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EKSPERCI
STYLIZACJI OCZU
Dlaczego warto Nas wybraæ ?
Produkty przebadane dermatologicznie
i okulistycznie.
Najlepsze sk³adniki aktywne i najbardziej
innowacyjne formu³y opracowywane
we w³asnym laboratorium w Barcelonie.
Produkty, które chroni¹ oraz pielêgnuj¹
brwi i rzêsy
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ZABIEGI NA
BRWI I RZÊSY

TRWA£A
STYLIZACJA
BRWI
Poznaj najbezpieczniejszy
lifting bez u¿ycia kleju.

TRWA£A STYLIZACJA BRWI
TRWA£A RZÊS
LIFTING RZÊS
TRWA£A STYLIZACJA BRWI

Zliftinguj i wyg³adŸ niesforne brwi
aby nadaæ im prawid³owy kierunek.

LIFTING RZÊS

Unieœ rzêsy od nasady podkreœlaj¹c
ich naturalne piêkno.

TRWA£A RZÊS

Mocne podkrêcenie i wymodelowanie
rzês podkreœlaj¹ce piêkno spojrzenia.
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TESTED

TESTED

LIFTING
PERMANENT
SMOOTHED

¯el permanentny

Neutralizator w kremie

Produkt, dziêki któremu mo¿na zmieniæ strukturê w³osa.
Zastosowanie: trwa³a stylizacja brwi, trwa³a i lifting rzês.
15 ml

Utrwala w³os w nowym skrêcie, neutralizuje dzia³anie ¿elu
permanentnego. Kremowa konsystencja i bia³y kolor pozwalaj¹
lepiej kontrolowaæ poprawn¹ aplikacjê. Zastosowanie: trwa³a
stylizacja brwi, trwa³a i lifting rzês.
15 ml

TESTED

TESTED

LIFTING
PERMANENT
SMOOTHED

Neutralizator w p³ynie

Utrwala w³os w nowym skrêcie, neutralizuje dzia³anie ¿elu
permanentnego. Zastosowanie: trwa³a stylizacja brwi,
trwa³a i lifting rzês.
15 ml
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SMOOTHED

Eyebrows pre-smoothing

Produkt przygotowuj¹cy przed zabiegiem trwa³ej stylizacji
brwi oraz farbowania. Otwiera ³uskê w³osa, zmiêkczaj¹c
i pozwalaj¹c lepiej pracowaæ z produktem.
15 ml

NEW

Klej do liftingu rzês

Delikatny klej, dziêki któremu przykleisz formy
silikonowe do powieki oraz u³o¿y rzêsy na formie.
14 ml

Klej do trwa³ej rzês

Doskona³ej jakoœci klej, dziêki któremu przykleisz wa³ki
do powieki oraz przykleisz do nich rzêsy.
14ml

S
L
XL

Wa³eczki do podkrêcania rzês
Opakowanie zawiera 30 szt. wa³ków.

Wa³ki silikonowe do liftingu rzês
Rozmiar M i L

Materia³owe wa³eczki o okr¹g³ym kszta³cie pokryte
klejem. Dziêki nim uzyskasz mocny efekt podkrêcenia.
Dostêpne w rozmiarach: S – small, M – medium,
L –large,Mix.
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Poznaj zestawy Thuya

Zestaw do trwa³ej rzês

Zestaw zawiera: klej do rzês 14 ml, ¿el permanentny 15 ml,
neutralizator w p³ynie 15 ml, MIX wa³eczków do trwa³ej,
szczoteczka i drewniany patyczek.

Zestaw do trwa³ej stylizacji brwi

Zestaw zawiera: 12 saszetek ¿elu permanentnego,12 saszetek
neutralizatora,pre – smoothing brow, p³yn do demakija¿u
z kurkum¹, farba arganowo-keratynowa w kolorze grafitu,
aktywator do farby w kremie 14 ml, profesjonalny pêdzelek
do nak³adania farby.
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Wszystko, czego
potrzebujesz do wykonania
zabiegu.

