
ACCESSORIES



Makeup Accessories
Σε πραγματικά προσιτές τιμές ώστε να μην τα απολαμβάνουν 

μόνον οι επαγγελματίες του χώρου της ομορφιάς…

Τώρα μπορείτε να αλλάξετε κι εσείς τη ρουτίνα 
στο μακιγιάζ σας με τα… 

WABI BEAUTY PROFESSIONAL ACCESSORIES

…που δημιουργήθηκαν για να ζωντανέψουν την καθημερινότητά σας 
και δεν θα λείψουν από κανένα νεσεσέρ!



ACCESSORIES

MAKEUP MIXING PALETTE

ΠΑΛΕΤΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Μεταλλική παλέτα κατάλληλη για την μίξη των υγρών προϊόντων 
όπως το foundation, primer, highlighters, lipsticks concealer και άλλα, 
ώστε να παράγετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

• Συνοδεύεται από προστατευτική θήκη.
• Καθαρίζεται πολύ ευκολά με νερό και σαπούνι
• Σε βολικό μέγεθος ώστε να μπορείτε να τη μεταφέρετε στην τσάντα 
ή το βαλιτσάκι σας.

minimum τεμάχια: 1
Προβολή σε ράφι
Tester: ---

Λ.Τ. 7,95€



PROFESSIONAL MAKE UP CASE

Βαλιτσάκι Μακιγιάζ για επαγγελματική η προσωπική χρήση!

Μικρό, κομψό, ανθεκτικό και ελαφρύ βαλιτσάκι καλλυντικών για να 
μεταφέρετε εργαλεία ομορφιάς και αξεσουάρ με στυλ! Διαθέτει 
καθρέπτη στο καπάκι και ενιαίο χώρο για μικρά αντικείμενα, αξεσουάρ 
η εργαλεία. Με πολλά εσωτερικά χωρίσματα για να μεταφέρετε 
εύκολα και με ασφάλεια τα καλλυντικά σας.

Κλειδώνει και ανοίγει από την κορυφή.

Χρώμα: Μαύρο
Διαστάσεις: 18,50 x 18,50 x 21 cm
Εξωτερικό Υλικό: ABS / Εσωτερικό Υλικό: EVA

• Το βαλιτσάκι πωλείται χωρίς να περιέχει προϊόντα.

minimum τεμάχια: 1
Προβολή σε ράφι
Tester: ---

ACCESSORIES

Λ.Τ. 39,95€



ACCESSORIES

BEAUTY CASE

Οργάνωσε τα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης 
σου με τα στυλάτα νεσεσέρ της WABI. Για τη συλλογή 
WABI Beauty δημιουργήθηκαν 2 νεσεσέρ από υψηλής 
ποιότητας συνθετικό δέρμα και ανθεκτική επένδυση 
πολυέστερ. Σε 2 διαφορετικά elegant σχέδια που 
μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη.

Γυναικεία νεσεσέρ για την καθημερινότητα, το ταξίδι ή 
την παραλία, στα basic χρώματα λευκό και chic beige.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Κομψή εμφάνιση.
• Εύκολη συντήρηση.
• Ανθεκτικά στη διάβρωση.

BEAUTY CASE NO.1
ΜΠΕΖ ΜΕ ΑΣΗΜΙ 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Μήκος: 20εκ.
Ύψος: 14εκ.
Βάθος: 6εκ.

BEAUTY CASE NO.2
ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΧΡΥΣΟ 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Μήκος: 22εκ.
Ύψος: 15εκ.  
Βάθος: 8εκ.

minimum τεμάχια: 2
Προβολή σε ράφι
Tester: ---

Λ.Τ. 19,95€

Λ.Τ. 21,95€



ACCESSORIES

PROFESSIONAL MAKE UP BRUSHES

Σχεδιασμένα για άψογη εφαρμογή!

Η απόλυτη συλλογή πινέλων για κάθε επαγγελματία αλλά και κάθε 
λάτρη της ομορφιάς.
Πλήρης σειρά από αξεσουάρ επαγγελματικού επιπέδου, ελαφριά 
στο χέρι για εύκολη χρήση ώστε να δημιουργήσετε μόνοι σας το 
τέλειο μακιγιάζ! Μια επιλογή από εξαιρετικά μαλακά πινέλα υψηλής 
ποιότητας, έτοιμα να προσφέρουν επαγγελματικά αποτελέσματα. 
Η λαβή των πινέλων είναι από μασίφ ξύλο σημύδας και το σημείο 
που καλύπτει την τρίχα είναι από αλουμίνιο.

