CATÁLOGO DE PRODUTOS

SOBRE
Fundada em 2004, a Klass Vough
é uma empresa dedicada a
oferecer ao mercado da beleza as
melhores ferramentas para
auxiliar o profissional e o
consumidor final na arte
de maquiar.

CATEGORIAS

Clique sobre a categoria que você gostaria de visualizar.

Pincéis Brown Line

Pinças

Pincéis Ônix Line

Espelhos

Pincéis Impact Line

Acessórios

Pincéis Black Line

Tesouras

Pincéis Celebrities Line

Descartáveis

Sponge Brush

Cílios Postiços

Contour Brush

Cílios Glam Line

Kits de Pincéis

Makeup Studio - Ring Lights

Porta Pincéis

Makeup Studio - Maletas

Brush Cleanser

Necessaires

Sponge Cleanser

Stuio KV Collection

Deep Brush Cleanser

Cola DUO

Esponjas

Cílios Salon Perfect

A pioneira linha da Klass Vough é reconhecida pelo seu cabo na tonalidade
marrom envernizado. A linha é a mais completa da marca, e seu mix é
elaborado com pincéis de cerdas naturais e sintéticas, proporcionando a
realização de todos os tipos de maquiagem
Já em nossa primeira linha é possível reconhecer a qualidade de cada pincel.
Desde o cabo, ferrule, cerdas até o acabamento, tudo feito com produtos de
primeira linha, para proporcionar segurança e qualidade aos nossos clientes.

FICHA TÉCNICA
CABO
Madeira com laca transparente.
FERRULE
Metal cromado.
CERDAS
Naturais e sintéticas. As cerdas naturais são
extraídas através do processo de tosa dos
pelos de cabra montanhesa.
As cerdas sintéticas são feitas de taklon.

natural. As cerdas passam por um processo
de polimento, criando texturas semelhante às
cutículas dos pelos naturais.

QUANTIDADE DE PINCÉIS
36 modelos

N

CERDAS NATURAIS

S

CERDAS SINTÉTICAS

Ref.: 1

Ref.: 4

Pincel para aplicação de pó
compacto ou solto, ótimo para

N

leve e sem deixar resíduos de
produto.

N
Ref.: 2

Pincel para contorno e iluminador.
Muito macio e de fácil manuseio,
e de fácil manuseio, esse pincel
proporciona um esfumado natural
com perfeição.

Ref.: 5

Pincel para aplicação de pó
compacto ou solto. Suas cerdas
acabamento mais preciso e polido.

N

um efeito suave.

N
Ref.: 3

Ref.: 6
Pincel perfeito para iluminar o rosto com produtos em pó e retirar

marcas na pele ou resíduos de
produto.

N

N

Ref.: 7

Ref.: 13

Pincel indicado para aplicação de

Pincelparaaplicaçãodedelineador
líquido ou em gel, suas cerdas
facilitam a aplicação de diferentes
delineadores, proporcionando um

para criar looks intensos.

N

mais denso.

S
Ref.: 8

Ref.: 14
Pincel indicado para depositar e
potencializar a cor de sombra nos
olhos, assim como aplicações de
pedras e glitter. Possui três refis
da ponteira.

Pincel ideal para aplicação de
precisão.

N

S
Ref.: 9
indicado

Ref.: 15
para

aplicação

Pincel que penteia e dá
definição para sobrancelha.

de

S

N
Ref.: 10

Ref.: 16

Correção de sobrancelhas
com efeito esfumado.

N

tons mais escuros.

N
Ref.: 11

Ref.: 17
Pincel indicado para aplicação de

N

esfumar uniformemente para ter
um resultado leve de acordo da
intensidade do produto.

S

Ref.: 12

Ref.: 18

Pincel para esfumar ou dar
macio e de fácil manuseio.

N

maiores.

N

Ref.: 19

Ref.: 25

Pincel com formato arredondado.
Com suas cerdas extremamente

N

S
Ref.: 20

Ref.: 26

Pincel para aplicação de sombras
cremosas ou em pó nas regiões
menores do rosto. Intensifica as
cores devido à firmeza das cerdas.

N

Pincel indicado para depositar
sombra ou aplicar corretivo com
acabamento natural.

N
Ref.: 21

Ref.: 27

Pincel indicado para aplicar
máscara de cílios e para modelar

S

Pincel de precisão indicado para sombras
cremosas ou em pó, para detalhes e
esfumados na linha dos cílios.

S
Ref.: 22

Ref.: 28

Pincel indicado para depositar
sombra nas pálpebras, assim como
aplicações de pedras e glitter. Possui
3 refis de ponteira.

S

Pincel indicado para aplicação de
sombras cremosas e em pó.

S
Ref.: 23

Ref.: 29

Pincel para aplicação de sombras
com mais intensidade ou para
esfumar abaixo dos olhos.

N

Pincel para aplicação de corretivos,
com seu formato língua de gato,
com precisão.

S
Ref.: 24

Ref.: 30
Pincel ponta dupla para aplicação
possui formato lingua de gato e do
outro cerdas macias para depositar

dos cílios.

N

S

Pincel ponta dupla: um lado
indicado para delinear, e outro
para aplicar sombra ou corretivo.

Um lado para pentear e definir
sobrancelhas e cílios, e o outro
para correção de sobrancelhas.

Pincel para correções e
acabamentos nas regiões
menores do rosto

Pincel que arruma, penteia e
define sobrancelha e cílios. O pente
de metal remove o excesso de
máscara dos cílios, deixandos-os
naturais e separados.

Ref.: BRW1

maquiagem.

Ref.: BRW2
Possui um mix de pincéis especialmente
selecionados com os Best Sellers da Brown Line,
oferecendo assim um kit completo para uma
maquiagem perfeita.

Ref.: BRW3
É uma seleção de pincéis inspirada nas
diferentes técnicas de maquiagem para
área dos olhos.

Ref.: 16 BROWN

como cinto.

Ref.: 33 MASTER

ONIX
LINE
naturais e sintéticas premium, com um design pensado
ergonomicamente no conforto do maquiador. O seu cabo de
madeira anatômico permite o encaixe perfeito do pincel na mão .
maquiagem impecável.
A ONIX LINE está registrada no Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, garantindo a exclusividade do produto.

