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Among all products FlareLash you can find Strip Eyelashes and Cluster and also accessories for applying and carrying them. Strip 
Eyelashes FlareLash have many different designs to satisfy various tastes of our clients. We are sure that you will find something 
suitable for you. Standard black and brown lashes highlight the beauty of natural lashes with a touch of an artistic look. They are also 
helpful for someone with short and thin natural lashes. Apart from traditional strip eyelashes, FlareLash offers to its clients the great 
diversity of gorgeous and decorative lashes with glitter, feathers, fancy twisted and many more. The variety of designs caused that 
it can be a wonderful and original ornament for the occasion of all type. The great offer of strip eyelashes helps to create the new 
look of eye’s shape. Hand-knotted lashes give an incredible comfort during carrying them. The set of Cluster Eyelashes FlareLash is 
a perfect solution for people who just want to correct the look of their natural lashes. Classic black eyelashes can both thicken and 
extend to obtain an effect of natural lashes. They are light, twisted and waterproof. The offer of Color Cluster Eyelashes FlareLash 
is addressed to persons who want to emphasize the look of their eyes and stress the eye color. False eyelashes are not only for a 
very special occasion like weddings or important parties. They can compose a decorative supplement of everyday outfit the same 
as earrings or purse. FlareLash accessories for eyebrows and eyelashes are everything what you need to make your appearance 
perfect in a few seconds. FlareLash implements help you to get the ideal look. Our products are easy to use even for beginners. With 
them every stylist will create the new eye look. Eyelashes FlareLash are made in 100% with sterilized human hair.

Wśród produktów FlareLash znaleźć można rzęsy w pasku i w kępkach oraz akcesoria przydatne przy nakładaniu rzęs oraz ich 
pielęgnacji. Rzęsy FlareLash w pasku występują w wielu różnych stylach i jesteśmy przekonani, że wśród nich każda klientka 
znajdzie styl dla siebie. Standardowe czarne i brązowe rzęsy uwydatniają piękno naturalnych rzęs, dodają nieco aktorskiego wyglądu. 
Mogą też pomóc w dokonaniu korekty niedoskonałości urody, przedłużają i zagęszczają naturalne rzęsy. Poza tradycyjnymi rzęsami 
w pasku firma FlareLash oferuje swoim klientkom również szeroką gamę rzęs ozdobnych: kolorowych, z brokatem, fantazyjnie 
podkręconych. Różnorodność modeli sprawia, iż mogą one stanowić doskonałe dopełnienie udanej stylizacji na każdą okazję. 
Urozmaicona oferta rzęs w formie paska pozwoli każdemu styliście wykreować nowy wymiar oczu. Ręcznie wiązane dla perfekcyjnej 
zwartości rzęsy w pasku zapewniają niezrównany komfort noszenia. Rzęsy FlareLash w kępkach to doskonałe rozwiązanie dla osób, 
które pragną jedynie skorygować wygląd swoich naturalnych rzęs. Klasyczne rzęsy czarne służą do zagęszczenia i delikatnego 
przedłużenia, dając efekt naturalnych rzęs.  Lekkie, podkręcone, wodoodporne rzęsy są najbardziej zbliżone do naturalnych.Oferta 
kolorowych rzęs w kępkach skierowana jest do osób, które chcą podkreślić wygląd swoich oczu, zaakcentować ich kolor. Może 
też stanowić podkład do delikatnego makijażu na specjalne okazje. Sztuczne rzęsy przeznaczone są nie tylko na imprezy, śluby czy 
wyjścia wieczorowe - mogą być dodatkiem do codziennego stroju i stanowić ozdobę, podobnie jak np. dobrane kolczyki czy torebka. 
Akcesoria do brwi i rzęs to wszystko, czego potrzeba, by w ciągu kilku sekund perfekcyjnie zmienić wygląd rzęs i brwi. Narzędzia 
FlareLash to pełna linia produktów, które pomogą Ci uzyskać takie rezultaty, jakich oczekujesz. Z tymi łatwymi w użyciu produktami 
nawet początkujący artysta może szybko podkreślić kształt i wykreować nowy wygląd oprawy oczu. Rzęsy FlareLash zrobione są w 
100% z wysterylizowanych ludzkich włosów.

