
že od leta 1947

vodilni proizvajalec 
barv za trepalnice in obrvi

ZGODOVINA

Podjetje je svojo zgodbo o uspehu začelo 
leta 1947, ko je kemik Walter Pauli postavil 
temelje za nego kože ter nego in barvanje 
trepalnic in obrvi. Leta 1975 je Dr. Dieter 
Temt prevzel podjetje in razširil ponudbo 
izdelkov, hkrati pa je zagotovil distribucijo v 
več kot 40 držav. COMBINAL že 70 let 
izdeluje nove formule in postavlja smernice 
z inovativnimi izdelki. Danes je COMBINAL 
ena izmed najbolje prodajanih blagovnih 
znamk barv za trepalnice in obrvi na svetu.

MISIJA

COMBINAL razvija, proizvaja in izvaža širok 
obseg kozmetičnih izdelkov za 
profesionalno uporabo v kozmetičnih 
salonih. Kakovost, inovacija, strokovnost 
kot tudi odgovornost in trajnostni razvoj so 
glavna prioriteta podjetja.

Vsak COMBINAL izdelek je formuliran po 
merilih najvišje kakovosti in ustreza GMP 
zahtevam.



COMBINAL BARVE 
• poudarijo in definirajo •

COMBINAL barve za trepalnice in obrvi izdeluje avstrijsko 
podjetje Dr. Temt Laboratories, ki je eno od najbolj izkušenih 
proizvajalcev kozmetike na svetu.

Barve za trepalnice in obrvi z blago in nežno formulo ustvarijo 
definicijo, poudarijo oči in tako uokvirijo obraz. Visoko 
kakovostne učinkovine zagotovijo enakomerno obarvanost 
od korenin do konic, ki je obstojno do štirih tednov.

S COMBINAL barvami bodo vaše oči na pogled svetlejše in 
še bolj izrazite.

PREDNOSTI

Klasična intenzivno črna barva z 
najvišjo barvno globino. Najtemnejša 
barva v naši ponudbi in odlična za 
stranke s črnimi do temno rjavimi 
lasmi. Trepalnicam doda definicijo in 
volumen.

Intenzivno črna barva z modrikastim 
sijajem. Ustreza vsem tonom kože, 
zaradi česar je ena od najbolj 
priljubljenih barv v naši ponudbi.

Intenzivno modra barva za moden 
izgled. Odlična je za stranke s 
svetlimi in blond lasmi, uporablja pa 
se lahko tudi pri temnih laseh, saj 
doda jasno definicijo in izboljša 
volumen.

Temnen odtenek za naravno 
prekrivanje sivih trepanic in obrvi. 
Dlačice potemni, če pustimo, da 
učinkuje dlje. 

ČRNA
za trepalnice in obrvi

15 ml

MODRO-ČRNA
za trepalnice in obrvi

15 ml

MODRA
samo za trepalnice

15 ml

GRAFITNO SIVA
za trepalnice in obrvi

15 ml



Glamurozna temno rjava barva s 
popolnim prekrivanjem za naravni 
izgled. Primerna za stranke s temno 
blond in svetlo rjavimi lasmi. Z 
mešanjem s COMBINAL svetlo rjavo 
barvo pridemo do vseh želenih 
odtenkov rjave.

Nežna rjava barva za naravno 
definicijo. Odlična za stranke z blond 
ali svetlo rjavimi lasmi. Z mešanjem s 
COMBINAL rjavo barvo pridemo do 
vseh želenih odtenkov rjave.

RJAVA
za trepalnice in obrvi

15 ml

SVETLO RJAVA
za trepalnice in obrvi

15 ml

UČINEK BARVANJA

N 9

8 - 10 MIN

N 7N 8 N 6 N 4



NAVODILO ZA MEŠANJE BARV

TREPALNICE OBRVI

+   MIX 1:1 +   MIX 1:1

+   MIX 1:1 +   MIX 1:1

+   MIX 1:1 +   MIX 1:1

+   MIX 1:0,1 +   MIX 1:01

+   MIX 1:0,1



Nežno čistilo z alkoholom za 
temeljito odstranjevanje ličil 
pred barvanjem.

Nežno čistilo brez vsebnosti 
alkohola in parabenov za 
odstranjevanje ličil pred 
barvanjem. Primeren posebej 
za občutljive oči.

Zaščiti kožo med barvanjem. 
Lahko se uporablja tudi kot 
zaščitna krema za roke.

Razvijalec barve v stabilizirani 
tekoči obliki. 

Nežno odstrani madeže s kože 
in pripomočkov. Vsebuje 
alkohol.