FICHA TÉCNICA
CABO
Cabo de madeira com pintura laca preta.
FERRULE
Metal com pintura automotiva preta.
CERDAS
Naturais e sintéticas. As cerdas naturais
são extraídas através do processo de
tosa dos pelos de cabra montanhesa
As cerdas sintéticas são feitas de
taklon. Taklon é uma fibra sintética
tratada de forma a ficar mais parecida
com a textura do pelo natural. As cerdas
passam por um processo de polimento,
criando texturas semelhantes às
cutículas dos pelos naturais.
QUANTIDADE DE PINCÉIS
22 modelos

N

CERDAS NATURAIS

S

CERDAS SINTÉTICAS

OX-01

OX-06

Pincel para aplicação de pó
solto, com cerdas volumosas e
extremamente macio, deixando a
pele com aspecto natural.

N

Pincel em formato leque com pelos
longos e macios, indicado para retirar
excessos de pó, sombra e para aplicação
de iluminador.

N
OX-02

N

Encaixa-se
perfeitamente
nas maçãs do rosto e esfuma
delicadamente proporcionando
um aspecto natural.

OX-07
Com um único pincel, deposite, esfume

N

OX-03

OX-08

Pincel lingua de gato indicado
para aplicação de produtos a

glitter ou pigmento. Com suas cerdas

corretivo e primer.

S

N
OX-04

OX-09

e primer.

S

com um único pincel.

N
OX-05

OX-10

rosto.

S

N

OX-11

OX-17

Pincel para aplicação de contorno

N

natural.

curtas. Crie um esfumado pontual
marcante.

N

OX-12

OX-18

Pincel ideal para aplicar o

Pincel indicado para aplicação

aplicação de iluminador. Com
cerdas altamente macias, ele

afunilado que auxilia no contorno

N

N
OX-13

OX-19
Pincel para aplicação de produtos

extremamente macio. Com ele
cores mais escuras, deixando um

N

S
OX-14

OX-20
Pincel para aplicação de
corretivo líquido ou cremoso. Seu
formato “língua de gato” auxilia

Pincel ideal para contorno facial e

N

S
OX-15

OX-21

Pincel cônico arredondado e
alongado que proporciona um
esfumado suave.

N

Pincel para aplicação de
delineador líquido ou em gel. Sua
leve curvatura auxilia na
firmeza e na aplicação.

S
OX-16
cerdas ultra macias facilitam o
esfumado na transição de cores.

N

OX-22

S
N

pó solto ou compacto criando uma
camada leve e natural.

modelos ideais para serem utilizados com produtos líquidos
ou cremosos, como base, corretivo, primer, entre outros cosméticos. Esta
linha tem como objetivo facilitar a distribuição do produto no rosto criando
um efeito moderno e natural.
Os pincéis Impact Line possuem cabos de madeira envernizados na cor
vinho e as cerdas são de taklon. Os pincéis possuem grande quantidade de
cerdas, tornando-os mais volumosos e precisos, além de um toque suave e

FICHA TÉCNICA
CABO
Cabo de madeira envernizadocom laca cor
vinho.
FERRULE
Metal cromado.
CERDAS
As cerdas sintéticas são feitas de taklon. Taklon
mais parecida com a textura do pelo natural. As
cerdas passam por um processo de polimento,
criando texturas semelhante às cutículas dos
pelos naturais.
QUANTIDADE DE PINCÉIS
8 modelos

S

CERDAS SINTÉTICAS

IP-01

perfeitamente em
ângulos do rosto.

todos

IP-05

os

os ângulos do rosto. As cerdas
permitem uma aplicação uniforme

S
IP-02
Pincel em formato cônico indicado
para aplicação de produtos a

S
IP-06

corretivo e primer.
para aplicação de corretivo nas áreas

S
IP-03
Pincel arredondado com cerdas

S

S
IP-07

cremosa ou em pó, dando
polimento para deixar uma pele
com aspecto natural.

Pincel ideal para aplicação de
delineador líquido ou em gel,

IP-04
Pincel para aplicação de corretivo.
natural sem excesso de produto.

S
IP-08

S

único pincel.

S

BLACK
LINE

Essa linha é composta por 19 pincéis, um mix formado
com os principais modelos para quem está iniciando
traz requinte e charme ao conjunto.
A linha Black Line, é feita com cerdas naturais e
sintéticas, para serem utilizadas com todos os tipos de
maquiagem. Com esses modelos é possível realizar
desde um trabalho mais elaborado, rico em detalhes,
até o mais simples e casual.

FICHA TÉCNICA
CABO
Cabo de madeira com pintura preta fosca.
FERRULE
Metal cromado.
CERDAS
Naturais e sintéticas. As cerdas naturais são
extraídas através do processo de tosa dos pelos
de cabra montanhesa.
As cerdas sintéticas são feitas de taklon, uma fibra
a textura do pelo natural. As cerdas passam por um
processo de polimento, criando texturas semelhante
às cutículas dos pelos naturais.

QUANTIDADE DE PINCÉIS
19 pincéis.

BLACK LINE
N

CERDAS NATURAIS

S

CERDAS SINTÉTICAS

Ref.: 301

Ref.: 305

Pincel para aplicação de pó compacto ou solto, ótimo para retoques rápidos.

N

cremosas ou em pó, permite um

N

Ref.: 302

Ref.: 306

Pincel para aplicação de pó
solto ou compacto, seu formato

N

natural na pele.

N

Ref.: 303

Ref.: 307

em pó ou cremoso. Se encaixa na
maçã do rosto criando um efeito
mais pigmentado de acordo com o

N

N

Ref.: 304
Pincel indicado para aplicação
de contorno em pó. Sua forma
arredondada
fornece
apenas

N

intenso.

Ref.: 308

Ref.: 314

Pincel em formato de leque, ideal

N

Pincel indicado para intensificar
sombras e pigmentos, assim
como também para aplicar
pedrarias e glitters.

S

Ref.: 309

Ref.: 315

Pincel para esfumar, ideal para
máscara de cílios.

N

S

Ref.: 310

N

Ref.: 316

S
Ref.: 317

Ref.: 311

Pincel língua de gato indicado

Pincel para delineador líquido

cremosa.
suaves e contínuas.

S

N

Ref.: 318

Ref.: 312

Pincel indicado para esfumar
proporciona
impecável.

da sobrancelha ou para aplicação
de delineador em gel.

N

S

Ref.: L

Ref.: 313

N

um

a esfumar uniformemente para ter
um resultado leve de acordo com
a intensidade do produto.

serve como tampa.

N

esfumado

Celebrities Line
Inspirado no mundo do cinema, cada pincel do kit foi cuidadosamente
selecionado. A Celebrities Line é composta por 13 deslumbrantes
pincéis que foram elaborados com matéria-prima da mais alta
qualidade, produzidos com cerdas naturais e cerdas sintéticas de taklon.

e sombra, cor, impacto e suavidade, tanto para uma maquiagem
mais elaborada, como também para o uso diário.

