER 2

3-POINT-HYGIENE MODULE OUTLINE
Ø 3 x 0,25 mm

Recomandat pentru finisare, acele sunt grupate pentru un contur de 
ochi mai impresionant și mai compact, sau pentru contururile buzelor și 
nuanţare. Conţine: Set cu 15/5 module.

Art.-Nr.: 14525 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE POWER
Ø 3 x 0,33 mm

Acest ac cu 3 puncte permite o penetrare mai mare a culorii.  
Este necesară precauţie pentru a nu provoca prea multe traume la nivelul 
pielii. Acest ac nu este potrivit pentru pielea sensibilă sau subţire.  
Conţine: Set cu 5 module.

Art.-Nr.: 14521 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.      

5-POINT-HYGIENE MODULE ROUND
Ø 5 x 0,33 mm

Oferă o linie netedă și mai pronunţată. Foarte bun pentru nuanţarea 
suprafeţelor mari și a tatuajelor. Conţine: Set cu 15 / 5 module.

Art.-Nr.: 14528 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE
SLOPED CARTRIDGE
Ø 3x 0,4 mm

Trei ace înclinate aranjate în rând pentru o varietate de tehnici moderne; 
de exemplu, nuanţarea parţială a buzelor și a ochilor. 
Conţine: Set cu 15 / 5 module.

Art.-Nr.: 14527 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.      

5-POINT-HYGIENE MODULE
SLOPED CARTRIDGE
Ø 5x 0,33 mm

Cinci ace înclinate dispuse în rând pentru o varietate de tehnici moderne; 
de exemplu, nuanţarea completă a buzelor, sprâncenelor, conturul ochilor 
și tatuaje. Conţine: Set cu 15 / 5 module.

Art.-Nr.: 14529 // Kryo-Liner 2 // 1 x 5 buc.     

NEEDLING-ATTACHMENT
Cu LCN Needling-Attachments pentru LCN Permanent Make-up Unit, 
ingredientele active cu un conţinut molecular scăzut și ridicat, pot fi 
introduse în piele. Cu această aplicaţie, acele lungi de 0,5 mm pătrund 
în stratul superior al epidermei și deschid mici canale pentru aportul de 
ingrediente active. Pentru un aport optim de ingrediente active, pielea 
este pregătită cu un peeling din acizi de fructe. Pentru tratamentul de 
needling recomandăm LCN Meso-Concentrates. 
Conţine: 18 ace de plastic.

Art.-Nr.: 14571-10 // Kryo-Liner 2 // 1 x 10 buc.    
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CONFIGURAREA ACELOR

T1+2 K1

4-POINT-HYGIENE MODULE
Ac plat, dispus unul lângă altul, foarte potrivit 
pentru umbre.

 4 x 0,4 mm

ST1+2 K1+2

1-POINT-HYGIENE MODULE
Linii precise și clar distincte, potrivite 
pentru toate zonele.

 0,4 mm

ST1+2 K1+2

1-POINT-HYGIENE MODULE
MICRO
Linii fine, unice. Pentru fire în sprâncene 3D 
și conturul buzelor.

 0,18 mm

T1+2 K1+2

3-POINT-HYGIENE MODULE
OUTLINE
Recomandat pentru finisaje, acele sunt astfel grupa-
te pentru un contur de ochi mai impresionant și mai 
compact, sau pentru contururile buzelor și nuanţare.

 3 x 0,25 mm

T1+2 K1+2 S

3-POINT-HYGIENE MODULE
Pentru linii mai ușoare, mai late, foarte bune 
pentru conturul ochilor și nuanţare.

 3 x 0,33 mm

ST1+2 K1+2

3-POINT-HYGIENE MODULE
SLOPED CARTRIDGE
Acele sunt aranjate diagonal unul în spatele  
celuilalt pentru nuanţarea parţială a buzelor 
și conturul ochilor.

 3 x 0,4 mm

T1+2 K1+2

3-POINT-HYGIENE MODULE
MICRO
Alternativă la acul cu 1 point, cu 3 ace foarte fine, 
reduse până la minim. Pielea sensibilă și subţire 
poate fi pigmentată mult mai ușor.

 3 x 0,18 mm

K2

3-POINT-HYGIENE MODULE
POWER
Un vârf mai strâns, îndoit spre interior, pentru 
pigmentarea cicatricilor. Nu este potrivit pentru 
pielea subţire sau sensibilă.

 3 x 0,33 mm

T1+2 K1

1-POINT-NANO MODULE N1 & N2
Pentru linii fine, asemănătoare firelor 
de microblading.

 N1: 0,2 mm // N2: 0,25 mm

Acestă prezentare servește la utilizarea 
corectă a modulelor și configuraţiilor de ace. 
În funcţie de aplicare, experienţa vă va în-
văţa să alegeţi acul potrivit. În cazul în care 
nu sunteţi sigur ce modul ar trebui utilizat 

pentru procedurile dumneavoastră, vă reco-
mandăm un curs de machiaj permanent la 
una dintre școlile noastre de cosmetică LCN. 
Sub îndrumarea experţilor noștri internaţio-
nali, veţi deveni cel mai bun specialist.

ST1+2 K1+2

2-POINT-HYGIENE MODULE
Potrivit pentru linii foarte fine (buze + ochi; 
contururi)

 0,35 mm
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CONFIGURAREA ACELOR

S

EP

ST1+2 K1

5-POINT-HYGIENE MODULE
SHADER
Rezultă într-o linie lină, definită.  
Foarte bun pentru umbrire și tatuaje mai mari.

 5 x 0,33 mm

T1+2 K1+2

5-POINT-HYGIENE MODULE
SLOPED CARTRIDGE
Cinci ace aranjate în diagonală unul în spatele 
celuilalt pentru o multitudine de tehnici moderne 
de aplicare, nuanţare completă a buzelor, sprânce-
nelor, conturul ochilor și tatuaje.

 5 x 0,33 mm

K2

5-POINT-HYGIENE MODULE
ROUND
Rezultă într-o linie lină, definită.  
Foarte bun pentru umbrire și tatuaje mai mari.

 5 x 0,33 mm

 ..........................Diametru Ø

T1+2  .............................Compatibilitate: Titanium 1 & Titianium 2
K1+2  .............................Compatibilitate: Kryo-Liner 1 & Kryo-Liner 2
K1  ...............................Compatibilitate: Kryo-Liner 1
K2  ...............................Compatibilitate: Kryo-Liner 2
S  ...............................Compatibilitate: Smart Deluxe

SB ...............................Compatibilitate: Smart Beauty
EP ...............................Compatibilitate: Excellent Artist Pad
BP ...............................Compatibilitate: Beauty Pad

SB BP

8-POINT-HYGIENE MODULE
NANO SLOPED
Opt ace dispuse în diagonală unul în spatele celuilalt 
pentru un rezultat perfect al culorii. Sunt necesare 
mai puţine runde de pigmentare.

 8 x 0,20 mm

11-POINT HYGIENE MODULE
MEDICAL
Ac cu vârf scurt și lat. Pentru nuanţare și pig-
mentarea areolei.

 11 x 0,30 mm

K1 T1+2

6-POINT COSMETIC
NEEDLING ATTACHMENT
6 ace din metal. Acest ac mic și înclinat conţine 6 ace 
din metal. Se adaptează perfect la suprafaţa pielii și 
permite un tratament fără efort chiar și în zone greu 
accesibile. O punctare frecventă perforează, regenere-
ază și netezește pielea. Tenul pare mai ferm, întinerit și 
vizibil mai proaspăt.

SB BP

7-POINT-HYGIENE MODULE
Potrivit pentru tehnica de shading, buze, 
sprâncene, areola, scalp.

 7 x 0,30 mm

  Buze

  Sprâncene

  Ochi

  Corecţie

  Pigmentare medicală

9-POINT NEEDLING
ATTACHMENT
18 ace din metal. Acele au un filet scurt și larg. Structu-
ra acului este în formă de „floare” și rotundă, există o 
distanţă de 2 mm între fiecare ac. Acele sunt utilizate 
pentru tratamente de regenerare a pielii la nivelul feţei 
și al corpului.

 9 x 0,20 mm

EP

12-POINT NEEDLING
ATTACHMENT
12 ace din metal. Acele au un filet scurt și larg. Struc-
tura acului este în formă de „floare” rotundă, există o 
distanţă de 2 mm între fiecare ac. Acele sunt utilizate 
pentru tratamente de regenerare a pielii la nivelul feţei 
și al corpului.

 12 x 0,20 mm

EP

18-POINT NEEDLING
ATTACHMENT
18 Ace din plastic. Pentru a introduce ingredientele  
active cu conţinut molecular scăzut și ridicat în piele. 
În timpul aplicării acelor lungi de 0,5 mm în epider-
ma superioară se permite penetrarea ingredientelor 
active.

