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50 kosov 
6,00 €

5,00€
6,00 €
9,20 €

1 kos 
5,60€

1 kos 
 6,00 €

100 kosov 
11,60 €

1 kos 
8,40 €

LESENE LOPATICE
dolžina 11cm 100 kosov 

dolžina 15 cm 100 kosov 
dolžina 17 cm 100 kosov

PAPIRNATI ZAŠČITNI OBROČI 

KOVINSKI LONČEK
za grelec 800ml, 400 ml 

KOVINSKO DRŽALO
za lonček 400 ali 800 ml  

KOVINSKA LOPATICA
dolžina 23cm 

ZAŠČITNE FOLIJE 
za depilacijski grelec pri segrevanju 
voska v ploščicah oz. granulah

info@linea-kozmetika.si

www.linea-kozmetika.si
Utik 47a
1217 Vodice

Pribor za depilacijo 

Depilacijski tretmaji 
za lepoto in 

dobro počutje

POPOLNA PONUDBA 
IZDELKOV ZA 

PROFESIONALNO 
DEPILACIJO
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• Vsi izdelki Starpil so narejeni iz najboljših 
naravnih sestavin in aktivnih učinkovin.

• Stalno stremimo k inovacijam in 
preizkušamo nove formule, namenjene 
negi kože, a ob tem v enaki meri 
upoštevamo tudi njihov vpliv na okolje.

• Naš oddelek za razvoj in inovacije 
je predan znanstveni rigoroznosti in 
strokovnosti pri razvoju novih izdelkov, 
kar nas zadnjih 25 let razlikuje od ostalih.

KVALITETA – UČINKOVITOST – PODPORA

O podjetju Maystar

Depilacijski tretmaji za lepoto in dobro počutje

Laboratorij Maystar je leta 1984 ustanovil 
Jesus Bonan, mladi podjetnik, ki je sanjal 
o tem, da bi njegovo podjetje postalo 
merilo za profesionalno nego v salonih.
Njegove sanje so se izpolnile leta 1991, 
ko je izumil in patentiral inovativni ROLL-
ON vosek, do danes najbolj posneman 
depilacijski sistem, ki še vedno velja kot 
merilo za vse ostale tovrstne izdelke.

Zdravje in dobro počutje: naši izdelki so naklonjeni zdravemu 
videzu in zdravemu načinu življenja.

Okolje: pri vseh naših postopkih in storitvah stremimo k čim 
manjšemu obremenjevanju okolja.

Svojo ekipo: sodelavcem omogočamo, da dosežejo svoj 
karierni potencial, ob tem pa upoštevamo pravo ravnovesje 
dela in zasebnega življenja.

Zavzemamo se za
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DEPILFLAX AROMATIČNA OLJA PO 
DEPILACIJI
Odstranijo ostanke voska po depilaciji, 
kožo zmehčajo, navlažijo in prijetno 
odišavijo. Primerna so za vse dele 
telesa.

5,60 € 
4,60 €

3,00 €
2,00 €

125ml
9,90 €

DEPILACIJSKI TRAK
v roli100 m
Visoko kvaliteten prilagodljiv trak z 
maksimalno vzdržljivostjo.

Kompaktni, kvalitetni trak z reliefno 
površino.

Kompaktni, kvalitetni trakovi.

Visoko kvalitetni  prilagodljivi 
trakovi z maksimalno vzdržljivostjo. 

DEPILACIJSKI TRAK
v roli100 m

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov

17,50 €
15,00 €

9,00 €
6,30 €

1kos
6 kosov in več 

1kos
6 kosov in več 

1 zavoj 
6 zavojev in več 

1 zavoj 
6 zavojev in več 

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

Izdelki po depilaciji

Trakovi za depilacijo 
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DEPILEVE GOLD CONCENTRATE ZA 
ZAVIRANJE RASTI DLAČIC
Koncentriran gelni serum z encimi 
papaje. Uporabite ga takoj po 
depilaciji in kasneje vsakodnevno. 
Močne, uporne dlačice se bodo 
sčasoma oslabile.

DEPILEVE FOLISAN LOSJON PROTI 
VRAŠČANJU DLAK 
Vsebuje acetilsalicilno kislino in 
učinkuje proti vraščanju dlačic. V roll-
on embalaži je posebej primeren za 
intimne predele. 

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

DEPILEVE TONIRANA POMIRJEVALNA 
KREMA
Rahlo obarvana vlažilna krema, ki 
preprečuje rdečico kože. Vsebuje 
izvlečke kamilice in aloe vere. Na kožo 
se nanese v tankem sloju takoj po 
depilaciji, rahlo vmasira in po 3 minutah 
preostanek popivna.

20X10 ml
32,80 €

6X10 ml
41,50 €

200 ml
9,60 €

VELONA ALOE VERA GEL 99%
Naravno sredstvo z 99% koncentracijo 
aloe vere za pomiritev vsakršnih iritacij 
kože. Zagotavlja blag hladilni učinek.
Uporablja se ga po potrebi.

500ml
10,90 €

Izdelki po depilaciji
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Starsoft izdelki za depilacijo in
metode nanosa so posebej
zasnovani z namenom
zagotovitve takojšnje obnovitve,
ki znatno zmanjša odziv kože po
depilaciji vseh tipov kož.