Μια εξαιρετική επένδυση για τα προϊόντα σας γιατί στο εξής θα 
τα χρησιμοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο! Με υψηλής ποιότητας 
συνθετική τρίχα για απορρόφηση μικρότερης ποσότητας 
προϊόντος και τέλεια εφαρμογή με ελιγμούς στις περιοχές που 
άλλα αξεσουάρ ή τα δάχτυλά σας δεν καταφέρνουν. Τρίχα που δε 
μαδάει και είναι απόλυτα ανθεκτική στο νερό.



FACE FACE

100  FLAT FOUNDATION BRUSH

Το FLAT FOUNDATION BRUSH by WABI Beau-
ty, είναι επίπεδο και εύκαμπτο κωνικό πινέλο 
ιδανικό για υγρές και κρεμώδεις συνθέσεις. 
Και στις 2 περιπτώσεις, εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη και απόλυτα λεία εφαρμογή.

Είναι το ιδανικό πινέλο μακιγιάζ για την 
άψογη και πλήρη κάλυψη του προσώπου με 
foundation σε υγρή ή compact μορφή χωρίς 
να δημιουργεί γραμμές.

101 BUFFY FOUNDATION BRUSH

Το BUFFY FOUNDATION BRUSH by WABI 
Beauty, είναι πινέλο υψηλής πυκνότητας για 
αψεγάδιαστη εφαρμογή foundation στο 
πρόσωπο χωρίς να δημιουργεί γραμμές.

Εξαιρετικό σε ποιότητα για ομοιόμορφη 
και λεία εφαρμογή όλων των προϊόντων 
βάσης (υγρής κρεμώδους compact υφής) με 
απόλυτη επιτυχία κάλυψης.

Λ.Τ. 9,95€ Λ.Τ. 11,95€



FACE FACE

102 POWDER BRUSH

Το POWDER BRUSH by WABI Beauty, είναι 
ένα εξαιρετικά μαλακό και ευέλικτο πινέλο 
πούδρας που διαχέει απαλά και ομοιόμορφα 
το προϊόν επάνω στο δέρμα.
Οι πυκνές τρίχες του φροντίζουν για να 
δημιουργήσετε την κατάλληλη κάλυψη και 
ένα άψογο φινίρισμα.

Ιδανικό πινέλο για πούδρα είτε compact είτε 
ελεύθερης μορφής, και για την εφαρμογή 
bronzer.

103 BLUSH BRUSH

Το BLUSH BRUSH by WABI Beauty, είναι ένα 
εξαιρετικά μαλακό, λοξό πινέλο για ρουζ 
ή την εφαρμογή contouring. Ένα πινέλο 
επανάσταση, φαρδύ και με άριστη πυκνότητα 
για να δουλέψετε τέλεια στις φυσικές κόγχες 
του προσώπου.

Η γωνία του σας κατευθύνει με ακρίβεια 
για να αναδείξετε γωνίες και ζυγωματικά 
εφαρμόζοντας επαγγελματικές τεχνικές.

Λ.Τ. 12,95€ Λ.Τ. 12,95€



FACE

104 FAN BRUSH

Το FAN BRUSH by WABI Beauty, είναι ένα 
πολυχρηστικό πυκνό πινέλο σε σχήμα 
βεντάλιας για highlighter ή εφαρμογή 
πούδρας. Βελούδινο, σε σχήμα που είναι 
ιδανικό για την ομοιόμορφη και αέρινη 
κάλυψη του προσώπου με ελεύθερης μορφής 
πούδρα, bronzer ή και προϊόντων λάμψης 
στα ψηλότερα σημεία του προσώπου.

Επίσης απομακρύνει τυχόν υπολείμματα 
σκιάς που μένουν στο πρόσωπο και κάτω 
από τα μάτια.

Λ.Τ. 10,95€



FACE - EYES EYES

200 CONCEALER BRUSH

Το CONCEALER BRUSH της WABI Beauty, 
είναι πολύ πυκνό, μαλακό πινέλο για κονσιλερ, 
ειδικά σχεδιασμένο για την άψογη εφαρμογή 
διορθωτικών προϊόντων. 

Η πυκνότητα και ο σχεδιασμός του επιτρέπουν 
την επαγγελματική εφαρμογή και σταθερή 
τοποθέτηση concealer, είτε είναι σε υγρή είτε 
σε compact μορφή, κάτω από τα μάτια αλλά 
και σε σημεία όπου υπάρχει ερυθρότητα ή 
άλλα σημάδια.

201 FLAT EYEBASE BRUSH

Το FLAT EYEBASE BRUSH by WABI Beau-
ty, είναι το βασικό πινέλο για σκιές ματιών, 
απαραίτητο σε κάθε νεσεσέρ. Επίπεδο, 
κατάλληλα πυκνό και ιδανικό για τη σταθερή 
εφαρμογή σκιάς στο κινητό βλέφαρο.

Οι συνθετικές τρίχες του πινέλου σκιάς είναι 
άριστης ποιότητας, κατάλληλες για ένα 
άκρως επαγγελματικό αποτέλεσμα. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή και υγρό.