Zestaw do liftingu rzês

Zestaw zawiera: klej do rzês 14 ml, formy silikonowe
rozmiar M (10 szt), ¿el permanentny 15 ml, neutralizator
w kremie 15 ml, grzebyk i drewniany patyczek.

Zestaw do farbowania brwi i rzês

Zestaw zawiera: 3 arganowo- keratynowe farby, aktywator w
p³ynie 60 ml, krem protektor 50 ml, pêdzelek, szklany kieliszek,
zabezpieczaj¹cy papier do farbowania.

FARBOWANIE
BRWI
I RZÊS
Koloryzacja brwi i rzês farbami Thuya
zapewnia kolor i blask, a tak¿e tworzy iluzje
wiêkszej objêtoœci i gruboœci. Zapewnia
naturalne piêkno bez u¿ycia kosmetyków.
Nasza szeroka gama farb zawiera dziewiêæ
kolorów oraz farbê rozjaœniaj¹c¹ oferuj¹c
niezliczone mo¿liwoœci kombinacji
kolorystycznej.
Farby Thuya zawieraj¹ sk³adniki aktywne,
takie jak olej arganowy i keratynê, które
dziêki swoim w³aœciwoœciom wzmacniaj¹,
naprawiaj¹ i nawil¿aj¹ w³osy. Zawieraj¹
najmniej niebezpiecznych sk³adników
mog¹cych powodowaæ uczulenia z
dostêpnych produktów na rynku.
Ponadto, dziêki nowej formule aktywnego
koloru zapewniaj¹ d³ugotrwa³y efekt.

Odkryj œwiat
pe³en kolorów
12

FARBOWANIE BRWI I RZÊS
PODWÓJNE
DZIA£ANIE

3

PRZETESTOWANE

PODWÓJNE DZIA£ANIE: farby Thuya zapewniaj¹ koloryzacjê oraz zabieg regeneruj¹cy w jednym.

UBLE
O

N

Dziêki aktywnym sk³adnikom w³osy staj¹ siê silniejsze i bardziej od¿ywione.

O

D

W£AŒCIWOŒCI

A C TI

KERATYNA: to bia³ko, z którego zbudowane s¹ w³osy. Dziêki jego zawartoœci brwi i rzêsy staj¹ siê
grubsze i wzmocnione.
OLEJ ARGANOWY: nawil¿a i przywraca w³osom blask. Jest natychmiast wch³aniany, przez co mocno
od¿ywia a w³osy wygl¹daj¹ zdrowiej. Zapewnia giêtkoœæ i elastycznoœæ. Stymuluje cebulki w³osa
do wzrostu.

AKTYWNY KOLOR: formu³a zapewniaj¹ca lepsze rezultaty w utrzymywaniu siê koloru we w³osie.
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FARBY THUYA
BROWN

ORIGINAL
COLOR

DARK
BROWN

LIGHT
BROWN

BLOND

TABLICA KOLORÓW

DEEP
BLACK

BLUISH
BLACK

VIOLET
BLACK

D³u¿sza trwa³oœæ.
Idealne krycie siwych w³osów.

GRAPHITE

TAUPE GREY

ASH
BROWN

TESTED

Przebadane dermatologicznie
i okulistycznie.

BROWN

LIGHT
BROWN + BROWN

LIGHT
BROWN

Odporne na wodê.

LIGHT +
BROWN CHESTNUT

CHESTNUT
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Upiêkszaj¹ i pielêgnuj¹.

