
TÁJÉKOZTATÓ  
- új és meglévő vendégek részére –  

 
 

M Á S   P I L L Á S   M U N K Á J A   U T Á N   N E M   V Á L L A L O K   T Ö L T É S T   É S   O L D Á S T !  
 

- ÉPÍTÉSI STÍLUSOM  
Többnyire CC és D-ívű pillával dolgozom (de van C, LD, L, M-ívű pillám is igény 
szerint). Jelenleg használt pillamárka: Luxury Eye, ragasztó: Luxury Eye, Barbara, 
LashFlash. Az általam épített max. hosszúság általában 12 mm. Ha ennél hosszabb 
saját pillád van, természetesen ahhoz alakítom ki a megfelelő hosszt. Max. 0.10-es 
vastagsággal építek (3D-t legtöbbször 0.07-essel). A paramétereket én állapítom 
meg a saját pillaállományod alapján. Ha túl vastag és túl hosszú pillákat szeretnél, 
amit szerintem nem bírna el a pillád - hosszú távú roncsolódás nélkül, - azt nem 
fogom neked megépíteni. Kérlek, tartsd ezt szem előtt! :)  

- IDŐPONT LEMONDÁS  
Ha az időpontodat 48 órán belül lemondod (vagy bármilyen okból kifolyólag nem 
jelensz meg), akkor abban az esetben tudok új időpontot biztosítani, ha elutalod az 
elmaradt szolgáltatás 50%-át. 24 órán belüli „lemondás” esetén pedig a 100%-ot. Ha 
(betegség, stb. miatt) én mondom le az időpontodat 24 órán belül, a következő 
építésednek csak az 50%-át kell kifizetned. 

- ÉRKEZZ IDŐBEN!  
(Ideális érkezés +/- 5perc) Kérlek, ne gyere 15-20 perccel korábban, mert két vendég 
között muszáj picit pihennie a hátamnak/szememnek; ilyenkor tudok enni, mosdóba 
menni és reagálni a vendégmegkeresésekre. Fontos: ha késel, minden esetben a 
SAJÁT idődből késel. Ha nem szólsz, akkor 15 perc után nem tudlak elvállalni. Ha 
ideszólsz, hogy késel, akkor természetesen felapplikálok neked annyi pillát, amennyi 
belefér a rád kalkulált időbe. (Ez esetben is teljes árat kell fizetned.) 

- SMINK NÉLKÜL GYERE!  
Ha munkából jössz és van a szemed körül alapozó/púder, akkor gyere 2-3 perccel 
korábban, hogy meg tudd tisztitani a szemkörnyéked (ehhez kérlek, hozd magaddal 
a sminkeltávolító eszközeid!). Lehetőleg kerülj minden sminket a szemkörnyékeden 
(a szem alatti részt is hagyd szabadon!!!). Az arcodra nyugodtan tehetsz alapozót, 
púdert, pirosítót, de a szem körüli részt mindenképp kerüld (krémet se tegyél oda!). 
A szemöldököd is formázhatod, de vízálló és olaj tartalmú (illóolajos, argánolajos, stb.) 
krémet/sminket építés előtt 1-2 nappal már ne használj és az építésig fokozottan 
mosd a szemed (olajmentes lemosóval), hogy biztosan tiszta felületre tudjak 
applikálni (a pillatisztítási viedót megtalálod a weboldalon!). Építés előtt 24 órával 
ne alkalmazz szempilladauert, szempillafogót, liftinget, tartós szempillafestést!  

- ALLERGIA  
Ha 2-3 napon belül allergia tüneteit érzékeled (égő, fájó, duzzadt szemhéj, el nem 
múló vörös szem), kérlek, menj orvoshoz, mert a szemed nem játék! Pillásként nem 
állíthatok fel orvosi diagnózist. Az allergiáról te sem és en sem tehetünk. Ez vagy 
kialakul valakinél vagy nem (ha korábban volt pillád és nem voltál allergiás, akkor is 
telítődhet a szervezeted.) Leoldani nem szükséges azonnal, mert az allergiát okozó 
anyag már bekerült a szervezetedbe, így azt már „kiszedni” onnan nem lehet. (példa: 
ha megeszed az epret és allergiád lesz tőle, akkor sem hánytatod meg magad, mert 
a tünetek már kialakultak addigra, maximum nem eszel belőle többet) :) Kérlek, 
feltétlen olvasd el a weboldalon lévő GY.I.K részt!  
 



 

- ÉPÍTÉS IDŐTARTAMA  
Sűrűség (D-k száma) szerint az építésre különböző időt kell rászámolnod. Az 
árlistánál ezeket megtalálod. Kérlek, ne vedd őket fix időtartamnak, mert a 
pillaállományod alapján lehet rövidebb és hosszabb idő is, így ha sietned kell 
valahova, akkor inkább nézzünk egy olyan időpontot, amikor ráérsz.  

- OLDÁS  
Ha nem szeretnél tovább pillát viselni, azt csak szakember oldhatja le! Az olajok nem 
oldják a ragasztót, csak gyengítik a saját pillád és műszál közötti kötést, mivel létrejön 
közötte egy csúszós felület, így kevésbé lesz tartós a szetted, de nem funkcionál 
oldószerként! Az oldás nálam sem ingyenes.  
(Kérlek, feltétlen olvasd el a weboldalon lévő GY.I.K részt!) 

- SZEMPILLA ÉPÍTÉST NEM VÁLLALOK A VENDÉGEN, AMENNYIBEN:  
- sminkben érkezik  

- más pillás által applikált pillákat visel 
- piros, irritált szemmel érkezik  
- botox kezelést követő 2 hétig  

- kozmetikai kezeléseket követő 48 óráig (olajos krémek miatt) 
- pillafestést követő 48 óráig  

- sminktetoválást követő 6 hétig  
- kémiai hámlasztást követő 3 hónapig  

- arcplasztikai beavatkozás után az orvos utasítása szerint  
- epilepsziás vagy erős klausztrofóbiás, pánikbeteg vendégnek  

A MŰSZEMPILLÁT EL KELL TÁVOLÍTANI, HA A VENDÉG:  
- szemműtétre készül  

- sminktetoválásra megy  
- más formájú vagy stílusú szettet szeretne  

Szempilla építés előtt érdemes hajat mosni (a 24 órás víz/gőz/pára szabály miatt) és 
kivenni a kontaktlencsét (nem kötelező!) az érzékenyebb szeműeknek, mert a sokáig 
csukva hagyott szem egyeseknél szemszárazságot okozhat.  

KÉRLEK, NE GYERE BETEGEN ! 
Ha megfertőzöl, akkor nem tudok bemenni dolgozni, így az addig beírt vendégeimet 
le kell mondanom, ezáltal mindenki időpontja tolódni fog, ami azt jelenti, hogy a te 
következő időpontod is csúszni fog pár nappal/héttel.  
 

!! SZEMPILLA ÉPÍTÉSRE MINDIG SMINK NÉLKÜL, TISZTA SZEMPILLATŐVEL ÉRKEZZ !! 

 

 

Köszönöm,  
Ignácz-Katona Emese  