Ko depilacija postane užitek

koži prijazna depilacija

• koži prijazen depilacijski tretma
• minimalno neugodje
• takojšnja regeneracija kože
• zmanjšan pojav rdečice
• odstranjuje tudi najkrajše dlačice
• globinsko vlaži

dermatološko testirani izdelki
vsebnost nevrosenzoričnih

učinkovin
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prednosti

ALL-IN-ONE NEŽNA DEPILACIJSKA LINIJA

območja depilacije 

Nov, inovativen depilacijski tretma z 
nevrosenzoričnimi aktivnimi sestavinami, 
kizmanjšujejo neugodje in spodbujajo 
takojšnjo regeneracijo kože.

Primeren za vsa območja.
Idealen za občutljiva območja:
bikini, pod pazduho, obraz.

Celotna STARSOFT LINIJA je
dermatološko testirana.

Formula je 100 % brez smol,
parabenov, barvil in dišav.

• vsebuje tamanu olje in ostale
       nevrosenzorične sestavine, ki
       zmanjšajo nelagodje
• higieničen vosek za enkratno
       uporabo
• prijazen do kože
• brezhibno odstranjevanje 
       tudi najkrajših dlačic

• izjemna regenerativna in 
vlažilna sposobnost

• zmanjša nelagodje
• zmanjša možnost reakcije 

kože na vosek
• kožo v trenutnku obnovi
• dlačice odstrani pri korenini
• odstrani tudi najkrajše dlačice 

in pri tem ne poškoduje kože
• lajša in blaži

Skrivnost depilacijske kozmetike za razvanje kože Starsoft leži v izbiri
aktivnih učinkovin. Pridobivajo se iz tamanu olja in ostalih 
nevrosenzoričnih sestavin, ki kožo negujejo in omogčajo boljšo in
hitrejšo regeneracijo v primerjavi s standardnimi izdelki za depilacijo.
Poleg tega so Starsoft voski 100 % brez smol, parabenov, barvil in dišav.

STARSOFT ROLL-ON VOSEK

box
(20x110g)

56,00 € 17

STARPIL EMULZIJA PO DEPILACIJI
Trojni učinek: vlaži, dezin cera in zavira 
rast dlačic. Ima izjemne poživljajoče 
in antioksidativne lasnosti. Vsebuje 
izvleček melone z izjemno mešanico 
vitaminov, mineralov in karotenov. 
Kožo zmehča, navlaži, poživi in učvrsti. 

STARPIL ZELIŠČNA PENA PO DEPILACIJI
Brezoljna pena s prijetno teksturo, ki se 
enostavno nanaša, koža pa jo dobro 
absorbira. Pusti občutek čudovite 
svežine, poživi, izdatno navlaži in zavira 
rast dlačic. 

STARPIL HAIR PULLER
Losjon proti vraščanju dlačic in 
folikulitisu s salicilno kislino in ureo. Za 
vse tipe kož in vse predele telesa. Pomiri 
rdečico in preprečuje vnetje. 
Za vsakodnevno uporabo. 

STARPIL ACID KREMA PO DEPILACIJI
Ponovno vzpostavi ravnotežje kože. 
Vsebuje izvleček ovsa, ki koži vrne 
vlago, hkrati ublaži razdraženo kožo 
po depilaciji. Primerna za vse tipe 
kož vključno z občutljivo kožo.

125 ml
15,00 €

500ml
19,50 €

500 ml
17,50 €

200 ml
13,30 €

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

Izdelki po depilaciji

ALL-IN-ONE NEŽNA DEPILACIJSKA LINIJA
STARSOFT ROLL-ON VOSEK

TRANSPARENT WHITE Formula je 100% brez smol, 
parabenov, barvil in dišav.

izjemno nežna formula z nevrosen-
zoričnimi učinkovinami, ki 
zmanjšujejo draženje kože
izjemna regerenativna vlažilna spos-
obnost 
zmanjša nelagodje
odstrani tudi najkrajše dlačice 
in pri tem ne poškoduje kože

box
(20x110g)

56,00 € 
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STARPIL GEL PRED DEPILACIJO
Očisti in pripravi kožo na depilacijo, jo 
zmehča in navlaži ter s tem zmanjša 
nelagodje. Dlake postanejo nežne na 
otip in mehkejše. Po uporabi gela koža 
ohrani občutek svežine. 

Starpil izdelki za pred depilacijo vsebujejo  visoko kakovostne naravne 
učinkovine, ki kožo navlažijo in jo pripravijo na učinkovito odstranjevanje 
dlačic. 

Starpil izdelki za po depilaciji z visoko kakovostnimi naravnimi 
učinkovinami odstranijo preostali vosek, kožo navlažijo in zavirajo rast 
dlačic. Idealni za masažo po depilaciji. 

STARPIL OLJE PO DEPILACIJI
Odstrani preostali vosek s kože, jo navlaži 
in zmehča. Poživlja in učvrsti. Vsebuje 
rožmarinovo, olivno in kokosovo olje. 