T1+2K1+2
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Disponibil și ca 
STARTER 

SET 

STARTER SET EXCELLENCE ARTIST PAD 
Art.-Nr.: 91817     
Conţine: Excellence Artist Pad; 1-point MICRO HYGIENE MODULE PLUS 
0,25 mm, 10 buc; recipient pentru ace folosite; Eye Make-up Remover, 100 ml;  
Colour Remover, 100 ml; Permanent Make-up Vitamin Gel, 5 ml; Permanent 
Make-up Skin Balm, 5 ml; Set colour ring + inserts (10 buc); colour insert, 
small, 100 buc; Permanent Make-up Colours – Lips, 10 ml // tulipwood; Perma-
nent Make-up Colours – Lips, 10 ml // soft cotton; Permanent Make-up Colours 
– Sprâcene, 10 ml // alluring taupe; Permanent Make-up Colours – Sprâcene, 
10 ml // coffee bean; Permanent Make-up Colours – Sprâcene, 10 ml // ebony; 
Permanent Make-up Colours – Ochi, 10 ml // intensive black; Permanent 
Make-up Colours – Activator, 10 ml; PMU colour chart organic line / skin 
couture German/English; 1500692-2 Declaraţie de consimţământ PMU/
Microblading/Micro Tapping; 14540 furtun de protecţie.

Avantajele dintr-o clipire:
·  Piesa de lucru silenţioasă și extrem de precisă
·  Funcţiunea WLAN inclusă pentru accesarea LCN
Online-Shop

·  Schimb interectiv cu comunitatea LCN PMU
prin intermediul paginii de Facebook LCN

·  Module și recomandări Hub pentru toate zonele:
buze, sprâncene, areolă, contur ochi etc.

·  Coordonarea programărilor
· Tutoriale și videoclipuri accesate în orice moment
· Puncte de conectare pentru 2 piese de mână
separate

· O gamă largă de module
· Design atractiv și husă de transport elegantă
· Diverse culori de lumină

Noul aparat multifuncţional PMU pre-
zintă cel mai înalt standard în domeniul 
pigmentării. Acest ecran tactil multi-
funcţional, cu o manevrare ușoară, oferă 
suportul ideal în timpul sesiunilor zilnice 
din salonul dumneavoastră.

EXCELLENCE ARTIST PAD –
APARAT DE PIGMENTARE MULTIFUNCŢIONAL

EXCELLENCE ARTIST PAD
Art.-Nr.: 14683     

Date tehnice:
· 10 Inch HD Touch-Screen
· Comutator de picior
·  Iluminare cu LED în
culori diferite

· 12 Volt, 1.5. AMP
· Hub setting 100 – 200
· Funcţiunea WLAN inclusă
· Greutate: 1,5 kg
· Mărime: 260 mm x 110 mm
· Greutate handpiece: 110 g

APARATE DE PIGMENTARE

Aparatul are 10 Inch HD
Touch-Screen. Design modern, 

foarte ușor de navigat.

!
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1-POINT-HYGIENE MODULE MICRO
PLUS 0,25 MM
Pentru a crea un efect de pixel. 
Ac cu vârf scurt și lat.

Art.-Nr.: 14685 // 10 buc.     

HYGIENE MODULES

1-POINT-HYGIENE MODULE MICRO
EXTRA FINE 0,17 MM
Pentru a crea un efect de pixel și linii fine. 
Un ac cu vârful lung și ascuţit.

Art.-Nr.: 14684 // 10 buc.     

1-POINT-HYGIENE MODULE 0,35 MM
Pentru a crea un efect de pixel și linii fine. 
Un ac cu vârful lung și ascuţit.

Art.-Nr.: 14686 // 10 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE 0,35 MM
Pentru un contur superior și inferior al ochilor.  
Ace cu vârful scurt și lat. Cele 3 ace sunt distribuite 
circular și nu sunt conectate la vârf.

Art.-Nr.: 14688 // 10 buc.     

3-POINT-MICRO HYGIENE MODULEE 0,18 MM
Pentru linii ascuţite și uniforme. Ace cu vârful lung și ascuţit 
care sunt conectate la vârf.

Art.-Nr.: 14687 // 10 buc.     

3-POINT-HYGIENE MODULE 0,25MM
Ac cu vârf lung și ascuţit pentru linii dure și precise. Pentru a crea efecte 
de fire în sprânceană, contur de buze și efect de pixels.  
Art.-Nr.: 14698 // 10 buc.     



31

5-POINT-HYGIENE MODULE
ROUND STRONG 0,30 MM
Pentru nuanţarea completă a sprâncenelor și a buzelor. 
Ace cu un vârf scurt și lat, conectate la vârf.

Art.-Nr.:  14689 // 10 buc.     

HYGIENE MODULES

5-POINT-HYGIENE MODULE
SLOPED CARTRIDGE 0,35 MM
Pentru nuanţarea buzelor și a pleoapelor.  
Ace cu vârful scurt și lat. Acestea sunt plate și dispuse diagonal.

Art.-Nr.: 14691 // 10 buc.     

7-POINT HYGIENE MODULE 0,30 MM
Ace cu vârf scurt și larg pentru nuanţarea completă a buzelor,  
sprâncenelor, reconstrucţia mamelonului și nuanţarea pleoapelor  
folosind efectul Dots. 

Art.-Nr.: 14694 // 10 buc.      

5-POINT HYGIENE MODULE 0,35 MM
Ace cu vârf scurt și lat pentru nuanţarea completă a buzelor,  
sprâncenelor, reconstrucţia mamelonului și nuanţarea pleoapelor 
folosind efectul Dots.

Art.-Nr.: 14695 // 10 buc.     

5-POINT-HYGIENE MODULE
ROUND SOFT 0,30 MM
Pentru conturul buzelor și conturul ochilor.  
Ace cu vârful scurt și lat. Cele 3 ace sunt dispuse circular.

Art.-Nr.: 14690 // 10 buc.     

7-POINT-HYGIENE MODULE
BLADE 0,35 MM
Pentru conturul buzelor și al ochilor.  
Ace cu vârful scurt și lat. Cele 3 ace sunt distribuite 
circular și nu sunt conectate la vârf.

Art.-Nr.: 14692 // 10 buc.     
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11-POINT-HYGIENE MODULE MEDICAL 0,30 MM
Pentru nuanţare și pigmentarea areolei.  
Ace cu vârful scurt și lat. Ace sunt aranjate plat.  
Al 2-a, al 4-a, al 6-a, al 8-a și al 10-a ac, acestea sunt 
ridicate în comparaţie cu celelalte ace.

Art.-Nr.: 14693 // 10 buc.      

9-POINT MICRO NEEDLING ATTACHMENT
0,20 MM
Art.-Nr.: 14700 // 10 buc.      

12-POINT MICRO NEEDLING ATTACHMENT
0,20 MM
Art.-Nr.: 14699 // 10 buc.      

Ace cu vârful scurt și lat. Acele sunt dispuse rotund ca o „floare” 
cu un spaţiu de 2 mm între fiecare ac. Pentru tratamente  
de regenerare a pielii la nivelul feţei și al corpului.

ROLLER FOR SCALP PIGMENTATION, 
56 NEEDLES
Rola are 4 discuri, înconjurate cu ace puternice de 0,25 mm,  
cu o margine ascuţită, dreptunghiulară. Spaţiul dintre fiecare ac  
este de 3 mm. Dispunerea acului este într-un model „Criss Cross”. 
Se utilizează pentru stimularea foliculului de păr.

Art.-Nr.: 14696 // 1 buc.     

11-POINT HYGIENE MODULE, 0,30 MM
Ace cu vârful scurt și lat pentru a crea un efect Ombré  
în sprâncene. De asemenea, potrivit pentru nuanţarea  
pleoapelor, nuanţarea completă a buzelor și a pigmentării 
areolei.

Art.-Nr.: 14697 // 10 buc.     

HYGIENE MODULES
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BEAUTYPAD PRO // 3.0 
Include Stiloul pentru Perma-
nent Make-up, pigmentarea 
scalpului și Needling + Plasma 
Pen

Art.-Nr.: 90759 

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
Include Stiloul pentru Permanent 
Make-up, pigmentarea scalpului, 
Needling (fără Plasma Pen)

Art.-Nr.: 90762     

BEAUTYPAD PRO // 3.0 
Include doar Stiloul pentru Permanent 
Make-up cu sistemul Needle-Nozzle

Art.-Nr.: 14330     

         CEA MAI RECENTĂ TEHNOLOGIE PERMANENT MAKE-UP 
PENTRU REJUVENAREA PIELII DE LA LCN.
     ACEAST APARAT DE ÎNFRUMUSEŢARE MULTIFUNCŢIONAL COMBINĂ

4 PROCEDURI COSMETICE STAT-OF-THE-ART ÎNTR-UNUL SINGUR!

POATE FI
POZIŢIONAT  

PE VERTICALĂ!