FARBY DO RZÊS
FARBY DO RZÊS

NEW

UBLE
O

O

N

D

Zabieg farbowania rzês jest przeznaczony
do naturalnego podkreœlenia spojrzenia.
Z odrobin¹ koloru rzêsy staj¹ siê zdrowsze
i d³u¿sze. 3 ró¿ne odcienie pozwalaj¹
stworzyæ spersonalizowany zabieg
dla potrzeb klienta.
A C TI

TESTED

EYELASHES

Violet Black - Fioletowa Czerñ

D

UBLE
O

UBLE
O

TESTED

A C TI

Deep Black - G³êboka czerñ
Klasyczny odcieñ intensywnej czerni.
14 ml

N
EYELASHES

O

O

N

D

Nowy kolor idealny dla ka¿dego typu urody.
14 ml

TESTED

A C TI

EYELASHES

Bluism Black - Granatowa czerñ

Czarny kolor z nut¹ granatu, który sprawia, ¿e spojrzenie
staje siê bardziej rozœwietlone.
14 ml
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FARBY DO brwi
FARBY DO BRWI

NEW

N

UBLE
O

BROWS

O

Oferujemy szeœæ ró¿nych odcieni oraz farbê
rozjaœniaj¹c¹. Pozwalaj¹ na stworzenie
ró¿nych kolorów odpowiednich do typu
urody klienta.

D

Z odrobin¹ koloru brwi wydaj¹ siê pe³niejsze
i zdrowsze. Koloryzacja brwi to idealny
sposób na uzyskanie makija¿u przy
minimalnym wysi³ku. Dobierz odpowiedni¹
farbê dla typu urody klienta.

TESTED

A C TI

Taupe grey - szarobr¹zowy

Nowy kolor idealny dla klientów z jasnym odcieniem w³osów.
14 ml

A C TI

BROWS

Ash Brown - Mleczna czekolada

Nowy kolor jaœniejszy i cieplejszy ni¿ Taupe grey.
Daje najbardziej naturalny odcieñ ciep³ego blondu.
14 ml
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O

O

TESTED

UBLE
O

N

D

UBLE
O

N

D

NEW

TESTED

A C TI

Marron - Ciemny Br¹z

BROWS &
EYELASHES

Ciemny i ch³odny odcieñ br¹zów nadaj¹cy siê dla ciemnych
typów urody klienta.
14 ml

Ó

O

TESTADO

A C TI

CEJAS &
PESTAÑAS

Graphite - Grafitowa

TESTADO

CEJAS

A C CI

Chestnut - Kasztan

Idealny dla mahoniowych i czerwonych odcieni. Ciemne
brwi musz¹ zostaæ rozjaœnione farb¹ Blond przed
na³o¿eniem farby kasztanowej.
14 ml

UBLE
O

O

N

D

Idealna do siwych brwi. Rekomendowana dla klientów,
którym zale¿y na grafitowych, szaro – br¹zowych i
ch³odnych, siwych odcieniach.
15 ml

TESTED

BLE
O

N

D

UBLE
O

N

D

FARBY DO brwi

A C TI

Light Brown - Jasny Br¹z

CEJAS

Idealny dla w³osów blond oraz jasny br¹z. Ciep³y odcieñ
blondu.
14 ml

BROWS

TESTED

Blond

Farba rozjaœniaj¹ca pigment we w³osie. U¿ywaj zawsze z
aktywatorem w kremie
14 ml
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FARBY DO brwi I RZÊS

Aktywator w kremie

Aktywator w p³ynie

Krem Protector

Krem arganowy

Kremowa tekstura, która zapewnia ³atwoœæ aplikacji. Z aktywatorem
w kremie zauwa¿ysz lepsze rezultaty w farbowaniu. Bardziej
jednorodna tekstura i bia³y kolor zapewniaj¹ kontrolê przy aplikacji
farby. Dostêpne w pojemnoœci 14 ml i 50 ml.

Zabezpiecza skórê przed plamami podczas farbowania.
50 ml
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Przyspiesza utlenianie siê farby. Aplikator dozuj¹cy p³yn.
Dostepny w pojemnoœci 60 ml.