STARPIL OLJE PO DEPILACIJI
Odstrani preostali vosek s kože, jo navlaži 
in zmehča. Poživlja in učvrsti. Vsebuje 
vitamin E. Ekonomično pakiranje. Primeren 
za masažo po depilaciji.

DEPILFLAX LOSJON PRED DEPILACIJO PREPIL
Kožo pripravi na postopek depilacije, 
odstrani odvečne maščobe, očisti pore 
in kožo. Omogoča boljši oprijem voska 
na dlačice in s tem bolj učinkovito 
odstranjevanje.

500 ml
16,30 €

125 ml
5,90 €

500 ml
18,10 €

1000 ml
16,00 €

Izdelki pred depilacijo

Izdelki po depilaciji
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STARSOFT TOPLI VOSEK

STARSOFT GEL PREPIL

STARSOFT EMULZIJA POST EPIL

• odličen za manjša območja 
(pod pazduho, bikini, obrvi, 

       nad ustnico, itd.)
• ublaži nelagodje

Brezhibna depilacija tudi 
najkrajših dlak. Zmanjša možnost 
alergijske reakcije.

Gel z izrednim vlažilnim 
učinkom izdelan iz kombinacije 
nevrosenzoričnih aktivnih 
učinkovin ter tamanu olja. Ščiti, 
olajša in pomiri kožo ter v trenutku 
obnovi.

Odlična poživljajoča emulzija 
z antioksidantnim učinkom. 
Pripomore k takojšnji obnovi,
zmanjša reakcijo kože, srbenje ter 
neugodje.

1 kg
19,50 €

200 ml
8,00 €

200 ml
8,00 €
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200 ml
8,00 €

100 kosov
5,60 €

200 ml
8,00 €

STARSOFT OLJE POST EPIL

STARSOFT KREMA ACID POST EPIL

Odstrani preostali vosek, hkrati pa 
z vsebnostjo naravnih aktivnih
učinkovin pomaga pri obnovi 
kože po depilaciji.

Pomaga pri obnovi kože in
vzpostavitvi primernega pH
ravnotežja takoj po depiaciji.
Odlična za območja nagnjena k
draženju (pod pazduho, bikini,
obrvi, nad ustnico, itd.).

Visoko kvalitetni prilagodljivi 
trakovi z maksimalno vzdržljivostjo.

Velikost: 23 cm x 7,5 cm

StarSoft je nov in ekskluziven koncept voskanja, ki se lahko izvaja samo v 
certi ciranih salonih. Za pridobitev certi kata morasalon/kozmetičarka 
opraviti šolanje - teoretično in praktično. Šolanja izvajamo v skupinah 
na naši lokaciji po predhodno objavljenih terminih ali individualno v 
vašem salonu. Več o tem na naši spletni strani www.linea-kozmetika.si.

Šolanje 

DEPILACIJSKI TRAKOVI
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MINI 
(250ml)
54,00 €

MIDI 
(400/500ml) 

57,00 €

MAXI 
(800ml)
68,00 €

BASIC
DUPLO
66,00 €

BASIC
TRIPLE
95,00 €

Moderni grelci s plastičnimi ohišji in prozornimi pokrovi. Preprosti za 
čiščenje. Možnost uporabe za segrevanje voska v pločevinki ali 
toplega voska. Notranjost je izdelana tako, da vosek lahko vnašate 
tudi neposredno. Mini grelec vključuje tudi kovinsko posodico z 
ročajem. 

Moderna, lahka in ergonomsko oblikovana grelca s prozornimi 
pokrovi in okenci za pregled nadzora količine preostalega voska.

STARPIL GRELCI ZA VOSEK BASIC

STARPIL GRELCA ZA VOSEK ROLL-ON BASIC
Grelci za vosek



4500 g
po ponudbi 

14

STARPIL GRELEC ZA VOSEK V VLOŽKIH ROLL-ON BOX 
(baza + grelec + kabel)

enojni 
79,90 €

SIMPLE 
33,50 €

DUPLO 
98,00 €

TRIPLE 
155,00 €

dvojni 
143,80 €

trojni 
191,80 €

Visoko kakovostni grelci iz odpornih materialov in s hitrim 
segrevanjem. S stikalom na posameznem grelcu pri modelih Duplo in 
Triple nastavimo temperaturo za hitro segrevanje oz. za vzdrževanje. 

STARPIL GRELCI ZA VOSEK V VLOŽKIH ROLL-ON

Enojni, sestavljiv v dvojnega, trojnega... ima samostojni polnilec z
možnostjo priključitve v električno omrežje ali z drugim polnilcem, kar
pomeni, da Starpil aparat lahko uporabljamo kot enojni grelec, 
lahko pa dobimo sestav z dvemi, tremi… grelci.

Za doseganje optimalnih rezultatov pri Starpil depilacijskih tretmajih je 
potrebno uporabljati le Starpil grelce, saj so prilagojeni tališču voskov. S 
tem boste poskrbeli za brezhibno učinkovitost.