FICHA TÉCNICA
CABO
Cabo de madeira com pintura laca tabaco.
FERRULE
Metal cromado
CERDAS
Naturais e sintéticas. As cerdas naturais são
extraídas através do processo de tosa dos pelos
de cabra montanhesa.
As cerdas sintéticas são feitas de taklon, uma fibra
com a textura do pelo natural. As cerdas passam
por um processo de polimento, criando texturas
semelhante às cutículas dos pelos naturais.

QUANTIDADE DE PINCÉIS
13 modelos

Celebrities Line
N

CERDAS NATURAIS

S

CERDAS SINTÉTICAS

CL-04

CL-01
Pincel para aplicação de pó
compacto ou solto. Suas cerdas

Pincel língua de gato indicado
cremosa.

N

polimento do rosto sem excessos.

S
CL-05

CL-02

Pincel leque ideal para iluminação
com fácil aplicação, deixando um
resultado discreto e natural.

a aplicação e deixa um aspecto
suave e natural.

N

N
CL-03

N
S

no rosto. Aplique pó solto ou
compacto criando uma camada
cremosos ou em pó.

N

CL-06

CL-10

Pincel para aplicação de corretivo,
com o formato língua de gato,

S

local com precisão e suavidade

S
CL-11

CL-07
Pincel com cerdas mais curtas
a precisão e a pigmentação

N

N
CL-08

CL-12

Pincel com cerdas naturais para

Pincel para delineador líquido
ou em gel, sua ponta angulada

resultado rápido, prático e intenso.

N

N
CL-09

CL-13
-

cerdas mais densas, deixam um
esfumado mais pigmentado e um

N

gloss ou líquidos matte.

S

Sponge
Brush
Linha de pincéis esponja indicados
para aplicação de produtos a base de
emolientes como bases, corretivos,
primers e produtos cremosos em geral.

SB-01

menores do rosto e contorno na

CABO
Cabo de madeira.

S
SB-02
Pincel indicado para aplicação
áreas do rosto com movimentos
circulares.

S
SB-03
Pincel indicado para aplicação de

S

FICHA TÉCNICA

FERRULE
Ferrule em metal com
pintura preta.
ESPONJA
Esponja de látex.
QUANTIDADE DE PINCÉIS
3 modelos

CB-01
Pincel indicado para marcações
mais precisas.

S
CB-02
Pincel indicado para aplicação
de contornos em áreas menores
corretivo.

S

Contour
Brush
A linha é composta por quatro modelos de
pincéis em formato de “escova”, que foram
desenvolvidos para serem utilizados no
preparo da pele e contornos faciais. O cabo
facilitar a automaquiagem, proporcionando
produto.
Os pincéis da linha foram desenvolvidos
com cerdas sintéticas, o que contribui para
o não desperdício dos produtos.

CB-03
Pincel indicado para aplicação
em todas as áreas do rosto com
agilidade.

S
CB-04

FICHA TÉCNICA
CABO
Cabo de PP.
CERDAS
Cerdas sintéticas de taklon.

Pincel indicado para aplicação
em todas as áreas maiores do
rosto com agilidade.

S

QUANTIDADE DE PINCÉIS
4 modelos

KIT DE PINCÉIS
Os kits de pincéis da Klass Vough são desenvolvidos
com estojos personalizados atendendo aos profissionais
da maquiagem e também ao público final que busca
praticidade e qualidade.

Ref.: 13CELEB

REF.: 6PKG

esfumar.

Ref.: 7PKC

esfumar.

Ref.: WONDER

PU e tecido.

Porta
Pincéis
FICHA TÉCNICA
MATERIAL
PU (Poliuretano)
Tecido sintético
PVC e ABS

Ref.:4500

Ref.: PS-01
Porta pincel de silicone que

para prender na cintura de
de maneira fácil à superfícies planas
e lisas como espelhos e vidros.

Ref.:
ff.: 4513

Ref
Ref.:
ff.: 4514

22cm de altura.

STADO
TE

BRUSH CLEANSER
O ROXINHO QUE TODOS AMAM

A CEPA

D

P

EL

Elimina
99,9%
dos GERMES
e BACTÉRIAS*
Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto.
Conserve fora do alcance das crianças. *Mata: E. coli,
P. aeruginosa, S. aureus, Salmonella sp., C. albicans e
S. epidemidis

Higienização
O Brush Cleanser é um higienizador de pincéis que remove
de uma forma instantânea todas as sujidades de
maquiagens, como também mata 99,9% de germes e
bactérias das cerdas dos pincéis, deixando-os prontos para
uma reutilização imediata.
O produto pode ser usado tanto em cerdas naturais quanto
sintéticas, as propriedades hidratantes mantêm a qualidade
dos fios e propiciam maior maciez conservando as cerdas.
O Brush Cleanser é perfeito para o dia a dia, porém sua
utilização não isenta a limpeza profunda dos pincéis.
STADO
TE

Ref.: BC-002
CONTEÚDO: 35ml

A CEPA

D

P

EL

Ref.: BC-001

Ref.: BC-004

CONTEÚDO: 200ml

CONTEÚDO: 500ml

A família cresceu!
LANÇAMENTO

Shampoo desenvolvido para limpeza
das esponjas, que são utilizadas com
produtos mais densos e líquidos de
difícil remoção, como base e corretivo.
Sua fórmula possui a casca de Juá, um
agente natural que possui ação
higienizante, adstringente e
antisséptica, que torna mais fácil e
eficaz a limpeza desses acessórios.

Ref.: BC-008
CONTEÚDO: 150 ml

LANÇAMENTO

profunda para as cerdas
contém manteiga de
Murumuru, que nutre,
hidrata e mantém as
cerdas macias, e também
uma base higienizadora
bactericida e antibacteriana.
O verso de sua tampa possui
um acessório extra, uma
escova feita de silicone
com relevo 3D, que foi
especialmente pensado
para auxiliar e potencializar
a higienização.

Ref.: BC-007
CONTEÚDO: 50 g

Esponjas
Coloridas, macias e funcionais, são
diversos modelos de esponjas para
fazer uma cobertura ou marcações
homogênea e com aspecto bem
natural, além de alcançar aqueles
locais mais difíceis do rosto.

BIOSSEGURANÇA
A esponja pode ser reutilizável de
forma individual, após o uso, faça
a higienização profunda
utilizando o shampoo Sponge
Cleanser da Klass Vough.
Para uso em atendimento,
recomendamos o descarte ou a
higienização da esponja para
presentear a(o) cliente.