BEAUTYPAD PRO // 3.0

PLASMA PEN

PERMANENT 
MAKE-UP, SCALP 
PIGMENTARE ȘI 

NEEDLING

NEEDLE-NOZZLE 
HAND PIECE
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STARTER SET BEAUTY PAD PRO 3.0 
Art.-Nr.: 14675     
Conţine: Beauty Pad Pro 3.0 for Scalp Pigmentation, Plasma & Needling; Plasma needles, 
10 buc.; 1-point Hygiene module pentru pigmentarea scalpului/PMU, 10 buc.; 3-point 
Hygiene module pentru pigmentarea scalpului/PMU, 10 buc.; Modules for Needling, 5 
buc.; 2-point Needle, 10 buc.; Youth Hyaluron Shot, 300 ml; Refining Skin Tonic, 200 ml; 
24h Balancing Cream, 250 ml; Eyebrow ruler; Pre-drawing Set; Refining Skin Cleansing 
Gel, 200 ml; Regenerating Luminous Skin Mask, 50 ml; PMU Colour Range; Recipient 
pentru deșeuri ace, 1,5 l; Tub de protecţie, 16 buc.; 1 colour ring + inserts, 10 buc.; + 1 Skin 
Balm, 5 ml; Permanent Make-up Colour Activator, 10 ml; Permanent Make-up Colour Lips 
“soft cotton”, “tulipwood”,10 ml each; Permanent Make-up Colour Eyebrows “ebony”, 
“coffee bean”, 10 ml fiecare; Permanent Make-up Colour Eyes “intensive black”, 10 ml; 
Skin Couture Colour “chocolate praline”, 10 ml; Form of consent, 25 buc pe concept; Stu-
diohygiene plan; Poster PMU, Plasma, Scalp Pigmentation; PMU Poster Award, Eyebrow 
Pencil “blonde”, Eyliner Pencil “nude”; “grey”, Lip Liner Pencil “natural”; “intensive rouge”

Disponibil și ca 
STARTER 

SET 

         CEA MAI RECENTĂ TEHNOLOGIE PERMANENT MAKE-UP
PENTRU REJUVENAREA PIELII DE LA LCN.
     ACEAST APARAT DE ÎNFRUMUSEŢARE MULTIFUNCŢIONAL COMBINĂ
             4 PROCEDURI COSMETICE STAT-OF-THE-ART ÎNTR-UNUL SINGUR!

AVANTAJE
» Fabricate în Germania
»  Siguranţă maximă și standarde

ridicate de igienă
» Potenţial mare de câștig
» Noi grupuri ţintă

GEANTĂ 
Geantă neagră de transport pentru depozitare și 
transport aparat și accesorii.

· Măsurători:
aproximativ 36 x 25 x 25 cm (L x Î x A) //
greutate: aprox. 1,8 kg

· Culoare: negru
· Compartimente cu fermoar, fermoare argintii
cu două sensuri

· Mâner practic
· Curea de umăr detașabilă
· Buzunare interioare pliabile, cu mult spaţiu
de stocare (detașabil)

Art.-Nr.: 90766     

» Rezultate vizibile ale tratamentului
» O alternativă la tratamentul invaziv

(Plasma-Method)
» Gamă de servicii inovatoare

și profitabile
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PIGMENTAREA SCALPULUI
ASPECT VIZIBIL ÎMBUNĂTĂŢIT AL  
PODOABEI CAPILARE CU PERMANENT MAKEUP
LCN PMU Scalp Pigmentation, o metodă 
eficientă de pigmentare pentru zone mai 
largi de pe scalp. 

Mulţi bărbaţi și femei suferă de căderea 
părului. Acest lucru poate duce la stres 
psihologic. Cu metoda LCN Scalp Pig-
mentation, suprafeţele părului sunt dese-
nate punctat și îngroșate optic. Aceasta 
prezintă o soluţie ideală pentru îndesirea  
părului subţire și rar. Cu Metoda de pig-
mentare a scalpului LCN, veţi accesa noi 
grupuri ţintă pentru salonul dvs. și veţi 
crește cifra de afaceri.

Această tehnică PMU nu necesită o pro-
cedură chirurgicală și va oferi rezultate 
optice foarte bune după doar un trata-
ment. Cu Scalp Pigmentation, încorporăm 
culoarea în scalp cu un atașament special 
format din 20 de ace fine multifuncţionale 
din oţel inoxidabil. Procedând astfel, zona 
care va fi tratată va părea vizual îndesită 
într-un mod autentic.

Este important să faceţi un test de culoare 
pe scalp înainte de a începe tratamentul.

1.
pentru acest  

concept noi oferim 
1-ZI DE SEMINAR

Vă rugăm să ne 
contactati, 

vom fi fericiţi  
să vă sfătuim!

Disponibil și ca 
STARTER 

SET 

STARTER SET SCALP PIGMENTATION 
Art.-Nr.: 90835     
Conţinut: Permanent Make-up Colour Eyebrows, -4, -9, -12, 10 ml; 
Permanent Make-up Colour Eyes, -5, 10 ml; 2 x Permanent Make-up 
Colour Activator, 10 ml; Skin Balm (5 buc.), 5 ml; Rods, 100 buc.; șablon 
de măsurare de unică folosinţă; 1-point-Hygiene module for Scalp 
Pigmen tation, 10 buc.; 3-point-Hygiene module for Scalp Pigmen-
tation, 10 buc.; Scalp & Needling Module, 5 buc.; Pigment Container, 
10 buc.; Acrylic Holder; sketching pen Eyebrow, -1, -2, -3; blades for 
sketching pen, 10 buc.
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1  1-POINT-HYGIENE MODULE NANO · Potrivit pentru desenarea firelor. Ac foarte subţire și flexibil. // Art.-Nr.: 14317 // 10 buc.  
2  1-POINT-HYGIENE MODULE FOR SCALP PIGMENTATION · Potrivit pentru tehnica parului fin si pigmentarea scalpului. Creează optica unui folicul 

de păr. Utilizaţi în combinaţie cu modulul în 3 point pentru pigmentarea scalpului. // Art.-Nr.: 90780 // 10 buc. 3  2-POINT-HYGIENE MODULE · Pot-
rivit pentru linii foarte fine (buze + ochi; contururi). // Art.-Nr.: 14318 // 10 buc. 4  3-POINT-HYGIENE MODULE FOR SCALP PIGMENTATION Potrivit 
pentru pigmentarea scalpului și tehnica de nuanţare. Creează o tehnică 3D. Cu acest modul sunt amplasate puncte ușoare. // Art.-Nr.: 90781 // 10 buc. 
5  3-POINT-HYGIENE MODULE FLACH · Potrivit pentru umplere și umbre // Art.-Nr.: 14319 // 10 buc.  6  5-POINT-HYGIENE MODULE · Potrivit pentru 

tehnicile de nuanţare, buze, sprâncene, areolă, scalp. // Art.-Nr.: 14321 // 10 buc.  7  7-POINT-HYGIENE MODULE · Potrivit pentru tehnicile de nuanţare, 
buze, sprâncene, areolă, scalp. // Art.-Nr.: 14320 // 10 buc.  8  3-POINT-BLADES, SLOPED · Potrivit pentru umbrirea suprafeţelor, pentru conturul ochilor 
și pentru nuanţarea buzelor subţiri. // Art.-Nr.: 91353  9  5-POINT-BLADES, SLOPED · Potrivit pentru nuanţarea buzelor și pigmentarea areolei. // Art.-Nr.: 
91354  

*Potrivit pentru pigmentarea scalpului & needling

1
2

3

5

4

7 6

9

8

PERMANENT MAKE-UP
AICI O PREZENTARE GENERALĂ  
A MODULELOR NOASTRE * PENTRU UN  
REZULTAT PRECIS ȘI COMPLET NATURAL

2.
HAND PIECE PENTRU 
PERMANENT MAKE-UP, 
SCALP PIGMENTATION 
ȘI NEEDLING.

Ø 1x 0,35mm

Ø 0,20mm Ø 2x 0,35mm

Ø 3x 0,35mmØ 5x 0,35mm

Ø 3x 0,35mmØ 3x 0,35mm

Ø 7x 0,35mm Ø 5x 0,35mm
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trageţi inelul 
de blocare 

înapoi și  
ţineţi-l

Needle 
introduceţi în

piesa de mână

Needle-nozzle
trageţi peste ac
și introduceţi în
piesa de mână

1.

2.

3.

SISTEMUL 
NEEDLE- 
NOZZLE 

INFO
S-needle: Ø 0,3 mm

ACE NEEDLE-NOZZLES

1-POINT NEEDLE ROUND S
Art.-Nr.: 14324 // 20 buc.

metal pipe 
Art.-Nr.: 14322 // 20 buc. 

metal pipe 
Art.-Nr.: 14323 // 20 buc. 

plastic
Art.-Nr.: 14315 // 20 buc.  

plastic
Art.-Nr.: 14325 // 20 buc. 