Grelci za vosek

7

Starpil topli vosek z nizkim tališčem je 
narejen iz čebeljega voska in visoko 
kvalitetne borove smole. Nekatere 
vrste vsebujejo titanov dioksid, ki daje 
bolj kremasto in mazljivo teksturo pri 
sobni temperaturi. Visoko efektivni 
voski se lepo nanašajo na kožo, s 
svojo toploto odprejo pore, dlačice 
odstranijo s korenino in zavirajo njihovo 
rast. Oznaka AB pomeni stopnjo 
elastičnosti voska, višja je, večja je 
elastičnost.

Z roll-on sistemom za depilacijo 
dosegamo izjemne razultate. Voski 
vsebujejo derivate kolofonije in drugih 
vrst smol, kar omogoča uporabo pri 
višjih temperaturah kot pri toplih voskih. 
Z roll-on sistemom vosek nanesemo v 
zelo tenkem sloju in čeprav je bolj vroč, 
se hitro ohladi in ne povzroča občutka 
toplote na koži. Po nanosu ga enostavno 
odstranimo z depilacijskim trakom. 

Voski z zelo lepljivo teksturo, ki se 
nanašajo topli, se ne posušijo in jih 
odstranjujemo s trakovi. Vsebujejo 
smole (borovo smolo) in rastlinska olja, 
ki povečajo gladkost kože . Idealni 
so za utrujene noge in ob težavah s 
prekrvavitvijo .

Topli vosek

Roll-on vosek

Vosek v pločevinki

Vrste voskov 
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*Količinski popusti so veljavni za vse vrste voskov roll-on Starpil/
Depil ax.V okviru določene količine lahko izberete različne vrste 
voskov.

STARPIL LUBENICA
Sveža aroma lubenice. 
Spodbuja sprostitev.

V celoti ali delno transparentni voski s tekočo teksturo za odstranjevanje 
zahtevnih dlačic.

Transparent

Kremasti

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

STARPIL NATUR
Izjemna kombinacija borovih 
smol zagotavlja brezhibno 
odstranjevanje dlačic.

STARPIL OLIVA
Prijetna tekstura. Kožo zmehča.

STARPIL / DEPILFLAX AZULEN Z 
OZKIM ALI ŠIROKIM VALJČKOM
Primeren za vsestransko 
uporabo, vključno za 
občutljive predele. Izvedba z 
ozkim valčkom je primerna za 
obraz in manjše predele.

STARPIL ARGAN
Vsebuje arganovo olje, ki 
ščiti in obnovi kožo. Za nežno 
odstranjevanje dlačic.

STARPIL VINO
Nežno, a učinkovito 
odstranjevanje dlačic, 
s pre njeno 
odišavljenim 
voskom . 1 kos (110 g) 2,90 €

* 20 kosov in več 2,40 €
* 120 kosov in več 2,10 €
* 360 kosov in več 1,80 €

Prijetno kremasta, mehka tekstura. Brezhibno odstranjevanje dlačic.
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400 g 8,20 €
800 g 14,20 €

400 g 8,80 €
800 g 14,20 €

500 g 
9,70 €

500 g 
16,00 €

BERODIN
Film vosek namenjen depilaciji 
intimnih predelov, saj se dlačic 
izredno dobro oprime, do kože pa 
je nežen. Odlikuje se po elastičnosti 
in možnosti nanašanja v zelo 
tankem sloju.

DEPILEVE KARITE
Film vosek s kremasto teksturo za 
depilacijo vseh predelov telesa 
posebej občutljivih. Tanek nanos 
in hitro sušenje. 

DEPILEVE INTIMA
Film vosek, ki je posebej primeren 
za depilacijo intimnih predelov , se 
dlačic dobro oprime, do kože pa je 
nežen.Odlikuje se po elastičnosti 
inmožnosti nanašanja v zelo 
tankem sloju.

DEPILEVE MONOI
Film vosek, ki primeren za vse 
predele telesa, se dlačic dobro 
oprime, do kože pa je nežen. 
Odlikuje se po elastičnosti in 
možnosti nanašanja v zelo 
tankem sloju.

Topli voski za depilacijo brez trakov
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STARPIL PINK
Vosek v granulah z nizkim tališčem 
in enostavnim odmerjanjem. 
Izjemno kremasta in gladka 
tekstura z odličnim oprijemom tudi 
na zelo tankih dlačicah. 

DEPILFLAX CARIBBEAN - CERA 
ELASTICA
Zelo elastičen  lm vosek v granulah 
z bogato žametno teksturo. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. Brezhibno odstranjevanje 
dlačic. Nežen do kože. 

DEPILFLAX NATUR
Film vosek s prijetno oljetopno 
teksturo za vse tipe kož, ki je posebej 
primeren za odstranjevanje dlačic z 
bolj občutljivih delov telesa. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. 

DEPILEVE KARITE BUTTER
Obogaten s karite maslom, ki 
pomirja. Idealen za normalno in 
občutljivo kožo. Ima nizko tališčče, 
hitro se suši, vendar ostaja elastičen.

600 g 
12,00 €

600 g 
14,20 €

500 g 
12,20 €

500 g 
10,20 €

Topli voski za depilacijo brez trakov

9

*Količinski popusti so veljavni za vse vrste voskov roll-on Starpil/
Depil ax. V okviru določene količine lahko izberete različne vrste
 voskov.

Ultra kremasti

S svetlečimi pigmenti

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

STARPIL COTTON
Tekstura, barva in vonj tega 
voska ustvarjajo bčutek topline in 
dobrega počutja.