Entre los productos de FlareLash pueden encontrar las pestañas postizas en tiras y mechones. Nuestra oferta está completada 
con diferentes accesorios necesarios para la aplicación y el cuidado. Ofrecemos la multitud de diferentes diseños de las pestañas 
postizas en tira, para que cada cliente pueda encontrar para sí misma. Los modelos de colores oscuros enfatizan la belleza de 
las pestañas naturales. A las mujeres con pestañas ralas ayudan a ocultar imperfecciones.Aparte de los diseños tradicionales 
hemos preparado una oferta con pestañas de colores, con brillo, extremamente curvado. Cada modelo puede funcionar como el 
complemento de la estilización entera.Con la alta calidad de los productos cada estilista tendrá mucha falibilidad en aplicación. 
Las pestañas postizas de FlareLash tienen los nudos hechos a mano para que cada mujer se sienta cómodo en llevarlas.La 
oferta de las pestañas postizas en mechones está dedicada para todas que necesitan solamente mejorar el look de sus pestañas 
naturales. Los mechones negros dejan el efecto de las pestañas naturales, pero más densas y un poquito más largas. Los de color 
es una opción perfecta para acentuar la mirada loca, especialmente en fiestas.Las pestañas postizas se pueden llevar sin ocasión 
especial. Sirven del complemento de la imagen entera como unos pendientes u otros adornos. Los accesorios amplían la oferta de 
FlareLash. Nuestros implementos sirven para ayudar la aplicación y el cuidado de las pestañas. Son fácil de utilizar. Seguramente 
ayudarán a cada estilista crear un nuevo look de cada ojo. Las pestañas Postizas de FlareLash están hechas completamente de 
vello humano esterilizado.
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STRIP EYELASHES
RZĘSY W PASKU / PESTAÑAS POSTIZAS EN TIRA

CLASSIC / KLASYCZNE / CLASICOS

4131 4301 4307 4402 4484 4489

4491 4494 4507 4511 4517 4525

4529 4537 4550 4561 4693 4703

4791 4800 4801 4802 4804 4811

4814 4817 4820 4825 4918 4930

4931 4932 4933 5043 5044 5061

DECORATIVE / OZDOBNE / DECORATIVAS

1126 1175 1178 4021 4120 4876

5197 5413 5451

Acrylic Stone / Kamyki Akrylowe /  Piedras Acrilicas

5296
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Beads / Koraliki / Cuentas de colores
4093 4094 4095 4097 4098 4888

4890 4896

Crystal Stones / Kryształki / Cristales

1106 1121 1125 1186 1192 1193

1194 1441 4115 4116 4911

Water Drops / Krople wody / Gotas de Agua

Sparkle Studs / Lśniące kolce / Pinchos Brillantes

1112 4079 4080 4081 4870

1235 1236 2011 4046 4055 4056

4057 4071 4074 4082 4417 4664

4665 4840 4867 4877 5097 5175

6885
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Glitters / Brokaty /  Brillos

1099 1100 1103 4013 4014 4015

4016 4018 4022 4023 4024 4026

4030 4037 4042 4047 4739 4848

4855 4858 5096 5129 5405

FEATHER TIPPED / Z PIÓRKIEM NA KOŃCU / CON PLUMAS EN PUNTILLA
1168 1357 1452 4135

SYNTHETIC HAIR / Z SYNTETYCZNEGO WŁOSIA / DE VELLO SINTETIZADO

4341 4347 4350 4351 4353 4373

4376 4377 4404 4578 4579 4581

4591 4592 4679



BLACK AND COLORFUL DARING / ODWAŻNIE NA CZARNO I NA KOLOROWO 
LOCURA EN NEGRO Y DE COLORES

1022 1023 1026 1049 1070 1092

1312 1333

FEATHER/ PIÓRKA / PLUMAS

1132 1133 1134 1136 1167 1402

1404 1430 2414 2415

CARNIVAL / KARNAWAŁOWE / DE CARNAVAL 

4036 4175 4179 4192 4193 4620

GLOW IN THE DARK / ŚWIECĄCE W CIEMNOŚCI / QUE BRILLAN EN OSCURIDAD

4215 4216 4228 4234

4237 4238 4250 4276

FABRIC / MATERIAŁOWE /  DE MATERIAL

1107 2480
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short / krótkie / cortos medium / średnie / medianos long / długie / largos