FICHA TÉCNICA
COMPOSIÇÃO

As esponjas da Klass Vough
podem ser encontradas nas
versões com látex, espuma
hidrófila (latex free), poliuretano
ou celulose.

LANÇAMENTO

Ref.:G004

LANÇAMENTO

PF-400
Nude Sponge Klass Vough é super
macia e possui design diferenciado,
sua forma foi pensada especialmente
para facilitar a aplicação de produtos
liquidos e cremosos em diferentes
regiões da face. Material: espuma
expansível hidrófila.

LANÇAMENTO

Ref.: G005

maquiagem.

LANÇAMENTO

Ref.: QM097
tecnologia inovadora, com textura
aveludada e macia. Ela expande

LANÇAMENTO

G002
maquiagem em geral, ideais para
áreas menores e mais delicadas do
rosto. Seu material macio e com toque
suave permite aplicação de produtos,
cremosos, líquidos e em pó, deixando
a pele com a cobertura uniforme.

Ref.: PF-080

pastosa proporcionando maior

Ref.: PF-034

G001
mais praticidade para o seu dia

aplicação de pancake seco ou
cremoso, proporcionando maior

para aplicação de produtos
líquidos, cremosos e em pó.
secas ou úmidas.
LANÇAMENTO

QM098
Blend Sponge Klass Vough
possui um design para
aplicações precisas de
produtos líquidos e cremosos
para cada área do rosto,
proporcionando um
acabamento uniforme.
Material: espuma expansível

Ref.: PF-079 (2 unidades)
Ref.: PF-079-6 (6 unidades)

aplicação de pancake seco ou
cremoso, proporcionando maior

PF-1800

aplicação de produtos cremosos

PF-128 (2 unidades)
PF-128-6 (6 unidades)
para aplicação de pó compacto
ou solto, permitindo controlar a

PF-1801

aplicação de produtos cremosos

PF-103 (8 unidades)
PF-033-24 (24 unidades)
PF-033-100 (100 unidades)
PF-1080
de corretivo, proporcionando
suavidade e precisão na
aplicação do produto.

e corretivo líquidos em áreas
menores do rosto.

Ref.: PF-057
Ref.: PF-052
aplicação de corretivo líquido ou
cremoso.

deixando a pele uniforme e sem

Cores sortidas.

Ref.: PF-023
Ref.: PF-044C
indicada para aplicação de
contorno líquido ou cremoso.

para áreas maiores do rosto.

Pinças

São diversos modelos para auxiliar
manutenção das sobrancelhas, além
de auxiliar também na colocação de
Klass Vough são feitas de aço inox
o que assegura maior qualidade e
durabilidade do produto.

FICHA TÉCNICA
Pinças retas: indicadas para
remoção de pelos médios e longos
em excesso das sobrancelhas
Pinças chanfradas: facilitam a
depilação de fios médios e curtos,
assim como também ajuda a
delinear o formato das sobrancelhas.
Pinças com ponta bisturi:
ideais remover com precisão
pelos curtos de difícil acesso,
finos e até encravados
MATERIAL
Aço inox - peças esterilizáveis.
Aço cirúrgico | Metal cromado

E

ESTERILIZÁVEL

Ref.: TW-3077G

Ref.: TW-1077G
Pinça

dourada

de

ponta

e para aplicação de cílios postiços.

E

E

Ref.: TW-043FHG

diferentes comprimentos sem que

Ref.: TW-043HG

Pinça com ponta dourada reta
indicada para a remoção de pelos
ponta da pinça garante precisão

E

E

Ref.: TW-048FHQH

Ref.: TW-048HQH

Pinça com ponta dourada
torna o manuseio mais seguro.
Indicada para a remoção de
pelos presentes no contorno da

E

E

Ref.: TW-085FHG

Ref.: TW-085HG

Pinça com ponta dourada reta
ideal para limpar o contorno da
excesso.

E

E

das pontas para dentro permitem
maior precisão para a remoção

41

Ref.: TW-OR124

Ref.: TW-OR123
Pinça com ponta dourada reta
com leve inclinação para dentro

ponta permite a remoção dos

e retirar os pelos em excesso.

E

E

Ref.: TW-OR122

Ref.: TW-195AHG

Pinça ponta dourada curva. Seu
formato curvo facilita o manuseio
e auxilia na aplicação de cílios
postiços.

Pinça ponta estreita dourada reta
com cantos arredondados, seu
formato garante precisão para a
a pele.

E

E

Ref.: TW-008CHG

Ref.: TW-195DHG

Pinça com ponta dourada reta
com leve inclinação para dentro,
o que permite maior precisão em

E

Pinça com ponta estreita dourada
reta, indicada para a remoção de
permite mais precisão na pega

E

Ref.: TW-1357

Ref.: TW-1465
indicada para a remoção de pelos
em excesso e modelagem da
sobrancelha. O bisturi é ideal para a

confortável e seguro.

encravados.

Ref.: TW-1271

Ref.: TW-131PO
Pinça ponta bisturi. Ideal para
isolar ou remover com delicadeza
pelos curtos de difícil acesso ou
encravados.Também é indicada para
aplicação de cílios fio a fio.

indicada para a remoção de pelos
em excesso e modelagem da

E

Ref.: TW-6600

Ref.: TW-121

Ideal para aplicação de cílios

E

E

Ref.: TW-151

Ref.: TW-141

Pinça ponta reta: ideal
para aplicação e
extensão de cílios.

Pinça ponta curvada: ideal
para isolar cílios durante a
técnica de extensão.

E

E

Ref.: TW-R31130
Pinça
ponta
arredondada.
Indicada para aplicação de cílios
postiços inteiriços ou em tufos.

E

Pinça Bisturi Silver, oferece
extrema precisão para retirar
pelos finos, curtos ou encravados,
sem danificar o design das
sobrancelhas. Também pode ser
utilizada para aplicação
de cílios fio a fio.

Espelhos
A Klass Vough conta com
mais de 10 modelos em seu
portfólio. Espelhos com luz, lente
de aumento e também com
ventosas.

FICHA TÉCNICA
MATERIAL DO ESPELHO
Vidro
MATERIAL DA BASE
Plástico

Ref.: MR-01

Ref.: BM-1255

de mesa ou de mão.

Ref.: MR-02

Ref.: BM-2968

ventosas, ele adere a qualquer
superfície lisa ou espelhada.

Ref.:BM-1401BL

aderem a qualquer superfície
lisa ou espelhada. Funciona

Ref.: BM-2969

de mesa que permite girá-lo

Ref.: BM-2836

para mesa ou para as mãos.

