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Poznaj trzy
sekrety piękna



Niestety nie zawsze natura obdarza nas doskonałym wyglądem. Rzadko się zdarza, 
żeby wszystkie trzy powyższe elementy spełniały nasze oczekiwania. Odpowiedzią 
na te potrzeby jest metoda Long-Time-Liner® Conture® Make-up. Pozwala ona cie-
szyć się pięknym wyglądem przez całą dobę. Dzięki trwałemu makijażowi jesteśmy 
zawsze piękne – kiedy wstajemy rano z łóżka i kiedy idziemy spać, kiedy jesteśmy 
na basenie, czy na plaży w czasie wakacji.

Przedstawiamy trzy sekrety piękna:
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Każda z nas marzy o tym, 
żeby zawsze wyglądać 

pięknie nie tylko od święta. 
Chcemy się podobać uko-

chanemu mężczyźnie, kiedy 
wstajemy rano i kiedy zasy-

piamy po dniu pełnym zajęć. 
Co decyduje o tym, że nasza 
twarz wygląda pięknie i mło-
do? Czy tylko wystarczą do-
bre kremy? Piękna twarz to 
nie tylko zadbana cera, ale 

przede wszystkim wyraziste 
rysy. Najbardziej zwracają na 
siebie uwagę trzy elementy, 

to one najbardziej przykuwa-
ją uwagę do twarzy.

BRWI o peRfekcyjnej lInII
Nadają twarzy wyrazistość, podkreślają charakter i odmładzają.

ocZy delIkatnIe I pIęknIe podkReślone
Decydują o pierwszym wrażeniu, przyciągają wzrok.
Mówimy wtedy o magnetyczny spojrzeniu.

USta, Ich nIenaganny koloR I peRfekcyjny kSZtałt
Przyciągają uwagę i wzbudzają pożądanie.



Usta

Często nie odpowiada nam w pełni ich 
kształt, czy kolor. Korzystanie ze szminki 
bywa kłopotliwe i nie daje trwałych efektów. 
Certyfikowana Linergistka® Long-Time-Liner® 
najpierw dobierze kolor z szerokiej palety od 
naturalnych barw po najmodniejsze odcienie. 
Następnie podkreśli kontur warg. Na koniec 
dzięki wspaniałej technice „Full- Lip-Shading”, 
nada im perfekcyjny kształt i wygląd. Możesz 
cieszyć się wspaniałym wyglądem Twoich ust 
w każdej sytuacji.

Jak dokładnie działa metoda
Long-Time-Liner® Conture® Make-up?

Brwi

Ich piękna linia, decyduje o całym kształcie 
twarzy. Często jednak brwi rosną krzywo, 
są rzadkie, trudno je uporządkować. W takich 
sytuacjach świetnie sprawdza się metoda 
Long-Time-Liner® Conture® Make-up.
Po odpowiednim dobraniu koloru barwnika 
spośród bardzo szerokiej palety barw, określa-
my kształt i zarys łuku. Następnie Linergistka® 
delikatnie tworzy perfekcją linię brwi rysując 
pojedyncze włoski. Każdego ranka będziesz 
budzić się z perfekcyjnym makijażem.

Oczy

Wyraziste spojrzenie, to najbardziej pamię-
tamy. Makijaż permanentny oczu Long-Ti-
me-Liner® Conture® Make-up jest idealnym 
rozwiązaniem, oszczędza czas i zapewnia 
wygląd oczu pełen ekspresji. Szczególnie jest 
polecany dla Pań noszących szkła kontakto-
we, z problemami ze wzrokiem, czy lubiących 
uprawiać sport. Można wybrać delikatną 
kreskę, która da wrażenie zagęszczonych rzęs 
lub kreskę bardziej podkreślającą oczy i uzy-
skać bardziej dekoracyjny makijaż. Wyraziste 
spojrzenie, to też młodszy wygląd twarzy. 
Teraz możesz mieć jedno i drugie.



Long-Time-Liner® Conture® Make-up jest delikatną metodą, zapewniającą długo-
trwały makijaż, wyglądający w pełni harmonijnie i naturalnie. Dzięki innowacyjnym, 
trwałym i łatwo tolerowanym barwnikom skóra po zabiegu wygląda świeżo i zdrowo.

Dzięki metodzie Long-Time-Liner® Conture® Make-up możemy dokonać metamor-
fozy kosmetycznej, skorygować niedoskonałości, podkreślić piękno naszych oczu
i ust, dzięki czemu zawsze będziemy czuć się wspaniale ze swoim wyglądem.
Kobieta zadowolona ze swojego wyglądu, to kobieta szczęśliwa…

Zakochasz się w swoim
nowym wyglądzie!

Efekty po wykonaniu makijażu metodą
Long-Time-Liner® Conture® Make-up
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Powierzyć swoją twarz można tylko zaufanej osobie. Linergistka® 
elite to osoba godna zaufania i w pełni profesjonalna. Każda Liner-
gistka® elite musi ukończyć kompleksowy kurs szkoleniowy i każ-
dego roku bierze udział w kolejnych szkoleniach i kontrolach jakości w ośrodku 
szkoleniowym w Monachium. Oznacza to, że usługi świadczone przez Linergistkę® 
elite zawsze charakteryzują się najwyższą jakością i niezawodnością, zapewniając 
długotrwałe piękno po zabiegu. Możesz więc spokojnie zawierzyć swoją twarz w 
ręce najlepiej wyszkolonych profesjonalistek od trwałego makijażu.

Perfekcyjnie wyszkolona Lingeristka® oraz doskonały 
sprzęt mogą zapewnić permanentny makijaż, który 
zagwarantuje piękny wygląd każdego dnia. Jednak 
potrzebny jest trzeci element do uzyskania doskona-
łego efektu – barwniki. Long-Time-Liner® zapewnia 
barwniki spełniające normy eWG: pigmenty są steryl-
nie zapakowane, nie alergizują i nie zawierają metali 
ciężkich, dzięki czemu nie zmieniają koloru w skórze 
i złuszczają się równomiernie.

Long-Time-Liner® wykorzystuje pigmenty nieorga-
niczne, z wyjątkiem czerwonych kolorów przezna-
czonych do ust.

Dbamy o nasze Klientki zarówno 
przed jak i po zabiegu. Dlatego 
przygotowaliśmy profesjonalne 
kosmetyki Long-Time-Liner®, 
dzięki którym przygotujesz skórę 
do zabiegu. Produkty do pie-
lęgnacji domowej przyspieszą 
gojenie i zregenerują skórę po 
wykonanym makijażu.

W profesjonalnych rękach, czyli Linergistka® Elite

Barwniki

Kompleksowa pielęgnacja skóry
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dyStRyBUcja I SZkolenIa W polSce:

licencjonowana linergistka®

Long-Time-Liner® Conture® Make-up to wspaniała metoda uzyskania trwałego pięk-
nego wyglądu twarzy. Stale dążymy do doskonałości, wprowadzamy innowacje. 
Nasze starania zostały już wielokrotnie docenione licznymi wyróżnieniami. Po raz 
czwarty z rzędu otrzymaliśmy nagrodę prestiżowego magazynu „Beauty Forum”
w kategorii Makijaż Permanentny oraz szczególnie dla nas cenną nagrodę czytelni-
ków „ReADeRS’ Choice 2009/2010” w kategorii Makijażu Permanentnego.

Cenne nagrody i wyróżnienia motywują nas do ciągłego podnoszenia jakości
naszej metody.

Rezultaty potwierdzone nagrodami
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