Zawiera olej arganowy. Mocno nawil¿a i stymuluje brwi do
wzrostu. Bardzo wydajny idealny do stosowania po zabiegu
trwa³ej stylizacji brwi.
15 ml

PIELÊGNACJA
Brwi i rzêsy odgrywaj¹ kluczow¹
rolê w wygl¹dzie Naszej twarzy.
Pe³ni¹ funkcjê estetyczn¹ dlatego
rutyn¹ powinna byæ ich pielêgnacja.
Firma Thuya oferuje wiele
kosmetyków upiêkszaj¹cych oraz
wzmacniaj¹cych w³osy brwi i rzês.
Od¿ywki, kremy pielêgnacyjne
oraz maskary do brwi.

BOOSTER GEL

EKSTREMALNY WZROST
Nowe, niesamowite serum stworzone do
wzmocnienia spojrzenia. Zachwyæ d³ugimi i
grubymi rzêsami!
Najlepsze sk³adniki aktywne poprawi¹ gêstoœæ
w³osów i ich gruboœæ zapobiegaj¹c wypadaniu i
stymuluj¹c wzrost.
WZMOCNIJ SWOJE BRWI I RZÊSY
W 4 – 6 TYGODNI!

MYRISTOYL PENTAPEPTIDE-17:

Peptyd, który stymuluje wi¹zania
keratynowe odpowiedzialne za gruboœæ
rzês.

KURKUMA:

Aktywny sk³adnik maj¹cy silne w³aœciwoœci
regeneruj¹ce, zapobiegaj¹cy wypadaniu
w³osów oraz stymuluj¹cy wzrost.

PANTENOL-PROWITAMINA B5:

Wspomaga wzrost i rozprzestrzenianie siê
keratynocytów. Nawil¿a i nab³yszcza
w³osy, naprawia i wzmacnia zniszczone
w³ókna. Ma potê¿ne dzia³anie nawil¿aj¹ce,
wzmacnia w³osy poprawiaj¹c ich
odpornoœæ.
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Booster gel w zestawie z p³ynem
do demakija¿u z kurkum¹ to idealne
po³¹czenie, które wzmocni Twoje brwi i rzêsy

MASKARA DO BRWI
KOLOR I WZROST:

BRWI

Uzyskaj piêkny i naturalny odcieñ brwi
pasuj¹cy do twojej urody.
Efekt zdrowych i pe³nych brwi.

KURKUMA:

Aktywny sk³adnik z silnie regeneruj¹cymi
w³aœciwoœciami. Zapobiega wypadaniu
w³osów i stymuluje wzrost.

NAJLEPSZE
SK£ADNIKI
AKTYWNE

ODCIENIE

Maskara do brwi
w odcieniu SOFT

Maskara do brwi
w odcieniu MEDIUM

Maskara do brwi
w odcieniu DARK

Delikatny odcieñ br¹zu. Idealny dla blondynek
z jasnymi brwiami.

Œredni odcieñ br¹zu idealny dla jasnych
brwi.

Ciemny odcieñ br¹zu idealny
dla ciemniejszych brwi.

21

PIELÊGNACJA
Wzmacniaj¹ca od¿ywka
do rzês 8 ml.
Przyspiesza wzrost rzês naturalnych.
Kombinacja g³ównych sk³adników aktywnych,
takich jak witamina H I witamina B5 dzia³a
pobudzaj¹co na mieszki w³osowe rzês
wspomagaj¹c i wzrost.
Rzêsy staj¹ siê d³u¿sze i grubsze.

Silnie regeneruj¹cy krem
z olejem arganowym 15 ml.
Olej arganowy, zwany równie¿ p³ynnym
z³otem Maroka, posiada cenne w³aœciwoœci
kosmetyczne:
– wzmacnia
– nawil¿a
– regeneruje.
Witamina E ulepsza strukturê w³osa
i rewitalizuje jak równie¿ odbudowuje
szkody wyrz¹dzone przez czynniki
ekstremalne. Krem jest rekomendowany
po zabiegu trwa³ej stylizacji brwi oraz
farbowania jak i do codziennego u¿ycia.
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P£YNY DO DEMAKIJA¯U
Dwufazowy p³yn do demakija¿u.
Usuwa z ³atwoœci¹ wodoodporny makija¿.
Dostêpny w pojemnoœci 100 ml i 200 ml.