1-POINT NEEDLE-NOZZLE

3-POINT NEEDLE-NOZZLE
3-POINT NEEDLE ROUND S
Art.-Nr.: 14328 // 20 buc.

3-POINT NEEDLE ROUND S OUTLINE
Art.-Nr.: 14329 // 20 buc.

Înapoi la elementele de bază. 
Cu sistemul Needle-Nozzle 
ne întoarcem la începuturile 
tehnicilor clasice de pigmen-
tare. 

Aceste ace flexibile și fine 
oferă rezultate foarte bune și 
mai puţin dureroase.
Prin urmare, acele nu se vor 
mișca și pentru a garanta 
aplicarea liniilor drepte va fi 
disponibil un needle-nozzle 
potrivit pentru fiecare ac de 
dimensiuni diferite. Needle 
-nozzles pentru ace (dispo-
nibile în plastic sau metal)
sunt montate pe piesa de
mână, peste ac și servesc
drept ghidare stabilă pentru
acele machiajului permanent.
Needle-nozzles cu ac au o
deschidere pentru umplerea
culorilor. Alternativ, culorile
pot fi preluate cu recipiente
de culoare.

Lungimea acului este reglată 
de acest sistem. Acele pen-
tru machiajul permanent ar 
trebui să iasă de la unu la doi 
milimetri când piesa de mână 
este pornită. Acest lucru vă va 
garanta o încorporare precisă 
a culorilor permanente în piele.

HAND PIECE 
NEEDLE-NOZZLE-SYSTEM 
pentru BeautyPad Pro // 3.0

Art.-Nr.: 14316   

NEEDLE REMOVAL  
DEVICE NEEDLE- 
NOZZLE-SYSTEM 
pentru BeautyPad Pro // 3.0

Art.-No.: 14671     
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PLASMA
UN EFECT VIZIBIL ȘI PROCEDURĂ  
DE LIFTING MINIM INVAZIVĂ FĂRĂ  
A APELA LA CHIRURGIE ESTETICĂ!

SOFT PLASMA
METODA GENTILĂ DE STRÂNGERE A PIELII 
ȘI REDUCEREA RIDURILOR

3.

Plasma-method – cea mai inovatoare și eficientă 
alternativă la operaţiile de strângere a pielii.
Cu această metodă se generează plasma 
flash fără contact direct cu pielea. Se gene-
rează un mic punct de vaporizare ce duce 
la contractarea și strângerea pielii. În plus, 

pielea este stimulată de plasmă, precum și 
încurajată să producă celule noi. Procesul de 
vindecare a rănilor are loc după 3-4 zile, iar 
crusta formată va cădea după câteva zile. 
Această crustă trebuie să rămână uscată în 
timpul procesului de vindecare, ceea ce în- 
seamnă că nu se va utiliza produse de îngri-
jire și machiaj. Rezultatul final al acestui pro-
ces poate dura până la 3 luni. Este important 
să urmaţi instrucţiunile specialistului.

SOFT PLASMA strânge pielea deja după un 
singur tratament, ușor și nedureros.  
Pentru a îmbunătăţi capacitatea de absorbţie, 
pielea este pregătită cu aplicatorul „pătrat”. 
Structura fină de waffle permite o incluziune 
mai bună și mai profundă a ingredientelor 
active în piele. 

Acum aplicaţi un ser la alegere, fie din bara 
de ingrediente LCN sau din bara de ingre-
diente Youth Pro folosind aplicatorul „rotund”. 
Lucraţi-l ușor cu mișcări circulare, din interior 
spre exterior. Mișcările sunt ca niște tratamen-
te cu ultra sunete. Cu aplicatorul „ascuţit” pu-
teţi trata cu mare precizie zonele cu probleme 
precum ridurile și cicatricile.

Plasma pen  
generează plasma 
flashes care ...

… lasă mici puncte 
de vaporizare pe 
piele

rezultând 
o întinerire
vizibilă a pielii.

SOFT PLASMA 
APPLICATOR 
“POINTY”

Art.-Nr.: 91254 

SOFT PLASMA 
APPLICATOR 
“ROUND”

Art.-Nr.: 91253 

SOFT PLASMA 
APPLICATOR 
“SQUARE”

Art.-Nr.: 91252 

SOFT PLASMA 
APPLICATOR SET 
Conţine: 3 Soft Plasma 
applicators: “pointy”, 
“round” și “square”

Art.-Nr.: 91255     

Efectul de  
strângere

Plasmă-
Stilou ac

Epiderma

Plasma  
flash

pentru acest  
concept noi oferim 
1-ZI DE SEMINAR

Vă rugăm să ne 
contactati, 

vom fi fericiţi  
să vă sfătuim!
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Cu această metodă se generează plasma 
flash fără contact direct cu pielea. Se gene-
rează un mic punct de vaporizare ce duce 
la contractarea și strângerea pielii. În plus, 
pielea este stimulată de plasmă, precum și 
încurajată să producă celule noi. Procesul de 
vindecare a rănilor are loc după 3-4 zile, iar 
crusta formată va cădea după câteva zile. 
Această crustă trebuie să rămână uscată în 
timpul procesului de vindecare, ceea ce în- 
seamnă că nu se utilizează produse de 
îngrijire și machiaj. Rezultatul final al acestui 
proces poate dura până la 3 luni. 

REPLACEMENT TIPS 
pentru Plasma Pen

Art.-Nr.: 90764 // 10 buc.

SOLO PLASMA PEN
DISPONIBIL ACUM  
ȘI MOBILE-VERSION

MOBILE HAND PIECE 
FOR PLASMA TREATMENT 

pentru BeautyPad Pro // 3.0

Art.-Nr.: 91200 

Cu Plasma Pen (stiloul individual) puteţi oferi tratamente cu plasmă. 
Conectaţi doar sursa de alimentare Plasma Pen la o priză.
Această piesă de mână mobilă poate fi utilizată și cu Soft Plasma 
attachments.

NOU:
ACUM DISPONIBIL CA STILOU UNIC  
FĂRĂ DEVICE-UL BEAUTYPAD PRO 3.0

Linkul dvs. către 
aplicaţia video YouTube
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NEEDLING
TRATAMENTUL COMPLEMENTAR
LA METODA DE REGENERARE CU PLASMĂ PENT-
PENTRU STIMULAREA OPTIMĂ A PIELII

Pentru a susţine în mod optim tratamen-
tul cu Plasma Pen, poate fi util să aplicaţi 
un tratament cu mirconeedling.
Specialistul va crea un plan de lifting potri-
vit fiecărui tip de piele. Beautypad Pro 3.0 
oferă posibilitatea de a intensifica rezulta-
tele tratamentului cu plasmă în combinaţie 
cu metoda Micro Needling.

În pauzele dintre tratamentele cu Plasma 
Pen, pielea va fi tratată cu Micro Needling 
pentru a stimula colagenul și elastina, pre-
cum și pentru a strânge pielea în continuare.

Beautypad Pro 3.0 poate fi, de asemenea, 
utilizat pentru tratamentele Micro Need-
ling fără Plasma Pen.

Accesoriul special format din 20 de ace 
fine din oţel inoxidabil multifuncţional 
este ideal pentru tratare și reducerea 
cicatricilor, ţesuturilor, vergeturilor și 
ridurilor.

4.

Vă recomandăm 
să folosiţi cele trei 
seruri de la LCN

INGREDIENTS BAR

MODUL PENTRU 
SCALP PIGMENTATION & 
NEEDLING

Art.-Nr.: 90763 // 5 buc.     

pentru acest  
concept noi oferim 
1-ZI DE SEMINAR

Vă rugăm să ne 
contactati, 

vom fi fericiţi  
să vă sfătuim!

INGREDIENTS BAR
Afișaj practic de lucru realizat din acrilic de înaltă calitate, aprovizionat cu 
produse de dimensiuni de salon pentru tratamente profesionale. 
Conţine: Youth Hyaluron Shot, 300 ml; Instant Oxygen Shot, 300 ml; 
Intensive Liposome Shot, 300 ml. Toate serurile sunt potrivite pentru 
a fi utilizate pentru Micro Needling, precum și pentru alte tratamente 
cosmetice.

Art.-Nr.: 89777 // 1 sortiment, fiecare 300 ml 
Art.-Nr.: 89773 // Youth Hyaluron Shot  
Art.-Nr.: 89774 // Instant Oxygen Shot  
Art.-Nr.: 89775 // Intensive Liposome Shot   
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EVEN SKIN GLOW

Serumul Skin Glow este introdus ușor în piele folo-
sind Nano Needling. Această metodă nu provoacă 
efecte secundare precum roșeaţă sau umflături. 
O îmbunătăţire a tenului este deja vizibilă după 
doar un singur tratament. Tenul pare mai fin și mai 
echilibrat.