Λ.Τ. 8,95€ Λ.Τ. 7,45€



EYESEYES

202 ANGLED SHADOW BRUSH

Το ANGLED SHADOW BRUSH by WABI Beau-
ty, είναι ένα ιδιαίτερα πυκνό, λοξό πινέλο για 
την εφαρμογή σκιάς ματιών, ιδανικό για τον 
σχηματισμό γωνίας.

Ο σχεδιασμός του είναι ιδανικός για 
φωτοσκίαση, ανάμειξη σκιών και εφαρμογή 
σκιάς στην πτυχή και τις γωνίες του ματιού.
Το σχήμα του εξυπηρετεί επίσης την τεχνική 
εφαρμογής highlighter στο τόξο του 
φρυδιού.

203 BLENDING BRUSH

Το BLENDING BRUSH by WABI Beauty, είναι 
ένα στρογγυλεμένο, θολωτό πινέλο ιδανικό 
για να αναμείξετε τέλεια τις σκιές κάτω από 
το κόκκαλο των ματιών και να δώσετε βάθος 
στο βλέμμα.

Είναι επίσης το απαραίτητο εργαλείο για 
την ανάμειξη χρωμάτων και τη σκίαση στο 
περίγραμμα των ματιών. Κατάλληλο για το 
σβήσιμο της σκιάς στο τόξο του ματιού και την 
εξωτερική γωνία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στεγνό ή και υγρό.

Λ.Τ. 7,45€ Λ.Τ. 7,45€



EYESEYEBROWS

204 EYEBROW BRUSH

Το EYEBROW BRUSH by WABI Beauty, είναι ένα 
εξαιρετικά πυκνό και λεπτό πινέλο φρυδιών, 
κατάλληλο για εφαρμογή προϊόντων είτε σε 
μορφή gel είτε σκόνης.

Είναι το ιδανικό πινέλο για τα φρύδια καθώς 
η λοξή του γωνία σχηματίζει τα φρύδια 
με απόλυτη ακρίβεια. Η τέλεια επιλογή για 
καλοσχηματισμένο περίγραμμα και γέμισμα 
των φρυδιών με επαγγελματική τεχνική.

205 LIP BRUSH

Το LIP BRUSH by WABI Beauty, είναι ένα 
εξαιρετικά πυκνό και κωνικό πινέλο χειλιών 
για την ομοιόμορφη εφαρμογή του κραγιόν 
αλλά και τη ρύθμιση της σωστής ποσότητας 
κάθε προϊόντος στα χείλη.

Επαγγελματικό εργαλείο μακιγιάζ για την 
ελεγχόμενη εφαρμογή του lipstick σας και 
ό,τι πιο κατάλληλο για να σχηματίσετε με 
ακρίβεια το περίγραμμα των χειλιών σας.

Λ.Τ. 7,45€ Λ.Τ. 7,45€



EYES

206 EYELINER BRUSH

Το EYELINER BRUSH by WABI Beauty είναι ένα 
επαγγελματικό πυκνό πινέλο με εξαιρετικά 
ευθύγραμμη κοπή για απόλυτο έλεγχο και 
μέγιστη ακρίβεια στο μακιγιάζ.

Ο σχεδιασμός του είναι ιδανικός για την τέλεια 
τοποθέτηση gel eyeliner ή για εξαιρετικά 
λεπτές εφαρμογές στην εσωτερική και 
εξωτερική γωνία του βλεφάρου με σκιά.

Λ.Τ. 7,45€



MAKEUP BLENDERS

PROFESSIONAL MAKE UP BLENDER SPONGES

Τα επαγγελματικά σφουγγαράκια μακιγιάζ ‘PRO SECRET’ είναι ιδανικά για να προσφέρουν υψηλή 
κάλυψη σε όλο το πρόσωπο 4 μοναδικά σχέδια που εξυπηρετούν τη σωστή εφαρμογή όλων των 
προϊόντων βάσης σε κρεμώδη και gel μορφή. Απόλυτα μαλακά για αποφυγή ερεθισμών, είναι 
η σωστή επιλογή για να απλώνετε με ακρίβεια τα προϊόντα βάσης και πιέζοντας να εισχωρούν 
καλύτερα στους πόρους χαρίζοντας απόλυτα ομοιόμορφο φινίρισμα.

Χρήση:
• Χρησιμοποιήστε τα στεγνά για πλήρη κάλυψη
• Χρησιμοποιήστε τα υγρά για πιο ελαφριά κάλυψη ή με προϊόντα highlighter compact για περισσότερη απόδοση 
χρώματος πάνω στο δέρμα δίνοντας ένα πιο μεταλλικό εφέ. Όταν βρέχετε το σφουγγαράκι, στραγγίστε καλά 
πριν τη χρήση.
• Εφαρμόστε τα προϊόντα στο επάνω μέρος του χεριού σας, αναμείξτε τα με ένα Pro Secret make up blender 
sponge της WABI Beauty και εφαρμόστε πιέζοντας απαλά επάνω στο πρόσωπο.