STARPIL MANGO
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo. Idealen za odstranjevanje 
dlačic poleti.

STARPIL GOZDNI SADEŽI
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo in intenzivno barvo

STARPIL ALOE VERA
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo.
STARPIL GOLD
Zlati delci, ki jih vosek vsebuje, 
pomagajo vzdrževati 
temperaturo in 
stem olajšati 
nanos in 
odstranjevanje.

STARPIL CAPPUCCINO
Tekstura, barva in vonj tega voska 
ustvarjajo občutek dobrega 
počutja.

1 kos (110 g) 2,90 €
* 20 kosov in več 2,40 €

* 120 kosov in več 2,10 €
* 360 kosov in več 1,80 €

Mehka, svilnata tekstura za nežno odstranjevanje dlačic.

Bogata tekstura zboljša oprijem in zmanjšuje pekoč občutek in 
nelagodje.
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1 kos (110 g) 1,60 €
48 kosov in več 1,40 €

480 kosov in več 1,20 €

50 kosov 60,00 €

800 g 14,90 €
500 g 10,20 €

QUICKEPIL LEMON
Za vse tipe kož z aromo limone. 
Zasnovan na čebeljem vosku.
Ohlaja se počasi in omogoča 
hitro in enostavno odstranitev. 
Ima antiseptične in vlažilne 
učinke.

STARPIL AZULEN
Vosek lahko 
uporabimo na 
useh predelih 
vključno z 
občutljivimi. 
Pakiranje 800 in 
500 g.

STARPIL GOLD 
Primeren je za zelo 
občutljivo kožo, 
posebej pri vidnih 
kapilarah.Vsebuje 
zlate delce, ki 
pomagajo ohranjati 
nizko temperaturo 
voska.Gobinsko 
vlaži kožo. Pakiranje 
800 in 500 g.

STARPIL ALGE
Vosek z aromo 
morja je posebno 
primeren za 
moške dlake, za 
še nikoli depilirane 
dlačice
ali za raskavo 
kožo. Pakiranje 
800 g.

DEPILEVE ALOE VERA 
Za vse tipe kož. 
Nanašase v zelo
tankem sloju, jezelo 
vlažilen in ima močen 
oprijem.

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

Voski v pločevinki za depilacijo s trakovi
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STARPIL AZULEN 
Vsebuje azulen. Stopnja 
elastičnosti 3AB. *

1000 g 
14,50 €

1000 g 
14,50 €

1000 g 
14,50 €

1000 g 
16,00 €

STARPIL COTTON 
Ekstra kremasta, žametna 
tekstura. Pre njena 
aroma ustvarja pomirjujoč 
občutek. Stopnja 
elastičnosti 4AB. *

STARPIL ČOKOLADA 
Pre njeno odišavi kožo z 
vonjem čokolade. Stopnja 
elastičnosti 5AB. *

STARPIL GOLD 
Zlati delci vzdržujejo nizko 
temperaturo nanosa. 
Stopnja elastičnosti 5AB. *

*Višja stopnja elastičnosti pomeni bolj prožen vosek.

Topli voski za depilacijo brez trakov

TUDI V 
PLOČEVINKI

400 g
10,90 €

1 kos 1,40 €
48 kosov 1,20 €

240 kosov 1,00 €SALON CLASSICS NATURAL
Klasičen vosek z medeno teksturo. 
Ima močan oprijem na dlačice, kože pa 
ne draži in ne pušča lepljivih sledi.

SALON CLASSICS ALOE VERA 
Za suho in občutljivo kožo. 
Dodan je izvleček aloe vere ki zmanjša 
draženje, hkrati pa navlaži in spodbudi 
obnovo kože.

SALON CLASSICS AQUA MARINE
Vosek na oljni osnovi. Nanaša se 
v zelo tanki plasti. Omogoča depilacijo 
večje površine naenkrat. Odličen za de-
pilacijo tankih in kratkih dlačic. Zmanjšuje 
draženje ter alergijske odzive. 
Za vse tipe kož.

1 kos 1,60 €
48 kosov 1,40 €

240 kosov 1,20 €

1 kos 2,00 €
48 kosov 1,80 €

240 kosov 1,60 €

* 1 kos (110 g)
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1 kos (110 g) 1,60 €
48 kosov in več 1,40 €

480 kosov in več 1,20 €

50 kosov 60,00 €

800 g 14,90 €
500 g 10,20 €

QUICKEPIL LEMON
Za vse tipe kož z aromo limone. 
Zasnovan na čebeljem vosku.
Ohlaja se počasi in omogoča 
hitro in enostavno odstranitev. 
Ima antiseptične in vlažilne 
učinke.

STARPIL AZULEN
Vosek lahko 
uporabimo na 
useh predelih 
vključno z 
občutljivimi. 
Pakiranje 800 in 
500 g.

STARPIL GOLD 
Primeren je za zelo 
občutljivo kožo, 
posebej pri vidnih 
kapilarah.Vsebuje 
zlate delce, ki 
pomagajo ohranjati 
nizko temperaturo 
voska.Gobinsko 
vlaži kožo. Pakiranje 
800 in 500 g.