100%
VEGAN

OFERĂ O PIELE  
STRĂLUCITOARE 

FĂRĂ MACHIAJ!

MOBILE NEEDLING PEN ROSÉGOLD
Art.-Nr.: 91612    
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STARTER SET EVEN SKIN GLOW 
Art.-Nr.: 91413 // incl. Needling Pen       
Art.-Nr.: 91443 // fără Needling Pen       
Conţine: Mobile Needling Pen; Nano Needling modules “round”, 10 buc.; Nano Needling 
modules “square”, 10 buc.; Set Even Skin Glow “mixed”, 1 buc.; Cococell Moisture Mask,  
5 buc.; Mask brush, 1 buc.; Even Skin Glow Poster, A1; Even Skin Glow Fact sheet for  
endconsumer, A5; Even Skin Glow Salesfolder

EVEN SKIN GLOW  
SERUM “LIGHT”

Art.-Nr.: 91414 // 5 ml 

EVEN SKIN GLOW  
SERUM “DARK”

Art.-Nr.: 91415 // 5 ml 

EVEN SKIN GLOW  
SERUM “DARK TAN”

Art.-Nr.: 91701 // 5 ml 

Disponibil și ca 
STARTER 

SET 

AVANTAJE
· Recomandat și pentru tenul fără machiaj
· Ascundere hiper-pigmentări, cercuri  
  întunecate și pistrui
· Tratament pentru roșeaţă, impurităţi  
  și pori măriţi
· Împrospătarea pielii întunecate, obosite
· Îmbunătăţirea tenului la prima ședinţă de tratament

· Fără timp de vindecare
· Fără efecte secundare
· Tratament delicat și nedureros
· Îmbunătăţirea durabilă a pielii
· Fără formare de pete / fără modificări
  ale pigmenţilor pielii
· Efectul durează până la șase luni

SE
TS

SET “LIGHT”  6 x Even Skin Glow Serum “light” 
Art.-Nr.: 91432     

SET “DARK”  6 x Even Skin Glow Serum “dark” 
Art.-Nr.: 91433     

SET “MIXED”  3 x Even Skin Glow Serum “light” +  
3 x Even Skin Glow Serum “dark” 
Art.-Nr.: 91434     
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HYGIENE MODULES + MATERIALE PUBLICITARE

EVEN SKIN GLOW INFOFLYER 
Art.-Nr.: 1501479 // DIN A5     

POSTER EVEN SKIN GLOW
Art.-Nr.: 65152 // DIN A1     

NANO NEEDLING ATTACHMENT “ROUND”
Art.-Nr.: 14681 // 10 buc.     

NANO NEEDLING ATTACHMENT “SQUARE”
Art.-Nr.: 14682 // 10 buc.     
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HYGIENE MODULES + ACCESORII 

PLASMA NEEDLE
Ace pentru Plasma Pen

Art.-Nr.: 90764 // 10 buc.     

DISPOSABLE STICK-ON TEMPLATE
Instrument profesional de măsurare PMU 

Art.-Nr.: 14669 // 5 buc.     

SCALP PIGMENTATION & NEEDLING MODULE
Modul pentru Scalp Pigmentation & Needling

Ø : 0,35 mm; lungime vizibilă a acului: max. 4,5 mm

Art.-Nr.: 90763 // 20 Ace // 5 buc.     

ACRYLIC HOLDER
Potrivit pentru 4 recipiente de pigmenţi (1,4 cm)

Art.-Nr.: 90827     

PIGMENT CONTAINER
Art.-Nr.: 90828 // Ø 1,4 cm // 10 buc.     
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STARTER SETS MICROBLADING & MICROTAPPING
Cu seturile LCN Starter intraţi pregătiţi în lumea machiajului permanent.
Toate seturile Starter au un preţ mai avantajos în comparaţie cu achiziţiile individuale.

STARTER SET MICROBLADING 
Conţine: 
Microblading Blades 18-point, 5 buc.; 
Microblading Blades 12-point, 5 buc.; 
Microblading Blades 14-point, 5 buc.; 
Microblading Pen; Permanent Make-up Colour Organic Line Eyebrows: 
“ebony”, “coffee bean”, “tasty orange” 10 ml fiecare; Skin Balm, 5 ml; Eye-
liner “nude”; Eyebrow Pencil “blond”; 1 Set colour rings + inserts 10 buc.; 
suport pentru recipient de culoare. 
 
Art.-Nr.: 89619     

Art.-Nr.: 90421 // dark shades      
Această versiune conţine culori mai închise 
Permanent Make-up Colour Organic Line Eyebrows: “coffee bean”, 
“conifer forest”, “dark timber”, 10 ml fiecare.

STARTER SET MICROBLADING SKIN COUTURE
Conţine:  
Microblading Blades 18-point U “flexi”, 5 buc.; Microblading Blades 
12-point CF “flexi“, 5 buc.; Microblading Blades 14-point CF “flexi”, 5 buc.; 
Microblading hand piece stainless steel (autoclavable); Skin Couture 
Microblading Colours, “café au lait”, “chocolate praline”, “mahogany 
brown”, 10 ml fiecare; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil “white”; Sketching 
pen Eyebrow “grey”, “natural brown” and “brown”; Blades for sketching 
pen; 1 Set colour ring + inserts 10 buc.

Art.-Nr.: 90952     

Avantajele dintr-o clipire:
• Cutie LCN reutilizabilă, din materiale de calitate, cu încuietoare 
   magnetică
• Echipament standard perfect pentru aplicări profesionale
• Toţi pigmenţii Skin Couture sunt dezvoltaţi în conformitate cu
   cele mai înalte standarde de calitate
• Pigmenţi Microblading cu o textură perfectă  
   și o stabilitate maximă a culorii
• Un flux de lucru 100% igienic bazat pe airless dispensers

STARTER SET MICRO TAPPING
Conţine: 
3x Micro Tapping Blade Set (Fiecare set conţine: 3-point Shading Needle, 
5-point Shading Needle, 12-point Shading Blade, 14-point Shading Blade, 
15-point Shading Blade); Microblading Blades 12-point, 5 buc.; LCN hand 
piece made of stainless steel, autoclavable ; Permanent Make-up Colour 
Organic Line, Buze: “tulipwood” Ochi: “intensive black”; Sprâncene: “co-
nifer forest”, 10ml fiecare; Skin Balm, 5 ml; Eyeliner Pencil “nude”; Eyeliner 
Pencil “grey”; Lipliner Pencil “intensive rouge”; 1 Set colour ring + inserts, 
10 buc.; suport recipient pentru culoare.

Art.-Nr.: 90464     

STARTER SET MEDICAL PIGMENTATION
Echipament de bază profesional pentru pigmentarea medicală.

Conţine: Skin Perfecting 10 % Fruit Acid Peeling, 50 ml; Fruit Acid Neu-
tralizer, 200 ml; Eyeliner Pencil “nude”; Nail Art brush; Acrylic Holder; 9 
Pigment Container, á 10 buc.; Colour Activator, 10 ml; Colour Remover, 
100 ml; Vitamin Gel, 5 ml; Skin Balm, 5 ml; Training stencial breast, 1 buc.; 
Templates for nipple pigmentation, 6 buc.; Skin Couture Correction 
“natural skin”, 5 ml; Skin Couture Colour “soft ocher”, 5 ml; Skin Couture 
Colour “CC”, 5 ml; Skin Couture Colour “spicy orange”, 10 ml; Skin Couture 
Colours (-10), (-20), (-30), 5 ml fiecare; Declaraţie de consimţământ PMU, 
30 buc.; toate ambalate într-o geantă elegantă

Art.-Nr.: 14678     
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HAND PIECE WITH RHINESTONES

Piesa de mână extra ușoară cu un design frumos cu strasuri.

Art.-Nr.: 14622     

STAINLESS STEEL HAND PIECE
Piesă manuală de înaltă calitate din oţel inoxidabil. Fabricat din material 
durabil și autoclavabil.

 Art.-Nr.: 14623     

MICROBLADING PEN
Fiecare tehnician de Microblading ar trebui să deţină cel puţin două până 
la trei piese manuale în folosul comercial pentru a asigura cel mai înalt 
grad de siguranţă și igienă. Lamele cu un singur rând pot fi introduse în 
toate piesele. Stiloul de microblading îl puteţi alege în funcţie de preferinţe. 
Lamele sunt inserate și fixate în piesele de mână la un unghi de 30° – 45°.

Art.-Nr.: 89620 // 1 buc.     

CALIPER “THE GOLDEN CUT”
Cu ajutorul acestui calibru de măsurare putem măsura proporţiile ideale. 
Aplicarea regulilor "the golden ratio brows" este o metodă foarte utilă 
pentru a obţine mărimea optimă a sprâncenelor. Este nevoie de mai 
multe măsurători pentru a urma toţii pașii necesari. Cei care vor folosi 
această metodă vor obţine un desen perfect al sprâcenelor.