#3181 #3182 #3183

CLUSTER EYELASHES 
RZĘSY W KĘPKACH
PESTAÑAS EN MECHONES
BLACK / CZARNE / NEGROS

#3462
combo
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CLUSTER EYELASHES 
RZĘSY W KĘPKACH / PESTAÑAS EN MECHONES
COLORFUL / KOLOROWE / DE COLORES

#3549 #3558

ADHESIVES FOR STRIP EYELASHES
KLEJE DO RZĘS W PASKU / ADHESIVOS PARA LAS PESTAÑAS POSTIZAS EN TIRA

white / biały / blanco 
#FL-CLG7

black / czarny / negro 
#FL-BLG7

ADHESIVES FOR  
CLUSTER EYELASHES
KLEJE DO RZĘS W KĘPKACH
ADHESIVOS PARA LAS PESTAÑAS 
POSTIZAS EN MECHONES

black / czarny / negro
#EF-GLUED

clear / przezroczysty /  transparente 
#EF-GLUEC

ADHESIVE REMOVER
USUWACZ KLEJU / REMOVEDOR DEL ADHESIVO 

#FL-LR

#FL-MCSL

INDIVIDUAL COLORFUL EYELASHES
KOLOROWE RZĘSY POJEDYNCZE
PESTAÑAS INDIVIDUALES DE COLORES

#3676 #3680
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SUPER POWER VOLUME MASCARA
Super Power Volume Mascara from FlareLash gives 

your eyes totally new look. The special formula brings the 
eyelashes extraordinary volume and makes them extremly 
long. No smearing and no flaking. Its brush wraps to evenly 
mascara without sticking lashes. Using FlareLash Mascara 
you can be sure that the effect of beautiful lashes will last 
during whole day. The perfect product in elegant package 
will satisfy even the most demanding customers.
Available in black color.

Maskara Super Power Volume z linii FlareLash nadaje 
rzęsom zupełnie nowy wygląd. Dzięki specjalnej formule 
tuszu rzęsy stają się widocznie pogrubione i znacznie 
wydłużone. Nie kruszy się ani nie rozmazuje. Odpowiednio 
wyprofilowana szczoteczka równomiernie rozprowadza 
tusz, nie sklejając rzęs. Używając nowej maskary FlareLash 
można mieć pewność, że efekt pięknych rzęs utrzyma się 
przez cały dzień. Doskonały produkt elegancko opakowany 
zadowoli nawet najbardziej wymagające klientki.
Dostępny w kolorze czarnym.

El rímel Super Power Volume Mascara de FlareLash les 
dará el nuevo look de las pestañas. Esta máscara tiene una 
formula especial para hacer las pestañas extremamente 
largas y densas. Además no deja manchas debajo del 
ojo. Su cepillo aplica la máscara sin pegar las pestañas. 
Pueden estar seguros del efecto permanente durante todo 
el día. Es un producto perfecto, empaquetado de forma 
elegante que satisfacerá hasta los clientes más exigentes.
Disponible color: negro.# 
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ACCESSORIES
NARZĘDZIA / ACCESORIOS

EYELASH CURLER

#FL-ELC

ZALOTKA / RIZADOR DE PESTAÑAS NOŻYCZKI FLARELASH / TIJERAS FLARELASH

#FL-01

SCISSORS MIRROR SILVER

FL-02

FL-03

FL-03S

FL-04

FL-04S

FL-05

SPATULA METAL HANDLE SILVER 
SZPATUŁKA / ESPÁTULA

TWEEZERS POINTED STRAIGHT SILVER 14CM 
PĘSETA / PINZAS

TWEEZERS POINTED STRAIGHT SILVER 12,5CM 
PĘSETA  / PINZAS

TWEEZERS POINTED CURVED SILVER 14CM 
PĘSETA / PINZAS

TWEEZERS POINTED CURVED SILVER 12,5CM 
PĘSETA / PINZAS

SPATULA MIXING (GRIP HANDLE) 
SZPATUŁKA / ESPÁTULA



EURO FASHION
EXCLUSIVE DISTRIBUTOR 
SALES: +4858 692 22 18, 19, 20
SPRZEDAŻ:  +4858 692 22 14, 15, 16
EDUCATION: +4858 692 22 20
WWW.FLARELASH.COM

Every Beauty Salon 
Wants Some®


