
 

Præsenterer



Lash Box
DEN NÆSTE GENERATION AF ØJENVIPPER SYSTEM! 

- Ikke mere gammeldags lim 
 
- Ingen magneter ( magnetiske øjenvipper)

 
- Ikke mere vand ( Vand- og udtværingsfri ) 

- Ingen allergifremkaldende ingredienser, Som normal øjenvippe lim har.

 
- Ingen methenamin, Formaldahyd  
 
- Ingen acrylat (cyanoakrylat, polyisocyanat)  
 
- Ingen naturlig gummi

 
- Ingen latex 




 

Youre beautiful everyday



 

Lash Box er den næste generation af volumegivende øjenvipper system.  
Den innovative Lash Liner er den store hemmelighed.  
Hvor alle klassiske ting som magneter og lim osv. er blevet fjernet, og erstattet med 
vores specielle formel af polymer m.fl., der sammen med de special udviklet falske 
øjenvipper, holder de bedre, ser mere naturlige ud og giver et flottere resultat end 
noget andet brand på markedet. De bliver siddende til de manuelt bliver fjernet. 
 
Lash Box er blevet lavet i 3 foreskellige stilarter for at passe til alle personer og deres 
individuelle stil. 
 
Classic Lashes - til hverdagsbrug, som giver den ekstra volume til dit naturlige look. 

Date Lashes - som navnet indikere … når du vil skille dig ud og vise den 
smukkeste side af dig selv. 
 
Party Lashes - til aftenerne, festerne og dansegulvet. Til de sene mørke 
aftener, hvor ekstra opmærksomhed ønskes. 

Hvad er det og hvordan fungerer det?



 

Lash Box - Lash Liner
 
Hemmeligheden bag denne produkt-serie er dette produkt. The Lash Liner! 

Ved at forene 2 verdener - “lim effekten” fra gammeldags falske øjenvipper og 
eyelineren fra makeup, har vi skabt det perfekte redskab som er let, præcist og hurtigt 
at bruge. 
 
Den farver og er lige så nem at bruge som en normal eyeliner. Det spidse hoved gør det 
nemt at påføre, smitter ikke af og er vandfast.  
Kan også bruges som alm. eyeliner og uden at bruge påsætnings øjenvipperne.  



 

Lash Box - Eye Lashes
Ved at bruge den bedste kvalitet, kan disse håndlavede fiber øjenvipper genbruges igen 
og igen. De er tilpasset og skabt til at passe perfekt til The Lash Liner. De har en 
langtidsvirkende effekt, uden irritationer for huden eller øjenene. 

De er lette, komfortable og kan blive klippet og stylet til at passe perfekt til ethvert 
øjenlåg. 

Pga. den høje kvalitet, kan du ikke mærker forskel mellem Lash Box Lashes og dine 
egne naturlige øjenvipper.  



 

Lash Box - Tweezer
Eyelash tweezer gør påførelsen af Lash Box øjenvipperne meget mere 
præcis, hurtig og nem. 
Lavet i en speciel form, tilpasset tommelfingeren, for bedre kontrol under 
påsættelsen af øjenvipper. 



 

Lash Box - Remover
Disse innovative bomuldsvatpinde er skab til at fjerne Lash Lineren nemt 
og bekvemt. Bomuldspinden giver dig mere kontrol, der gør det nemt at 
ramme det område, som du ønsker at fjerne makeup/ Lash Liner fra. 

Der er 20 Lash Box Removers I én pose, som alle er 
fyldt med rensende væske.  
Knæk den del af pinden hvor den blå linje er 
indikeret, hold The Lash Box Remover vertikalt, 
Indtil væsken flyder ned til den hvide del. Derefter 
påføres der, ved at stryge over det område, du 
ønsker at rense. 
Hurtigt & præcist! 



 

Lash Box - Kit
Komplette sæt med alt du har brug for! 

Vælg imellem the Classic Kit, Date Kit eller det utrolige Party Kit. 
Disse sæt indeholder: 
Eyelashes 
Tweezer 
Lash Liner 



 

Lash Box - Marketing
Poster

Instagram

Video: youtube.com/nordicbeautybox

http://youtube.com/nordicbeautybox


Youre beautiful everyday