Ref.: BM-2875

vidro.

Ref.: BM-2996

para mesa ou para as mãos.
Dimensões: 13,5x19cm (LxA)

Ref.: G003
Espelho de mesa com 3 faces
que permite a visualização em vários
ângulos. Outra vantagem é a regulagem
de altura na parte de trás do espelho,
conforme a necessidade do usuário.

Lighted Led
Makeup Mirror

REF.: BM-1711

Articulação
Rotação dogiratoria
espelho
em dois eixos

Encaixe para

Entrada
USB
Botão
liga/desliga
Entrada USB

lateral com aumento de 10x para detalhes.

Dimensões: 25x18cm (altura x largura)
Funcionamento: 4 pilhas AA (não inclusas)

Acessórios
A Klass Vough conta também com
uma extensa linha de acessórios, como
curvadores térmicos, apontadores, entre outros.

Ref.: EC-2017

cílios mais curvados com o auxílio
do calor de forma rápida e segura

Ref.: EC-2003

cílios curvados de forma prática,
segura e de longa duração para um
indicando o momento exato em que
o curvador atinge a temperatura ideal

Ref.: EC-918G

Ref.: PT-001

Porta pó para carregar glitter, pó,
separa facilmente os cílios.

Ref.: JB-005

Ref.: HDT-01

Apontador com 2 entradas para
Suas lâminas de aço inox são

aplicação de maquiagens líquidas

pontas perfeitas nos lápis.
Funciona com bateria de lítio
modelo CR2032L
Ref.: EC-106

para um traçado preciso.

Ref.: JB-007

Possui lâminas de aço inox
ponta do lápis.

Ref.: RZ-01

Possui escova e pente para

Ref.: PP-01
Protetor de pálpebras para
aplicação de máscara de cílios
sem borrar a pele.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Ref.: MP-01
Paleta de acrílico, indicada para
a mistura de maquiagens líquidas
ou cremosas, possui encaixe para
dedo e cinco cavidades para depositar
e misturar os produtos.
Acompanha espátula
com duas extremidades.

LANÇAMENTO

Ref.: FC-04

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO

Ref.: FC-03

Ref.: MKM-02

Ref.: MKM-01
Tapete organizador para uso em
bancadas. Mantenha seus acessórios de
maquiagem preparados para uso, e
protegidos do contato com qualquer
superfície.
Dimensões: 61cm x 46xcm
Cor: Rose Gold

LANÇAMENTO

Tapete organizador para uso em
bancadas. Mantenha seus acessórios de
maquiagem preparados para uso, e
protegidos do contato com qualquer
superfície.
Dimensões: 61cm x 46xcm
Cor: Dourado

JB-007

Ref.: FC-02
Mini escova de limpeza facial manual
indicada para todos os tipos de pele,
proporcionando uma limpeza delicada sem
agredir ou deixar residuos. Seu formato
anatômico permite o encaixe perfeito nas
mãos, trazendo conforto e praticidade
durante o seu uso. Seu tamanho é pequeno
e leve, perfeito para levá-lo em sua
nécessarie.

Escova de limpeza facial manual
indicada para todos os tipos de
pele, proporcionando uma limpeza
delicada sem agredir ou deixar
resíduos.

LANÇAMENTO

Paleta de Inox indicada para a
mistura de maquiagens líquidas ou
cremosas, possui encaixe para dedo e cinco
cavidades para depositar e misturar os
produtos.
Acompanha espátula com duas
extremidades, uma indicada para raspagem
de maquiagem e a outra para a mistura dos
produtos.

Escova de limpeza facial manual
indicada para todos os tipos de pele,
proporcionando uma limpeza delicada
sem agredir ou deixar resíduos.

LANÇAMENTO

Ref.: MP-02

Ref.: MKM-03
Tapete organizador para uso em
bancadas. Mantenha seus acessórios de
maquiagem preparados para uso, e
protegidos do contato com qualquer
superfície.
Dimensões: 61cm x 46xcm
Cor: Preto

Ref.: SS-01
Silicone para limpeza de
pincéis, possui filamentos
de silicone que auxiliam na
limpeza profunda das cerdas.

Ref.: APP-01
Aplicador de cílios postiços
com design anatômico,
durante a aplicação.

Ref.: SS-02
Possui diferentes texturas,
especialmente projetadas para
higienizar profundamente e
remover as impurezas resistentes da
maquiagem nas cerdas dos pincéis.

Ref.: MKR-01
sem o uso de produtos químicos.
que garantem a remoção da
maquiagem. Use com água
morna.

Descartáveis
BIOSSEGURANÇA NA MAQUIAGEM
Ações de prevenção podem ajudar a diminuir
a contaminação por fungos, vírus e bactérias.
E a Klass Vough sempre esteve atenta a esse
assunto, a empresa se orgulha em ser a pioneira na fabricação de aplicadores descartáveis para maquiagem. Além dos profissionais,
diversas marcas como Sephora, MAC, Natura,
Boticário, entre outras, também utilizam os
nossos aplicadores na sua rotina para
demonstração e aplicação de produtos.

FICHA TÉCNICA
MATERIAIS
Elastômero
de
poliéster,
termoplástico,
plástico
e
cerdas de taklon.

São diversos modelos, para que o maquiador
possa realizar um trabalho com toda a segurança, diminuindo o risco de transmissão de
agentes nocivos para si e o cliente.
DBS
Estojo com aplicador retrátil,
basta um clique para o descarte,
livre de contato. O kit possui 100
ponteiras descartáveis, sendo 50
modelos para sombra e 50
para gloss.

DMD-01 (10 unidades)
DMD-50 (50 unidades)
DMD-200k (200 unidades)
Aplicador descartável
de delineador.

DAS-3000 (10 unidades)
DAS-3000-50 (50 unidades)
DAS-3000-200k (200 unidades)

DAS-BL10 (10 unidades)
DAS-BL50 (50 unidades)
DAS-BL200K (200 unidades)
ponta

dupla.

Indicado

para

cores.

DMC-01 (10 unidades)
DMC-50 (50 unidades)
DMC-200k (200 unidades)
DAS-2 (10 unidades)
DAS-50 (50 unidades)
DAS-200K (200 unidades)
ponta dupla. Indicado para

Aplicador descartável de máscara
de cílios formato “ouriço”.
Indicada para alcançar as
extremidades externas e internas
dos cílios.

DMO-01 (10 unidades)
DMO-50 (50 unidades)
DMO-200k (200 unidades)

DBG-1 (10 unidades)
DBG-50 (50 unidades)
DBG-200k - (200 unidades)
Aplicador descartável para gloss
aplicação rápida com muita
pigmentação.