STARPIL ALGE
Vosek z aromo 
morja je posebno 
primeren za 
moške dlake, za 
še nikoli depilirane 
dlačice
ali za raskavo 
kožo. Pakiranje 
800 g.

DEPILEVE ALOE VERA 
Za vse tipe kož. 
Nanašase v zelo
tankem sloju, jezelo 
vlažilen in ima močen 
oprijem.

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

Voski v pločevinki za depilacijo s trakovi
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STARPIL AZULEN 
Vsebuje azulen. Stopnja 
elastičnosti 3AB. *

1000 g 
14,50 €

1000 g 
14,50 €

1000 g 
14,50 €

1000 g 
16,00 €

STARPIL COTTON 
Ekstra kremasta, žametna 
tekstura. Pre njena 
aroma ustvarja pomirjujoč 
občutek. Stopnja 
elastičnosti 4AB. *

STARPIL ČOKOLADA 
Pre njeno odišavi kožo z 
vonjem čokolade. Stopnja 
elastičnosti 5AB. *

STARPIL GOLD 
Zlati delci vzdržujejo nizko 
temperaturo nanosa. 
Stopnja elastičnosti 5AB. *

*Višja stopnja elastičnosti pomeni bolj prožen vosek.

Topli voski za depilacijo brez trakov
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STARPIL PINK
Vosek v granulah z nizkim tališčem 
in enostavnim odmerjanjem. 
Izjemno kremasta in gladka 
tekstura z odličnim oprijemom tudi 
na zelo tankih dlačicah. 

DEPILFLAX CARIBBEAN - CERA 
ELASTICA
Zelo elastičen  lm vosek v granulah 
z bogato žametno teksturo. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. Brezhibno odstranjevanje 
dlačic. Nežen do kože. 

DEPILFLAX NATUR
Film vosek s prijetno oljetopno 
teksturo za vse tipe kož, ki je posebej 
primeren za odstranjevanje dlačic z 
bolj občutljivih delov telesa. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. 

DEPILEVE KARITE BUTTER
Obogaten s karite maslom, ki 
pomirja. Idealen za normalno in 
občutljivo kožo. Ima nizko tališčče, 
hitro se suši, vendar ostaja elastičen.

600 g 
12,00 €

600 g 
14,20 €

500 g 
12,20 €

500 g 
10,20 €

Topli voski za depilacijo brez trakov

9

*Količinski popusti so veljavni za vse vrste voskov roll-on Starpil/
Depil ax. V okviru določene količine lahko izberete različne vrste
 voskov.

Ultra kremasti

S svetlečimi pigmenti

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

STARPIL COTTON
Tekstura, barva in vonj tega 
voska ustvarjajo bčutek topline in 
dobrega počutja.

STARPIL MANGO
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo. Idealen za odstranjevanje 
dlačic poleti.

STARPIL GOZDNI SADEŽI
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo in intenzivno barvo

STARPIL ALOE VERA
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo.
STARPIL GOLD
Zlati delci, ki jih vosek vsebuje, 
pomagajo vzdrževati 
temperaturo in 
stem olajšati 
nanos in 
odstranjevanje.

STARPIL CAPPUCCINO
Tekstura, barva in vonj tega voska 
ustvarjajo občutek dobrega 
počutja.

1 kos (110 g) 2,90 €
* 20 kosov in več 2,40 €

* 120 kosov in več 2,10 €
* 360 kosov in več 1,80 €

Mehka, svilnata tekstura za nežno odstranjevanje dlačic.

Bogata tekstura zboljša oprijem in zmanjšuje pekoč občutek in 
nelagodje.

500 g
11,90 € 
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STARPIL PINK
Vosek v granulah z nizkim tališčem 
in enostavnim odmerjanjem. 
Izjemno kremasta in gladka 
tekstura z odličnim oprijemom tudi 
na zelo tankih dlačicah. 

DEPILFLAX CARIBBEAN - CERA 
ELASTICA
Zelo elastičen  lm vosek v granulah 
z bogato žametno teksturo. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. Brezhibno odstranjevanje 
dlačic. Nežen do kože. 

DEPILFLAX NATUR
Film vosek s prijetno oljetopno 
teksturo za vse tipe kož, ki je posebej 
primeren za odstranjevanje dlačic z 
bolj občutljivih delov telesa. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. 

DEPILEVE KARITE BUTTER
Obogaten s karite maslom, ki 
pomirja. Idealen za normalno in 
občutljivo kožo. Ima nizko tališčče, 
hitro se suši, vendar ostaja elastičen.

600 g 
12,00 €

600 g 
14,20 €

500 g 
12,20 €

500 g 
10,20 €

Topli voski za depilacijo brez trakov
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*Količinski popusti so veljavni za vse vrste voskov roll-on Starpil/
Depil ax. V okviru določene količine lahko izberete različne vrste
 voskov.

Ultra kremasti

S svetlečimi pigmenti

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

STARPIL COTTON
Tekstura, barva in vonj tega 
voska ustvarjajo bčutek topline in 
dobrega počutja.

STARPIL MANGO
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo. Idealen za odstranjevanje 
dlačic poleti.