Art.-Nr.: 89731 // 1 buc.     

MICRO BLADING HAND PIECE HOLDER
Suport stilou acrilic de stilizare pentru un flux de lucru igienic  
cu micro-lamă / micro-filetare.

Art.-Nr.: 14601 // 1 buc.     

HAND PIECES, LAME & ACCESORII
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LAMELE MICROBLADING
Ace microblading de unică folosinţă ambalate steril. 
Compatibile cu toate stilourile manuale LCN.

7-POINT-BLADE
Această lamă este potrivită pentru linii fine și precise. Ideal pentru a 
penetra același canal în momentul lucrului sau pentru a desena fire 
subţiri între firele principale. Atenţie: datorită zonei mici de contact, 
este necesară o presiune mai mică. Începătorii trebuie să lucreze ext-
rem de atent cu aceste lame pentru a evita lucrul prea adânc.

Art.-Nr.: 89621 // 0,25 mm // 1 Set “flexi” (5 buc.)     

11-POINT-BLADE
O lamă pentru profesioniști. 11 ace fine înclinate spre vârf. Sunt potrivite 
pentru trasarea liniilor fine. În combinaţie cu lama în 7 point creează un 
efect 3D foarte bun.

Art.-Nr.: 89624 // 0,25 mm // 1 Set “flexi” (5 buc.)     

12-POINT-BLADE
Lamă standard. Această lamă poate fi utilizată pentru aproape orice tip 
de fire. Este potrivit în special pentru linii fine și precise. Ideal pentru cli-
enţii noi, pentru a desena pe părul existent. În combinaţie cu lama 7 point, 
cele mai bune efecte 3D pot fi create în special pentru reconstrucţia 
sprâncenelor sau pentru alopecie.

Art.-Nr.: 89622-1 // 0,25 mm // 1 Set “flexi” (5 buc.)     
Art.-Nr.: 89622-2 // 0,25 mm // 1 Set “hard” (5 buc.)   

14-POINT-BLADE
Lamă pentru începători. Această lamă poate fi utilizată pentru aproape 
orice tip de fire. Ideal pentru clienţii noi - pentru a desena pe părul 
existent. În combinaţie cu lama 7 point, cele mai bune efecte 3D pot fi 
create în special pentru reconstrucţia totală a sprâncenelor sau umplerea 
golurilor.

Art.-Nr.: 89623-1 // 0,25 mm // 1 Set “flexi” (5 buc.)     
Art.-Nr.: 89623-2 // 0,25 mm // 1 Set “hard” (5 buc.)   

18-POINT-BLADE
Lamă de 18 point, are 18 ace fine care sunt dispuse în formă de U în spa-
tele celeilalte. Această lamă este foarte versatilă și este potrivită în special 
pentru artiștii avansaţi în Microblading pentru a crea fire delicate, curbate 
individual și mai ales naturale. Sunt la fel de potrivite pentru clienţii noi 
și retușuri, pentru a desena linii preexistente sau pentru a crea tranziţii 
ușoare. Aceste lame sunt ideale pentru reconstrucţia sprâncenelor clienţi-
lor de sex masculin, fiind o lamă ascutiţă și precisă. 

Art.-Nr.: 89626 // 0,25 mm // 1 Set “flexi” (5 buc.)     

12-POINT-NANO BLADE U-TYPE
Cele 12 ace în formă de U (nano) strâns aliniate sunt mai subţiri și mai 
ascuţite decât lamele clasice (0,2 mm). Sunt potrivite în special pentru a 
accentua și mai mult fineţea liniilor. Cu această formă în U veţi crea cele 
mai delicate, curbate și complet naturale fire în sprânceană. Veţi obţine 
cele mai bune rezultate utilizând diferite lame de microblading.

Art.-Nr.: 14326 // 0,2 mm // 1 Set “flexi” (5 buc.)     
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MICRO TAPPING BLADE SET
5 lame profesionale combinate într-un set pentru shading-ul sprâncenelor 
și pentru tehnica de micro-tapping.

Conţine: 3-point Shading Blade, 1 buc. // 5-point Shading Blade, 1 buc. // 
12-point Shading Blade, 1 buc. // 14-point Shading Blade, 1 buc. // 15-point 
Shading Blade, 1 buc.

Art.-Nr.: 14624 // Set 5 buc.     

MICRO TAPPING BLADES
Ace de unică folosinţă ambalate steril pentru Micro Tapping.  
Compatibil cu toate piesele manuale LCN.

5-POINT SHADING NEEDLE
Lamă pentru conturare de 5 point pentru Micro Tapping, pentru a realiza  
o umbrire naturală a genelor, pe pleoapa superioară și inferioară.

Art.-Nr.: 14626 // 0,3 mm // 5 buc.     

14-POINT SHADING BLADE
Lamă de umbrire de 14 point pentru Micro Tapping, pentru un contur mai 
intens al buzelor.

Art.-Nr.: 14628 // 0,25 mm // 5 buc.     

15-POINT SHADING BLADE
Lamă pentru umbrire de 15 point pentru Micro Tapping.  
Pentru conturarea sprâncenelor în tehnica Ombre.  
Două rânduri de ace așezate unele lângă altele.

Art.-Nr.: 14629 // 0,3 mm // 5 buc.     
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MATERIALE DE LUCRU 

Curăţare!
Aplicaţi pe piele Skin Perfecting 10% Fruit Acid Peeling și lăsaţi (în funcţie  
de tratament) 4-8 minute să acţioneze, dar sub supraveghere constantă.

APLICARE

Neutralizare!
Se recomandă folosirea neutralizatorului de 2 ori după folosirea produsului 
"fruit acid peeling". Neutralizaţi până când nu se mai formează bule albe mici. 
Neutralizaţi chiar înainte de timpul de aplicare recomandat în cazul în care 
clienţii au o senzaţie puternică de arsură sau în cazul în care apar pete pe 
piele. Pentru clienţii sensibili, îndepărtaţi acidul mai întâi cu o compresă și apoi 
neutralizaţi.

Atenţie dacă aveţi de-a face cu o piele subţire și sensibilă! Întotde-
auna trebuie să folosiţi un neutralizat! Timpul de aplicare al acidului 

trebuie să fie maxim 4 - 6 minute dacă s-a folosit un tratament cu 
Needling. Tratamentele sunt exclusiv pentru saloane și necesită 

pregătire în prealabil.
i

PERMANENT MAKE-UP SKIN BALM
Produs de îngrijire după procesul de pigmentare. Balsamul protejează 
pigmentarea, evitând încrustarea, facând pielea moale și elastică.

Art.-Nr.: 14148 // 5 ml // 1 buc.      

SKIN PERFECTING 10 % FRUIT ACID PEELING
O întinerire a pielii care poate fi vizibilă și simţită de la prima aplicare. Aci-
dul glicolic este un acid foarte bun care funcţionează acolo unde alţi acizi 
nu pot ajunge: în straturile adânci ale pielii. Acest peeling cu acid glicolic, 
cu un conţinut de acid de 10% și o valoare PH de 3,5 poate fi aplicat înain-
te de tratamentele Micro Needling pentru a exfolia celulele moarte de 
la suprafaţa pielii. Acest peeling pregătește tenul în mod optim pentru a 
ajuta penetrarea ingredientelor active. Acidul glicolic este potrivit pentru 
toate tipurile de piele, cu excepţia pielii extrem de sensibile.

Art.-Nr.: 91016 // 50 ml // 1 buc.     

FRUIT ACID NEUTRALIZER
A se utiliza imediat după tratamentul cu Skin Perfecting 10% Fruit Acid 
Peeling. Neutralizatorul reglează valoarea pH-ului și restabilește echilibrul 
pielii. Pantenolul oferă un efect calmant imediat asupra pielii.

Art.-Nr.: 91017 // 50 ml // 1 buc.     

PERMANENT MAKE-UP COLOUR ACTIVATOR
Activator pentru diluarea culorilor LCN Permanent Make-up.

Art.-Nr.: 14649 // 10 ml // 1 buc.     

COLOUR REMOVER
Pentru îndepărtarea ușoară a resturilor de culoare  
în timpul pigmentării, conţine mușeţel.

Art.-Nr.: 14533 // 100 ml // 1 buc.     

PERMANENT MAKE-UP VITAMIN GEL
Un gel hidratant fără parfum, cu provitamina B5, alantoină, un ingredient 
activ care inhibă iritarea, derivat din peptide și enzime. Pentru îngrijirea 
ulterioară după pigmentare, în special în jurul ochilor.

Art.-Nr.: 14147 // 5 ml // 1 buc.     
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MATERIALE DE LUCRU

3D-TRAINING STENCIL LIPS
Training Pad pentru Permanent Make-up.

Art.-Nr.: 14548 // 1 buc.     

3D-TRAINING STENCIL EYELIDS AND 
EYEBROWS
Training Pad pentru Permanent Make-up

Art.-Nr.: 14549 // 1 buc.     