P³yn do demakija¿u z kurkum¹
Dziêki g³ównemu sk³adnikowi aktywnemu, jakim
jest kurkuma, p³yn ma w³aœciwoœci przeciwzapalne
i przeciwutleniaj¹ce. Idealnie sprawdzi siê przed
zabiegiem trwa³ej stylizacji brwi oraz farbowania
brwi i rzês. Dostêpny w pojemnoœci 100 ml.

P³yn do demakija¿u na bazie wody.
Idealnie zmywa makija¿ oraz wszelkie zanieczyszczenia.
Delikatnie odt³uszcza brwi i rzêsy przed zabiegiem
koloryzacji. Dostêpny w pojemnoœci 100 ml i 200 ml.
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AKCESORIA

Profesjonalny pêdzelek do farby

Profesjonalna pêseta Thuya

Wielofunkcyjne
Wielofunkcyjneno¿yczki
no¿yczkiThuya
Thuya

Fartuszek
Fartuszek

Wysokiej jakoœci syntetyczne w³osie zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ
pêdzelka i sprawia, ¿e bardzo ³¹two siê go czyœci. Aplikowana
farba dotrze do ka¿dego w³oska, a nak³adanie produktu nie sprawi
problemów nawet w przypadku bardzo cienkich brwi

Niezwykle
Niezwykle
precyzyjne
precyzyjne
no¿yczki
no¿yczki
kosmetyczne
kosmetyczne
wykonane
wykonane
zeze
stali
stali
chirurgicznej.
chirurgicznej.
Koñcówka
Koñcówka
no¿yczek
no¿yczek
jest
jest
idealnie
idealnie
zaokr¹glona
zaokr¹glona
i ostra.
i ostra.

Papier zabezpieczaj¹cy
do farbowania rzês

Idealnie os³ania skóre podczas
farbowania rzês. Przykleja siê go na
wczeœniej na³o¿ony krem Protektor.
Opakowanie zawiera 96 szt.
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Mikroaplikatory
Ultrafine - 1 mm
Fine - 1,5 mm
Regular - 2 mm
Cylindryczne

Pêseta, która posiada precyzyjnie dopasowane koñcówki od
zewn¹trz zamykane na p³ask. Charakteryzuje siê wysok¹ jakoœci¹
wykonania, odporne na odkszta³cenia.

Firmowy
Firmowy
fartuch
fartuch
ochronny
ochronny
w rozmiarze
w rozmiarze
uniwersalnym
uniwersalnym

Folia osmotyczna

Niezbêdny produkt podczas
zabiegu trwa³ej stylizacji brwi.

Szklany kieliszek

Niezbêdny do przygotowania
farby

EXHIBITORS

Wzmacniaj¹ca od¿ywka do rzês
13 sztuk x 8 ml

Regeneruj¹cy krem z arganem
13 sztuk x 15 ml

Masakra do brwi
2 x Dark
2 x Soft
2 x Medium
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THUYA ACADEMY
Daj siê zaprosiæ do profesjonalnego œwiata Thuya.
Poznaj wiod¹ca hiszpañska markê i zdob¹dŸ tytu³ Brow master.
Nasze szkolenia prowadzone s¹ na najwy¿szym poziomie przez wykwalifikowanych instruktorów najlepszych w swoim
fachu.
SprawdŸ najbli¿sze szkolenia na Naszej stronie internetowej www.thuyapolska.pl
Szkolenia przeznaczone s¹ dla stylistek brwi, a tak¿e dla tych, którzy planuj¹ rozpocz¹æ swoj¹ przygodê z koloryzacj¹
oraz liftingiem brwi i rzês.

Oznacz Nas na instagramie
@thuya_polska

Zostaw lajka
Thuya polska

POLAND

THUYA POLSKA
Ul. Gdañska 59A,
83-330 ¯UKOWO
WWW.THUYAPOLSKA.PL