Aplicador descartável de máscara
de cílios com ponta ouriço. Seu
formato permite alcançar os cílios
menores e laterais.

DMN-1 (10 unidades)
DMN-50 (50 unidades)
DMN-200K (200 unidades)
Aplicador descartável de máscara
e separados com efeito natural.

DBL-3 (10 unidades)
DBL-50 (50 unidades)
DBL-200K (200 unidades)

DEB-4 (10 unidades)
DEB-25 (25 unidades)
DEB-200k (200 unidades)
Pincel descartável para
macias para esfumar e do outro

LANÇAMENTO

··· · ··· · ... .

LANÇAMENTO

Aplicador descartável com
cerdas sintéticas. Ideal para
aplicação de produtos líquidos
e cremosos como batom,
gloss, pigmentos, e etc.

LANÇAMENTO

DEC-1 (1 O unidades)
DEC-50 (50 unidades)
DEC-200k (200 unidades)

//.
··•.. .

Mini espátula descartável para
aplicação de cremes faciais.
Ajuda a evitar a contaminação
cruzada do produto e
facilita a aplicação.

·• . .

LANÇAMENTO
Mini pincel chanfrado para
sobrancelhas. Pode ser usado
para compor paletas de
maquiagem como
complemento.
Pacote com 50 unidades

LANÇAMENTO

···············•...
.. . .

.
..

. ...·

·
····

·. ··

Escovinha para cílios e
sobrancelhas. Ideal para
compor paletas ou kits de
maquiagem como complemento.
Pacote com 50 unidades

...

Ref.: DDS-50
Mini pincel com ponta dupla:
um lado escovinha para cílios/sobrancelhas
e outro lado pincel língua de gato
com cerdas sintéticas.
Pacote com 50 unidades

··... ·
•

.
.
·
.
.
.
.
....····
················..

Cílios
A Klass Vough conta com uma extensa
variedade de cílios postiços atendendo
à todos os gostos.

FICHA TÉCNICA
MATERIAL
Pelos naturais: Provenientes
de cabelo humano virgem,
devidamente tratados.
Sintéticos: São feitos com
fios de nylon.

HIGH IMPACT LINE
N

PELOS NATURAIS

S

PELOS SINTÉTICOS

REF: 001

REF: F-1G

proporcionando efeito natural.

S

efeito dramático.

S
REF: F-2

REF: F-7
Cílios com fios longos e espaçados,
proporcionando alongamento com
efeito natural.

proporcionando efeito natural.

S

S

REF: XOBLII

REF: F-8

Cílios misto com fios longos
e médios. É volumoso,
proporcionando um olhar
dramático.

longos e curtos espaçados,
proporcionando efeito natural.

S

S
REF: B-8

REF: F-5

Cílios mistos com cerdas curtas e
longas espaçadas, proporcionando efeito natural.

S

Cílios mistos com fios longos e
curtos espaçados, proporcionando
efeito natural.

S

NATURAL LINE
N

PELOS NATURAIS

Ref.: BMR-1480

S

PELOS SINTÉTICOS

Ref.: BMR-334
Cílios postiços em formato
anatômico. Alonga o canto dos

imperceptível.
oriental e para as extremidades
dos cílios.

N

N
Ref.: BMR-1469

Ref.: BMR-722

Cílios postiços de comprimento

Cílios postiços de comprimento
tante e com os cílios originais mais
volumosos de maneira prática e
rápida.

perfeito e duradouro para todas
mais intenso e sensual.

N

N
Ref.: BMR-1472

Ref.: BMR-1464
Cílios postiços de comprimento

evento noturno. É completamente

marcante e intenso enquanto dá
volume aos cílios naturais.

N

sua extensão.

N
Ref.: BMR-719

Ref.: BMR-1468

dramático e sensual. Se integra
com facilidade aos demais cílios

naturalidade e se integra com
facilidade aos cílios originais.

dramático e volumoso, perfeito
para eventos noturnos.

N

N

Ref.: BMR-841
Cílios

postiços

em

formato

aspecto amendoado com seus
que alongam e dão volume natural
aos cílios originais. Ideal para as
extremidades dos cílios.

N

STYLE PRO LINE
Ref.: 8MM
Ref.: BMIKFS
alongamentos.
Obtenha cílios longos e naturais.

S

S
Ref.: 12MM

Ref.: BMIKFM

alongamentos.

Obtenha cílios longos e naturais.

S
S
Ref.: 14MM

Ref.: BMIKFMIX
Obtenha cílios longos
e naturais.

Cílios fio a fio 14mm para
alongamentos.

S
S

FICHA TÉCNICA
MATERIAL

A Glam Line é uma coleção de cílios postiços
perfeitos para deixar sua maquiagem com muito
glamour em qualquer ocasião. Escolha entre
os modelos Diva Glam, Natural Glam, Power
Glam, Sweet Glam e Sexy Glam e arrase na
produção. Cada embalagem contém 4 pares
de cílios que podem ser reutilizados.

Pelos naturais: Provenientes de
cabelo humano virgem,
devidamente tratados.
Sintéticos: São feitos com
fios de nylon.

BMK-1002
Cílios volumosos de comprimento
longo. Se integra com facilidade

S

noturnos.

BMK-1004
Cílios postiços de comprimento
dramático e sensual para ser
destaque em um evento noturno.

S
BMK-1110

naturalidade e se integra com
facilidade aos cílios originais.

N
BMK-1802
Cílios postiços de comprimento
impactante e os cílios originais
mais volumosos de maneira
natural.

N
BMK-1832
Cílios com base de silicone
transparente, proporcionando

N

Maletas
Para auxiliar na organização,
conservação e trazer mais
praticidade na hora da
locomoção das ferramentas
para a maquiagem, a
Klass Vough possuí em seu
portfólio diversos modelos,
cores e tamanhos de
maletas. Desde pequenos
formatos de mão, perfeitos
para carregar apenas
itens básicos e essenciais
até modelos maiores com
rodinhas que facilitam a
locomoção.

DIMENSÕES

ALTURA

COMPRIMENTO

LARGURA

Ref.: JL-0873BL
encontrar quando preciso, mais a sua parte inferior,
que comporta itens maiores com praticidade.
sempre à mão durante o uso.
moldura de alumínio. Interior revestido com material

Preta

Ref.: DB-730
encontrar quando preciso, mais a sua parte inferior,
que comporta itens maiores com praticidade.
sempre à mão durante o uso.