STARPIL GOZDNI SADEŽI
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo in intenzivno barvo

STARPIL ALOE VERA
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo.
STARPIL GOLD
Zlati delci, ki jih vosek vsebuje, 
pomagajo vzdrževati 
temperaturo in 
stem olajšati 
nanos in 
odstranjevanje.

STARPIL CAPPUCCINO
Tekstura, barva in vonj tega voska 
ustvarjajo občutek dobrega 
počutja.

1 kos (110 g) 2,90 €
* 20 kosov in več 2,40 €

* 120 kosov in več 2,10 €
* 360 kosov in več 1,80 €

Mehka, svilnata tekstura za nežno odstranjevanje dlačic.

Bogata tekstura zboljša oprijem in zmanjšuje pekoč občutek in 
nelagodje.

SALON CLASSICS BLUE FILM 
Vosek iz borove smole in čebeljega 
voska v granulah. Vsestranski vosek z 
nizko temperaturo tališča je izjemno flek-
sibilen in omogoča nanos voska v več 
fazah, brez da bi se ob tem pretrgal. Za 
vse dele telesa. Za vse tipe kož.

SALON CLASSICS CRYSTAL FILM
Kremast vosek v granulah, posebej prim-
eren za depilacijo zahtevnih predelov. 
Izdelan je iz mineralnih in sintetičnih snovi 
ter ne vsebuje smole in čebeljega voska. 
Ima odličen, močan oprijem za vse vrste 
dlačic ter na koži pusti prijeten občutek.
Še posebaj primern za zahevno depilaci-
jo dlačic z nepravilno rastjo.

500 g
11,90 € 

500 g
16,00 € 

Elastica voski za depilacijo brez trakov

STARPIL CORAL  

Formula z mediteransko koralo za 
poenoten in izboljšan ten kože. 

natančno doziranje, hitro taljenje
izjemno prožen
vsebnost koralnega prahu
nežno in učinkovito odstranjevanje dlak
vsestranska uporaba, še posebej 
primeren za občutljiva področja
sestava brez smole

PLOŠČICE

1000 g
22,00 € 

GRANULE

1000 g
22,00 € 

NOVO
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STARPIL PINK
Vosek v granulah z nizkim tališčem 
in enostavnim odmerjanjem. 
Izjemno kremasta in gladka 
tekstura z odličnim oprijemom tudi 
na zelo tankih dlačicah. 

DEPILFLAX CARIBBEAN - CERA 
ELASTICA
Zelo elastičen  lm vosek v granulah 
z bogato žametno teksturo. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. Brezhibno odstranjevanje 
dlačic. Nežen do kože. 

DEPILFLAX NATUR
Film vosek s prijetno oljetopno 
teksturo za vse tipe kož, ki je posebej 
primeren za odstranjevanje dlačic z 
bolj občutljivih delov telesa. Odlična 
prožnost tega voska omogoča nanos 
tanke plasti in s tem krajši čas sušenja. 
Prožnost ohranja v celotnem procesu 
depilacije. 

DEPILEVE KARITE BUTTER
Obogaten s karite maslom, ki 
pomirja. Idealen za normalno in 
občutljivo kožo. Ima nizko tališčče, 
hitro se suši, vendar ostaja elastičen.

600 g 
12,00 €

600 g 
14,20 €

500 g 
12,20 €

500 g 
10,20 €

Topli voski za depilacijo brez trakov

9

*Količinski popusti so veljavni za vse vrste voskov roll-on Starpil/
Depil ax. V okviru določene količine lahko izberete različne vrste
 voskov.

Ultra kremasti

S svetlečimi pigmenti

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

STARPIL COTTON
Tekstura, barva in vonj tega 
voska ustvarjajo bčutek topline in 
dobrega počutja.

STARPIL MANGO
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo. Idealen za odstranjevanje 
dlačic poleti.

STARPIL GOZDNI SADEŽI
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo in intenzivno barvo

STARPIL ALOE VERA
Tekstura je zasnovana za nežno 
odstranjevanje. Ima prijetno 
aromo.
STARPIL GOLD
Zlati delci, ki jih vosek vsebuje, 
pomagajo vzdrževati 
temperaturo in 
stem olajšati 
nanos in 
odstranjevanje.

STARPIL CAPPUCCINO
Tekstura, barva in vonj tega voska 
ustvarjajo občutek dobrega 
počutja.

1 kos (110 g) 2,90 €
* 20 kosov in več 2,40 €

* 120 kosov in več 2,10 €
* 360 kosov in več 1,80 €

Mehka, svilnata tekstura za nežno odstranjevanje dlačic.

Bogata tekstura zboljša oprijem in zmanjšuje pekoč občutek in 
nelagodje.
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*Količinski popusti so veljavni za vse vrste voskov roll-on Starpil/
Depil ax.V okviru določene količine lahko izberete različne vrste 
voskov.

STARPIL LUBENICA
Sveža aroma lubenice. 
Spodbuja sprostitev.

V celoti ali delno transparentni voski s tekočo teksturo za odstranjevanje 
zahtevnih dlačic.

Transparent

Kremasti

Roll- on voski za depilacijo s trakovi

STARPIL NATUR
Izjemna kombinacija borovih 
smol zagotavlja brezhibno 
odstranjevanje dlačic.