TRAINING STENCIL BREAST
Training Pad pentru pigmentarea areolei.

Art.-Nr.: 14297 // 1 buc.     

TRAINING STENCIL MIXED 
Training Pad pentru redesenarea buzelor și sprâncenelor Permanent 
Make-up. Utilizabil pe ambele părţi.

Art.-Nr.: 14620 // mixed // 1 buc.     

TRAINING STENCIL, PLAIN
Training Pad simplu de redesenare Permanent Make-up.  
Utilizabil pe ambele părţi.

Art.-Nr.: 14619 // blanko // 1 buc.     
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MATERIALE DE LUCRU 

EYEBROW PENCIL
Sprâncenele pot fi desenate perfect cu acest creion pentru sprâncene 
dintr-o textură medie moale. Disponibil în următoarele culori: (-10) brunet, 
(-20) blond. Potrivit pentru pre-desenarea formei sprâncenelor înainte de 
machiajul permanent. Vă rugăm să citaţi numărul culorii.

Art.-Nr.: 46073-.. // 1 buc.     

TEMPLATES FOR NIPPLE PIGMENTATION
Șabloane fabricate din acril, pentru desenarea în prealabil a unui mame-
lon sau areolă, pentru o reconstrucţie după operaţie.

Ø: 35 mm, inside circle: 14 mm

Art.-Nr.: 14333 // 6 buc.     

EYELINER PENCIL
Creion pentru un contur frumos al ochilor. Textura permite o aplicare 
ușoară și are o acoperire ridicată a culorii. Disponibil în următoarele culori: 
(-10) negru, (-20) alb, (-30) nud, (-40) gri.

Art.-Nr.: 46082-.. // 1 buc.     

LIP LINER PENCIL
Creionul Lip Liner crează un machiaj frumos al buzelor. Are o textură 
ușor de aplicat și o densitate mare a culorilor. Disponibil în următoarele 
culori: (-10) nud natural, (-20) intens rouge. Potrivit pentru pre-desenare, 
înaintea aplicării machiajului permanent. Pentru comenzi, vă rugăm să 
specificaţi numărul culorii.

Art.-Nr.: 46215-.. // 1 buc.     

SHARPENER
Ascuţitoare pentru toate creioanele subţiri din sortimentul  
de machiaj LCN.

Art.-Nr.: 88110 // 1 buc.     
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MATERIALE DE LUCRU 

PRE-DRAWING PENS
Disponibil în trei culori diferite pentru pre-desenarea formei înainte de 
aplicarea machiajul permanent. Pentru ascuţire, trageţi sfoara pentru a 
slăbi înfășurările. Îndepărtaţi apoi până când este expusă lungimea dorită. 
Ascuţiţi cu lamele din ambele părţi până când s-a format un „bot de raţă” 
plat.

Art.-Nr.: 14650-1 // grey // 1 buc.     
Art.-Nr.: 14650-2 // natural brown // 1 buc.     
Art.-Nr.: 14650-3 // brown // 1 buc.     

BLADES FOR PRE-DRAWING PENS
Excelent pentru ascuţirea creioanelor de pre-desenat, precum și pentru 
curăţarea firelor de păr inutile din sprâncene.

Art.-Nr.: 14651 // 10 buc.     

MICRO BRUSH
Potrivit pentru aplicarea delicată a removerului precum și a produselor  
de îngrijire. 

Art.-Nr.: 45032 // 100 buc. // 1 cutie     

EYE MAKE-UP REMOVER
Demachiant ușor pentru ochi, fără ulei. Potrivit pentru pielea sensibilă. 
Îndepărtează rimelul rezistent la apă. Fără parfum.

Art.-Nr.: 43062 // 100 ml     
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MATERIALE DE LUCRU 

APLICATOARE
Datorită vârfului moale și ușor înclinat, chiar și zonele dificil de atins pot fi 
tratate delicat. Potrivit pentru curăţarea și degresarea genelor. De aseme-
nea, este ideal pentru îndepărtarea culorilor prin tehnica "removal".

Art.-Nr.: 45042 // 100 buc. // 1 Pachet     

EYEBROW RULER
Rigla curbată pentru măsurarea precisă a tuturor punctelor importante și 
necesare la desenarea sprâncenelor.

Art.-Nr: 14621 // 1 buc.     

MAGNIFYING GLASSES
Lentilele de mărire elegante de la LCN permit lucrul în detaliu, un câmp 
vizual extrem de larg și un contact optim cu clientul dumneavoastră.  
Calitatea și greutatea redusă a produsului, oferă un confort ridicat la 
purtare în timpul ședinţelor de machiaj permanent. Livrat într-o carcasă 
elegantă.

Art.-Nr.: 14652     

LENTILE LA SCHIMB
Art.-Nr.: 14655 // 2.5    · Art.-Nr.: 14656 // 3.0   

BRUSH
Pensule pentru pre-desenarea firelor cu culoarea pigmentului.

Art.-Nr.: 21035-1 // 8 mm     
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* Sortiment eșantion

* Sortiment eșantion

MATERIALE DE LUCRU 

EYEBROW TWEEZER “ZEBRA-STYLE”
Pensetă pentru modelarea sprâncenelor.

Art.-Nr.: 45038     

UNIVERSAL DISPLAY
Acest afișaj oferă spaţiu pentru 66 de produse diferite, cum ar fi oja de 
8 ml, produse de îngrijire a unghiilor de 8 ml sau pigmenţii de machiaj 
semipermanent. Un afișaj mic și compact realizat din material acrilic de 
calitate.

Art.-Nr.: 90407* // gol     
Măsuri: W: 32 cm, H: 24,5 cm, D: 10,5 cm

ACRYLIC DISPLAY 4 ALL PMU COLOURS
Afișaj practic pentru stocarea și prezentarea culorilor PMU Skin Couture 
și Organic Line. Cu picioare detașabile și adâncitură pentru montare pe 
perete.

Măsuri în picioare: W: 406 mm, H: 692 mm; D: 126 mm 
  agăţat: W: 406 mm, H: 695 mm, D: 52 mm

Art.-Nr.: 91199 // gol    
Art.-Nr.: 91220 // în stoc // 1 sortiment     
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MATERIALE DE LUCRU 

COLOUR CAP HOLDER
Pentru 10 capace de culoare.

Art.-Nr.: 14044     

WORKING RING
Pentru o cantitate perfectă de culoare în timpul Microblading. Inelele de 
culoare pot fi utilizate pe orice deget datorită flexibilităţii dimensiunii lor.

Art.-Nr.: 45026 // 20 buc.     

PLASTIC SPATULA
Pentru îndepărtarea igienică a produselor de îngrijire.

Art.-Nr.: 30054 // 6 buc.     

COLOUR CAP, SMALL
Pentru amestecarea culorilor. Unitate de vânzare: set de 100.

Art.-Nr.: 14045 // 100 buc. // 1 Pachet     
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MATERIALE DE LUCRU

SET: COLOUR RING + JARS (10 BUC.) 
Inel de pigment pentru o utilizare controlată a culorii.

Art.-Nr.: 14487 // Set de inel color plus cupe (10 buc.)     
Art.-Nr.: 14486 // 20 cupe     

PERMANENT MAKE-UP 
ACRYLIC ORGANIZER
Organizator fabricat din acril. Pentru o bună depozitare  
a culorilor PMU, a pieselor manuale și a altor materiale de lucru. 
Mărime: W: 22 cm, H: 8 cm, D: 13 cm

Art.-Nr.: 90733 // 1 buc.     
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SKIN CARE

FACIAL CARE
Noua noastră gamă de îngrijire facială oferă completarea și suportul 
necesar tratamentelor cosmetice aplicate de aparatele profesionale. 
Această gamă vă permite aplicaţii profesionale cu variante de îngrijire 
de bază pentru toate tipurile de piele. Ingredientele de înaltă calitate 
pentru faţă și corp oferă pielii o îngrijire eficientă și complexă și 
contracarează procesul de îmbătrânire a pielii. Toate produsele sunt 
potrivite pentru pielea sensibilă.

REFINING SKIN CLEANSING GEL
Un gel de curăţare ușor și spumos din extracte de plante, ajută la  
eliminarea impurităţilor și a excesul de sebum. Datorită consistenţei 
delicate a produsului, acesta poate fi utilizat pentru toate tipurile de 
piele, în special pentru pielea sensibilă.

Machiajul, chiar și machiajul ochilor poate fi eliminat cu ușurinţă cu 
acest gel de curăţare.

Art.-Nr.: Conţine
90264 200 ml plus cutie pliabilă     
90276 500 ml     

PURIFYING ENZYME PEELING
Peelingul enzimatic cu ReviSkin-Code și ulei de migdale elimină bine 
celulele moarte și excesul de sebum. Complexul de plante de magno-
lie, scoarţă de salcie, grapefruit, propolis și extract de mușeţel are un 
efect antiinflamator, calmând pielea. Potrivit pentru pielea sensibilă.