Ref.: D-011-BL/PP
e fáceis de encontrar quando preciso, mais a sua parte
inferior, que comporta itens maiores com praticidade.
sempre à mão durante o uso.

Ref.: BH-0002-B

e interior revestido com tecido preto.

Ref.: WB-68-B
versatilidade no uso do espaço da maleta. Zíper na
parte superior.
plástico e interior revestido com tecido preto.

Ref.: DB-913T-S (Prata)
Ref.: DB-913T-BL (Preta)

Prata

usada separadamente como maleta de mão. A parte

parte inferior.
e moldura de alumínio.

Preta

Ref.: DB-2008BL (Prata)
Ref.: DB-2008BL/BL (Preta)

e podem ser guardados na parte inferior da

moldura de alumínio.
Prata

Preta

Ref.: WB-418T-BL/BL

transportada com facilidade. Possui divisórias
Bivolt.
moldura de alumínio e interior revestido em

Ref.: DB-2007

interna com 2 lâmpadas.
Bivolt

Altura: 28cm
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Ref.: DC-011BL (Preta)
Ref.: DC-011 (Prata)

movimentação.

Ref.: DC-012BL

Ref.: DC-012CH

conforto e comodidade.
Compatível apenas com modelo

Ref.: CP-2008BL

Capa protetora para maleta camarim.
Compatível apenas com os modelos
DB-2008BL e DB-2008BL/BL.

3FG9+
5BNBOIPDN9DN9DN
.BUFSJBM1PMJÏTUFSF/ZMPO
$PS$JO[B(SBöUF
%FUBMIFT/FDFTTBJSFEFWJBHFNDPN
DPNQBSUJNFOUPFYQBOTÓWFMFEF
BSNB[FOBNFOUP QBSBWPDÐBDPNPEBS
UVEPPRVFQSFDJTBS DPNBMÎBQBSBUSBOTQPSUF
UVEPPRVFQ

3FG9+
5BNBOIPDN9DN9DN
.BUFSJBM1PMJÏTUFSF/ZMPO
$PS"[VM
%FUBMIFT/FDFTTBJSFEFWJBHFNDPN
DPNQBSUJNFOUPFYQBOTÓWFMFEF
BSNB[FOBNFOUP QBSBWPDÐBDPNPEBS
UVEPPRVFQSFDJTBS DPNBMÎBQBSBUSBOTQPSUF
UVEPPRVFQ

3FG,$
5BNBOIPDN9DN9DN
.BUFSJBM/ZMPOF17$
$PS1SFUP
%FUBMIFT$PNDPNQBSUJNFOUPT OPTTB
'SBTRVFJSB0SHBOJ[BEPSBÏFTQBÎPTBFBJOEB
DPOUBDPNFTUPKPTJODMVTPT&MBQPTTVJVNB
BMÎBQBSBVTBSËUJSBDPMP FUBNCÏN
BMÎBQB
VNFODBJYFQBSBNBMBEFWJBHFN

Linha

Night
A linha Night é composta por pincéis de cerdas
sintéticas divididos para aplicação de bases,
corretivos, iluminadores, blush e sombra.

FICHA TÉCNICA
CABO

Madeira com pintura laca preta.
FERRULE

Metal com pintura automotiva
CERDAS

Cerdas sintéticas de taklon. Taklon é uma
fibra sintética tratada de forma a ficar mais
parecida com a textura do pelo natural. As
cerdas passam por um processo de polimento,
criando texturas semelhantes às cutículas dos
pelos naturais.

STB-01

STB-12

Pincel para aplicação de pó
compacto ou solto, ótimo para

Pincel indicado para

leve, sem deixar resíduos do
produto.

S

áreas menores do rosto.

S
STB-02
STB-14

Pincel indicado para aplicação

S

aplicações de pedras,
glitters e pigmentos

suave, sem deixar marcas na
pele.

S
STB-04

S

solto ou compacto criando uma
camada leve e natural.

STB-06
Pincel indicado para esfumar
menores, macio e de fácil
manuseio.

S
STB-07
Pincel formato língua de gato,
indicado para aplicação de
corretivo.

S

59

Linha

Dance
São pincéis de cerdas sintéticas
e cabo curto, ideais para levar no
necessaire.

FICHA TÉCNICA
CABO

Polietileno.
FERRULE

Metal.
CERDAS

Cerdas sintéticas de taklon.

SKV-01

SKV-04

Pincel indicado para depositar

S

S
SKV-03
Pincel indicado para marcação de

S

Esponjas
Coloridas e divertidas, as esponjas
da Studio KV Collection são práticas e
ideais para uma aplicação homogênea
do produto, alcançando até as áreas
mais difíceis do rosto.

FICHA TÉCNICA
COMPOSIÇÃO

Podem ser encontradas nas
versões com látex ou espuma
hidrófila (latex free).

ES-601
formato de gotas, indicadas para
aplicação de produtos líquidos
ou cremosos em áreas menores

PF-300

e corretivos líquidos em áreas
menores do rosto.

ES-602

aplicação de produtos líquidos ou
cremosos em áreas menores do
rosto. É livre de látex e expande

SL-001

líquidos. Suas diferentes
maneira uniforme.

59

Ref.: ESSENTIAL

REF.: STKT-02

necessidades da automaquiagem do dia a dia e ideal

contornos em geral.

Ref.: STNL-01

Ref.: SWP

59

REF.: SWG

Ref.: BLK-10

Ref.: BLK-01P

STRZ-01

STNP-01

seu formato original, prolongando

DB-288P

Peso: 2kg

DPB-0001LEO

não podem faltar.
revestico em tecido. Cor: estampada.

Nécessaires
BG-80612-1

BG-80615-1

lateral.

Cor: Preto

Cor: Preto

BG-80615-2
BG-80615-4

79

Conhecida como a melhor cola para cílios do mundo, a
DUO EYELASHES ADHESIVE sem dúvidas supera todas as
expectativas quando o assunto é fixação. As colas DUO
oferecem precisão e adesão dos cílios com sua fórmula
especial que alia durabilidade e conforto na utilização de
cílios postiços.
O grupo Klass Vough é o distribuidor oficial da cola DUO
no Brasil.
Selo holográfico de autenticidade. Este
selo é a garantia da originalidade do
produto. Distribuído oficialmente no
Brasil pelo Grupo Klass Vough.

Os DUO PROFESSIONAL EYELASHES são
cílios produzidos a partir de fios de cabelos
naturais devidamente tratados, permitindo
criar uma grande variedade de efeitos.
A embalagem contém um par de cílios que
podem ser reutilizados e uma cola DUO
transparente de 2,5g.