Συντήρηση:
• Εφαρμόστε στο σφουγγαράκι ένα καθαριστικό προϊόν φιλικό προς το πρόσωπο και πιέστε το μέχρι να αφρίσει. 
Ξεπλύνετε καλά κάτω από ζεστό, τρεχούμενο νερό. Στραγγίστε καλά και αφήστε το να στεγνώσει ελεύθερα σε 
αεριζόμενο δωμάτιο.

minimum τεμάχια: 3
Προβολή στη κρέμαση

Λ.Τ. 6,95€



Ιδανικό για να προσφέρει υψηλή 
κάλυψη σε όλο το πρόσωπο. Οι 
επίπεδες πλευρές του το καθιστούν 
εξαιρετική επιλογή για να απλώνονται 
με ακρίβεια τα προϊόντα βάσης και 
πιέζοντας να εισχωρούν καλύτερα 
στους πόρους χαρίζοντας ένα 
απόλυτα ομοιόμορφο φινίρισμα.

Εξυπηρετεί τη σωστή εφαρμογή 
όλων των προϊόντων βάσης σε 
κρεμώδη και gel μορφή. H επίπεδη 
επιφάνειά του, το κάνει ιδανική 
επιλογή για άψογο blending καθώς 
δεν αφήνει γραμμές στην επιδερμίδα 
και την προετοιμάζει άριστα για να 
δεχθεί το contouring.

Σε σχήμα κλεψύδρας, η κατάλληλη 
επιλογή για blending και contouring.
Το στρογγυλό σημείο εξυπηρετεί 
στην εύκολη άψογη εφαρμογή του 
foundation ενώ η μυτερή του πλευρά 
προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια για 
κάλυψη στα δύσκολα σημεία όπως 
οι γωνίες στα μάτια, τη μύτη ατέλειες 
στο πρόσωπο.

Σε σχήμα δάκρυ, η καλύτερη 
επιλογή για την εφαρμογή του con-
cealer και του highlighter. H μυτερή 
του πλευρά προσφέρει τη μέγιστη 
ακρίβεια για να καλυφθούν τα 
δύσκολα σημεία όπως οι γωνίες στα 
μάτια και τη μύτη, ενώ η στρογγυλή 
του πλευρά εξυπηρετεί στην εύκολη 
και άψογη εφαρμογή του founda-
tion και του bronzer.

EXPERT POWER

MULTIUSE ORIGINAL



MAKEUP SPONGES

PROFESSIONAL MAKE UP SPONGES

Τα επαγγελματικά σφουγγαράκια μακιγιάζ της WABI Beauty είναι εξαιρετικά απαλά και ιδανικά 
για την εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή υγρών προϊόντων και προϊόντων σε μορφή κρέμας. Η 
βελούδινη υφή τους προστατεύει το δέρμα από ερεθισμούς. Είναι ειδικά σχεδιασμένα με μυτερές 
άκρες που εξυπηρετούν στην ακριβή εφαρμογή του foundation ή άλλων προϊόντων μακιγιάζ.

Professional Makeup Sponges σε 2 εκδοχές, μονή και διπλή συσκευασία.
Κατάλληλα για συχνή χρήση.

Χρήση:
• Χρησιμοποιείται στεγνό για τη σωστή εφαρμογή των προϊόντων

Συντήρηση:
• Εφαρμόστε στο σφουγγαράκι μακιγιάζ ένα καθαριστικό προϊόν, φιλικό προς το πρόσωπο, και πιέστε το 
σφουγγαράκι μέχρι να αφρίσει Ξεπλύνετε καλά κάτω από ζεστό, τρεχούμενο νερό. Στραγγίστε καλά και αφήστε 
το να στεγνώσει ελεύθερα σε αεριζόμενο δωμάτιο.
• Πλενόμενο επαναχρησιμοποιήσιμο

minimum τεμάχια: 3
Προβολή στη κρέμαση

Λ.Τ. 2,45€
1ΤΜΧ.

Λ.Τ. 2,95€
2ΤΜΧ.



MAKE UP 
SPONGE 1 pc  

No 101

WEDGE MAKE UP 
SPONGE 2pcs 

No 201

WEDGE MAKE UP 
SPONGE 2pcs 

No 202

WEDGE MAKE UP 
SPONGE 2pcs 

No 301

WEDGE MAKE UP 
SPONGE 2pcs 

No 302

MAKE UP 
SPONGE 1 pc  

No 102



Μέντας 4, Αχαρναί // Τ.Κ. 13677 Αθήνα
t. +30 211 780 3553 
Site: www.wabibeauty.com