Mehki papirnati lističi, ki so pri 
nanašanju barve namenjeni za 
zaščito občutljivega predela 
okrog oči.

Primerna za mešanje barv in 
hydrogen peroxida 5 %.

Primerna za mešanje barv in 
hydrogen peroxina 5 %. Za 
večkratno uporabo.

Idealen za nanos barve na 
trepalnice in obrvi.

ČISTILO 
ZA TREPALNICE

125 ml

EYE MAKE-UP 
ODSTRANJEVALEC

125 ml

ZAŠČITNA KREMA
100 ml

HYDROGEN
 PEROXIDE 5 %

20 ml

ČISTILO BARVE
125 ml

ZAŠČITNI LISTIČI 
96 kosov

PLASTIČNA 
POSODICA ZA 

MEŠANJE BARV

STEKLENA POSODI-
CA ZA MEŠANJE 

BARV

ČOPIČ ZA 
BARVANJE 
TREPALNIC

COMBINAL POSAMEZNI IZDELKI



EYELASH LIFTING
• za privzdignjene, podaljšane in voluminozne trepalnice •

Eylash lifting je nova inovativna metoda, osnovana na 
tradicionalnemu trajnemu oblikovanju trepalnic. Namesto 
rolic se pri tretmaju uporabljajo bolj udobne silikonske 
blazinice, izboljšana pa je tudi formula izdelkov. Rezultat so so 
nežno privzdignjene in ne zavihane trepalnice, ki optično 
povečajo oči in izboljšajo njihovo izrazitost. Za bolj izrazit 
učinek priporočamo, da v tretma vključite tudi barvanje 
trepalnic. 

Učinek je viden takoj in traja več kot 4 tedne.

30 min

(za 60 nanosov)
priming losjon (3 x 5 ml)
lifting losjon (3 x 5 ml)
fixing losjon (3 x 5 ml)
lepilo za lifting trepalnic (1 x  7,5 ml)
silikonske blazinice (3 pari - S, M in L*)
ščetka (2 x)
čopič (2 x)
plastična posodica (6 x)
balzam velvet lashes (1 x 7 ml)
USB ključ (1 x)

PREDNOSTI

TRAJANJE 
TRETMAJA

IZDELKI

*
L = light učinek liftinga
      (za dolge trepalnice)
M = medium učinek
      (za normalne trepalnice)
S = najmočnejši učinek
      (za kratke trepalnice)



Unikatna kombinacija aktivnih 
učinkovin black sea rod olja in 
SymPeptide(R)Xlash krepi korenine 
trepanic in aktivira njihovo rast.

Prvi rezultati so opazni že po nekaj 
tednih. Po 6-8 tednih redne 
uporabe bodo trepalnice do 3 mm 
daljše in polnejše.

Vsebina enega pakiranja zadostuje 
za uporabo 4-6 mesecev, glede na 
to ali se uporablja samo za 
trepalnice, ali tudi za obrvi.
4 ml

Inovativen in bogat balzam 
zagotavlja ekspresivne in naravno 
zdrave sijoče trepalnice in obrvi.

Negovalni kompleks olj in izvlečkov 
revitalizira, okrepi, ščiti in izboljša 
odpornost.

Je idealen izdelek za nego 
trepalnic po barvanju. Z rednim 
nanosom bodo trepalnice izgledale 
bolj zdrave, polne in močnejše, ter 
bodo dobile sijoč videz, ki traja.

Vsebina enega pakiranja zadostuje 
za uporabo 4-6 mesecev, glede na 
to ali se uporablja samo za 
trepalnice, ali tudi za obrvi.
7 ml

PREDNOSTI

PREDNOSTI

MAGIC LASHES
• spodbuja in poudari naravne trepalnice in obrvi •

VELVET LASHES
• naravna, botanična formula, ki obnovi in zaščiti trepalnice in obrvi •



Z NAJMANJŠIM TRUDOM DO NAJVEČJIH REZULTATOV
• 4 koraki do perfektno oblikovanih, definiranih obrvi in 
   trepalnic s COMBINALOM •

2. BARVA
COMBINAL barve

3. OBNOVA
balzam Velvet Lashes 

4. POUDAREK
aktivni serum 
Magic Lashes

Boštjan Pečuh s.p.
Utik 47 a, 1217 Vodice

01/832 34 94

041/664 987, 041/336 929

info@linea-kozmetika.si

www.linea-kozmetika.si

www.facebook.com/LineaKozmetika

1. OBLIKA
Eyelash Lifting