Art.-Nr.:. Conţine
90266 50 ml plus cutie pliabilă     
90277 250 ml     

REFINING SKIN TONIC
Tonic ușor pentru un ten vizibil mai curat și matifiat. Impurităţile sunt 
eliminate, iar tenul este pregătit pentru următoarele produse  
de îngrijire. Potrivit pentru toate tipurile de piele.

Art.-Nr.: Conţine
90268 200 ml plus cutie pliabilă     
90278 500 ml     
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SKIN CARE

24H BALANCING CREAM
Un ten perfect hidratat și netezit cu ReviSkin-Code, acid hialuronic, pantenol, 
precum și un complex hidratant de aminoacizi, uree, alantoină și lactat de so-
diu. Reduce ridurile, oferă hidratare și are factor de protecţie SPF 20 împotriva 
razelor UV dăunătoare. Potrivit pentru pielea sensibilă.

Art.-Nr.: Conţine
90270 50 ml plus cutie pliabilă     
90279 250 ml     

REGENERATING LUMINOUS SKIN MASK
Mască de hidratare și de calmare a pielii. Ingredientul activ al argilei albe 
îndepărtează eficient impurităţile, oferind un ten proaspăt și luminos. Această 
mască oferă senzaţia unui ten regenerat, plin de energie și fermitate.

Art.-Nr.: Conţine
90274 50 ml plus cutie pliabilă     
90281 250 ml      

CALMING EYE REPAIR CREAM  
Cremă de ochi pentru o hidratare intensă cu ReviSkin-Code și acid hialuronic 
pentru a preveni îmbătrânirea prematură a pielii. Reduce ridurile și întărește 
rezistenţa pielii. Complexul hidratant de aminoacizi, uree, alantoină și lactat de 
sodiu oferă o hidratarea îndelungată a pielii. Potrivit pentru pielea sensibilă.

Art.-Nr.: Conţine
90272 15 ml plus cutie pliabilă    
90280 50 ml     

DISPLAY FACIAL CARE 
O cutie foarte elegantă și practică pentru pliante. Conţine: Refining Skin Cle-
ansing Gel, 200 ml; Purifying Enzyme Peeling, 50 ml; Refining Skin Tonic, 200 
ml; 24h Balancing Cream, 50 ml; Regenerating Luminous Skin Mask, 50 ml; 
Calming Eye Repair Cream, 15 ml;

Acest produs poate fi achiziţionat împreună cu un tester, pliante pentru consu-
matori, precum și produse separate pentru saloane.

Art.-Nr.: Conţine
90298 3 sortimente + Tester     
90283 6 sortimente + Tester     
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SKIN CARE

SKIN PERFECTING 10% FRUIT ACID  
PEELING & NEUTRALIZER
Acest peeling cu acid glicolic pur are o aciditate de 10% și o valoare a pH-ului de 
3,5. Poate fi utilizat înaintea unui tratament cu needling pentru a pierde din celulele 
întărite ale pielii. Acest peeling pregătește pielea pentru o absorţie mai bună a ingre-
dientelor active. Acidul glicolic este potrivit pentru toate tipurile de piele, cu excepţia 
pielii extrem de sensibile. Timpul de aplicare depinde de tipul de tratament, maxim 
4-8 minute. Trebuie să se neutralizeze după aplicarea acestui Skin Perfecting 10% 
Fruit Acid Peeling. Acest neutralizator reglează valoarea pH și redă echilibrul pielii.

Panthenol oferă un efect imediat liniștitor pielii.

Art.-Nr.: Conţine
91016 Acid Peeling, 50 ml     
91017 Acid Neutralizer, 50 ml     

YOUTH HYALURON SHOT 
Crema Youth Hyaluron Shot permite o hidratare intensă a pielii și o creștere a 
elasticitaţii. Conţine acid hialuronic cu masă moleculară redusă ce penetrează 
adânc pielea, rezultând o hidratare maximă.

Art.-Nr.: Conţine
91408 15 ml 

YOUTHFUL HANDS SERUM 
O nouă armă împotriva îmbătrânirii mainilor! Mâinile noastre dezvăluie vârsta 
noastră reală și din pacate sunt mult prea des neglijate. LCN a dezvoltat acum 
un nou tratament de reîntinerire care include un tratament de lux ce înceti-
nește semnele date de trecerea timpului. Youthful Hands Serum netezește 
pielea mâinilor cu acidul hialuronic la fel ca un compus polimeric natural. Cu 
acest tratament, procesul de îmbătrânire va fi contracarat, iar mâinile vor avea 
un aspect mai tineresc.

Art.-Nr.: Conţine
91511 50 ml        
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SKIN CARE

INSTANT OXYGEN SHOT
Crema Instant Oxygen Shot este ca un Oxygen-Booster pentru piele. Supli-
mentarea cu oxigen se realizează cu ajutorul unui complex de ingrediente 
active cu manitol, extract de Faex, glicogen și magneziu.

Art.-Nr.: Conţine
91409 15 ml        

INTENSIVE LIPOSOME SHOT

Intensive Liposome Shot oferă un complex echilibrat de protecţie împotriva 
efectelor negative a mediului înconjurător ce provoacă îmbătrânirea prematură 
a pilelii. Această cremă are un factor ridicat de protecţie și transportă antioxi-
danţii A, C și E în straturile pielii.

Art.-Nr.: Conţine
91410 15 ml        

INGREDIENTS BAR
Un oganizator de lucru practic, fabricat din materiale acrilice de calitate, cu 
dimensiune specială pentru produsele profesionale de salon. Conţine: Youth 
Hyaluron Shot, 300 ml; Instant Oxygen Shot, 300 ml; Intensive Liposome Shot, 
300 ml. Toate produsele sunt potrivite pentru Micro Needling, dar și pentru 
alte tratamente cosmetice realizate cu ajutorul aparatelor profesionale. 

Youth Hyaluron Shot: efect anti-aging; low molecular hyaluronic acid Instant 
Oxygen Shot: Oxygen boost; Ingrediente complexe ce conţin: manitol, faex- 
extract, glicogen și magneziu;  Intensive Liposome Shot: complex de protecţie 
împotriva influenţelor negative a mediului înconjurător; conţine antioxidanţi A, 
C și E, seruri de 300 ml, de asemenea produsele pot fi achiziţionate și separat.

Art.-Nr.: Conţine
89777 1 Sortiment     
89773 Youth Hyaluron Shot     
89774 Instant Oxygen Shot    
89775 Intensive Liposome Shot     
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SKIN CARE

YOUTHPRO ACTIVE INGREDIENT BAR
Cu YouthPro Active Ingredient Bar sunteţi perfect echipat pentru tratamente  
profesionale de îngrijire a pielii în cabina dumneavoastră. Afișajul de lucru cu 
mânere practice de transport combină concentratele noastre de gel YouthPRO 
Hyaluronic/Gatuline, Lipozom și Body Shaping. Pompele pentru dozare sunt ușor 
de utilizat (300 ml) și permit dozarea exactă. Cu ajutorul bolurilor de ceramică, 
produsul poate fi îndepărtat igienic și utilizat într-un mod controlat.

Seruri pentru procedura de mezoporaţie pentru întinerirea pielii și tratamente  
anticelulită. 3 sticle de 300 ml, de asemenea valabile și în variante single. 

Art.-Nr.: Conţine
90939 1 Sortiment     

YOUTHPRO HYALURONIC / GATULINE GEL  
CONCENTRATE
Un concentrat de gel foarte eficient pentru a sprijini conservarea și stabilizarea 
hidratării pielii. Pielea va fi mai proaspătă și mai fermă iar elasticitatea este 
considerabil crescută. Gatulina este un fitoextract derivat din paracress.  
De asemenea, ingredientul activ spilanthol are un efect de relaxare a mușchilor 
feţei și ajută la reducea vizibilă a ridurilor.

Art.-Nr.: Conţine
90853-1 300 ml 

YOUTHPRO LIPOSOM GEL CONCENTRATE
Preparatul perfect pentru o absorbţie mai eficientă a ingredientelor active în 
piele. Acidul hialuronic în combinaţie cu anti oxidanţi cum ar fi vitamina E,  
sprijină pielea împotriva radicalilor liberi și oferă un grad crescut de hidratare  
a pielii.

Art.-Nr.: Conţine
90853-2 300 ml 

YOUTHPRO BODY SHAPING CONCENTRATE
Folosit mai ales pentru tratamentul celulitei. Glaucina ajută la reducerea depo-
zitelor mici de grăsime și a pielii lăsate, reduce aspectul de celulită și tonifică 
pielea. Metabolismul celular este stimulat pentru a îmbunătăţi elasticitatea pielii 
și pentru a sprijini regenerarea naturală.

Art.-Nr.: Conţine
90853-3 300 ml     
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