Ref.: D11

imperceptível.

Ref.: D12

extremamente alongados e volumosos.

Ref.: D13

e marcante. Ideal para ser usado em eventos
noturnos.

Ref.: D14

espaçadas, proporcionando um efeito natural.
Ideal para ser usado no dia a dia.

59

As colas DUO oferecem precisão e adesão
dos cílios com sua fórmula especial que
alia durabilidade e conforto na utilização
de cílios postiços.
São doze versões disponíveis para combinar
com o tipo de aplicação desejada,
desde aplicação de cílios para o dia a
dia, aplicações especiais para a noite.
Além das versões tradicionais, a DUO
oferece opções de cola sem látex, com
vitaminas e aplicação com pincel.

Ref.: 56813

postiços na pele de forma segura e duradoura.
longa duração e resistente à água. Seus cílios
intenso e supersexy!
Agite a cola antes da utilização, com o
armazenamento pode ocorrer a sedimentação das
substâncias.
Seca em 30 segundos
Ref.: 568034

na pele de forma segura e duradoura.
longa duração e resistente à água. Seus cílios
intenso e supersexy!
Agite a cola antes da utilização, com o
armazenamento pode ocorrer a sedimentação das
substâncias.
Ref.: 56814

Seca em 30 segundos

pigmentação preta, proporciona um efeito de
É de longa duração e resistente à água.
Agite a cola antes da utilização, com o
armazenamento pode ocorrer a sedimentação das
substâncias.
Seca em 30 segundos

Ref.: 568044
preta, proporciona um efeito de delineado deixando
É de longa duração e resistente à água.
Agite a cola antes da utilização, com o
armazenamento pode ocorrer a sedimentação das
substâncias.
Seca em 30 segundos

Ref.: 67583
Com aplicador de silicone, a cola DUO Quick- Set Strip Lash
Adhesive permite que espalhe mais rapidamente a cola
sobre a base dos cílios postiços de forma uniforme e precisa.
Fórmula especial livre de Látex e Formaldeído, com
secagem rápida em apenas 5 segundos!
Possui ultra fixação e é resistente a água, garantindo que
seus cílios permaneçam colados por muito mais tempo.
A cola Duo Quick-Set Strip Lash Adhesive é transparente.
Peso: 5g.

Seca em 5 segundos

Ref.: 67582
postiços de forma uniforme e precisa.

garantindo que seus cílios permaneçam colados
por muito mais tempo.

Peso: 5g.

Seca em 5 segundos

Ref.: 65696
A cola Duo 2 em 1 vem nas cores preta e transparente, e é
apropriada para colar cílios postiços sem danificar ou irritar a
pele, esse modelo já vem com o pincel aplicador que facilita
espalhar a cola sobre os cílios.
Tem uma excelente aderencia e fixação, deixando seus
cílios durante horas nos olhos e valorizando muito mais sua
maquiagem. É de longa duração e resistente à água.
Peso: 5g.

Seca em 30 segundos

Ref.: 56811

na pele.
Seca em 30 segundos

Ref.: 56812

É de longa duração e resistente à água.
composição, deixando seus cílios naturais mais
saudáveis.
Seca em 30 segundos

Ref.: 56896

É de longa duração, resistente à água e livre de látex.
Seca em 30 segundos
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Ref.: 56813-50

duradoura.

Agite a cola antes da utilização, com o
armazenamento pode ocorrer a sedimentação das
substâncias.
Seca em 30 segundos

Ref.: 56814-50

realçado.
É de longa duração e resistente à água.
Agite a cola antes da utilização, com o
armazenamento pode ocorrer a sedimentação das
substâncias.
Seca em 30 segundos

Cílios postiços e acessórios que facilitam a
hora da maquiagem e garantem uma
finalização perfeita e impecável.

N

CERDAS NATURAIS

S

CERDAS SINTÉTICAS

LA!

NÃO PRECISA CO

LA!

NÃO PRECISA CO

N

Ref.: 45S

Ref.: 53S

requer o uso de cola e suporta

requer o uso de cola e suporta

reaplicado novamente com uso
da cola.

reaplicado novamente com uso
da cola.

N

Ref.: 45K

N

Kit cílios/cola e aplicador, ideal
para iniciantes. Os cílios são
suavemente alongados no centro
e no canto externo para um
extra volume. Os fios de fibra
especial, leve e confortável, se
misturam com facilidade aos
naturais, para acabamento natural.

S

KIt Cílios/Cola e Aplicador.
Modelo com cerdas pretas cruzadas que
garantem um volume extra aos cílios e
formato alongado do canto externo para
desenhar um olhar ainda mais atraente.
Sua ponta com enfeites delicados
deixa a maquiagem completa e divertida.
Perfeito para looks artísticos e fantasiosos.

Ref. 21P

Ref.: 45P

Modelo de cílios postiços com
cerdas médias para
olhos pequenos

Modelo de cílios postiços crescentes
para alongar o olhar.

N

N
Ref.: 52P

Ref.: 53P

Cílios postiços com efeito
volumoso ideal para ser
usado à noite

Modelo indicado para levantar o olhar,
dando um efeito arredondado.

N

N

Ref.: 47666

N
Ref.: 62P

Ref.: 70P

As cerdas compridas são
alternadas com outras mais
curtas para criar volume e
alongar os fios originais
de forma natural.

Modelo mais anatômico com
cerdas crescentes para alongar o olhar.

N

Ref.: 109P

Ref.: 116P
Cílios postiços, modelo com cerdas
levemente espaçadas para um
olhar marcante e natural

Cílios postiços levemente
alongados para dar um
efeito de volume

N

N
Ref.: 202P

Ref.: 212P

As cerdas compridas sutilmente
alongam os fios enquanto
criam um volume incrível para
destacar e marcar o olhar.

N

canto externo e criam um efeito glamouroso

N
Ref.: 117P

Ref.: 47651

Cerdas levemente alongadas
volume extra aos cílios e formato alongado do
misturam naturais para deixar os

N

com um efeito glamouroso.

S

Ref.: 47130

Ref.: 1012

Cerdas alongadas no canto externo

S

de sensualidade. As cerdas coloridas
com um roxo delicado acrescentam um
diferencial especial para maquiagens

S
Ref.: 47669
Cílios postiços artísticos. Salon

complementam o make.

S
Ref.: IDV WHT

na pele.

mais atraente. Sua ponta com enfeites delicados
deixa a maquiagem completa e divertida.
Perfeito para looks artísticos e fantasiosos.

Klass Vough

@klassvough

www.klassvough.com
SAC: sac@klassvough.com