STARPIL OLIVA
Prijetna tekstura. Kožo zmehča.

STARPIL / DEPILFLAX AZULEN Z 
OZKIM ALI ŠIROKIM VALJČKOM
Primeren za vsestransko 
uporabo, vključno za 
občutljive predele. Izvedba z 
ozkim valčkom je primerna za 
obraz in manjše predele.

STARPIL ARGAN
Vsebuje arganovo olje, ki 
ščiti in obnovi kožo. Za nežno 
odstranjevanje dlačic.

STARPIL VINO
Nežno, a učinkovito 
odstranjevanje dlačic, 
s pre njeno 
odišavljenim 
voskom . 1 kos (110 g) 2,90 €

* 20 kosov in več 2,40 €
* 120 kosov in več 2,10 €
* 360 kosov in več 1,80 €

Prijetno kremasta, mehka tekstura. Brezhibno odstranjevanje dlačic.
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400 g 8,20 €
800 g 14,20 €

400 g 8,80 €
800 g 14,20 €

500 g 
9,70 €

500 g 
16,00 €

BERODIN
Film vosek namenjen depilaciji 
intimnih predelov, saj se dlačic 
izredno dobro oprime, do kože pa 
je nežen. Odlikuje se po elastičnosti 
in možnosti nanašanja v zelo 
tankem sloju.

DEPILEVE KARITE
Film vosek s kremasto teksturo za 
depilacijo vseh predelov telesa 
posebej občutljivih. Tanek nanos 
in hitro sušenje. 

DEPILEVE INTIMA
Film vosek, ki je posebej primeren 
za depilacijo intimnih predelov , se 
dlačic dobro oprime, do kože pa je 
nežen.Odlikuje se po elastičnosti 
inmožnosti nanašanja v zelo 
tankem sloju.

DEPILEVE MONOI
Film vosek, ki primeren za vse 
predele telesa, se dlačic dobro 
oprime, do kože pa je nežen. 
Odlikuje se po elastičnosti in 
možnosti nanašanja v zelo 
tankem sloju.

Topli voski za depilacijo brez trakov

DEPILEVE KARITE BUTTER
Vosek v pliščicah obogaten s karite 
maslom, ki pomirja. Idealen za normal-
no in občutljivo kožo. Ima nizko tališče, 
hitro se suši, vendar ostaja elastočen.

500 g
10,20 € 

DEPILEVE MONOI
Film vosek, ki primeren za vse
predele telesa, se dlačic dobro
oprime, do kože pa je nežen.
Odlikuje se po elastičnosti in 
možnosti nanašanja v zelo
tankem sloju.

DEPILEVE INTIMA
Film vosek, ki pje posebej primeren
za depilacijo intimnih predelov, se
dlačic dobro oprime, do kože pa je
nežen. Odlikuje se po elastičnosti in 
možnosti nanašanja v zelo
tankem sloju

DEPILEVE KARITE
Film vosek s kremasto teksturo za
deplacijo vseh predelov telesa
posebaj občutljivih. Tanek nanos
in hitro sušenje.

500 g
9,70 € 

400 g 8,80 €
800 g 14,20 € 

400 g 8,80 €
800 g 14,20 € 



Polimerna sestava ustvari izjemno fleksibilen nanos, ki vam omogoča 
širok nanos voska. Zaradi tega je idealen za hitro depilacijo in deluje 
odlično na debelejših dlačicah. Primeren je za depilacijo večjih delov 
telesa, saj se vosek hitreje strdi in tako omogoča hitrejše voskanje. 
Primeren je za vse tipe kože.

Elastica voski za depilacijo brez trakov

STARPIL ELASTICA BLUE

600 g
17,00  €

1000 g
22,00  €

2200 g
46,00  €

Starpil Elastica voski s svojo izjemno formulo in elastičnostjo omogočajo temel-
jito ter manj bolečo depilacijo. Vosek je izdelan iz ultra kakovostne smole in 
čebeljega voska ter zagotavlja brezhibno depilacijo ob nizki temperaturi.
Je izjemno elastičen in se hitro suši.

STARPIL ELASTICA PINK

Kremna sestava v kombinaciji s polimerno mešanico voska omogoča 
odlično fleksibilnost pri odstranjevanju dlačic. Vosek se tesno oprime 
dlačic, kar omogoči odstranjevanje tudi dlačic dolgih zgolj 1 mm. Še 
posebej primeren je za depilacijo manjših občutljivih predelov
(depilacijo obraza, bikini predela, pazduhe).

600 g
17,00  €
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4500 g
84,00 € 

2200 g
46,00 € 

4500 g
84,00 € 
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200 ml
8,00 €

100 kosov
5,60 €

200 ml
8,00 €

STARSOFT OLJE POST EPIL

STARSOFT KREMA ACID POST EPIL

Odstrani preostali vosek, hkrati pa 
z vsebnostjo naravnih aktivnih
učinkovin pomaga pri obnovi 
kože po depilaciji.

Pomaga pri obnovi kože in
vzpostavitvi primernega pH
ravnotežja takoj po depiaciji.
Odlična za območja nagnjena k
draženju (pod pazduho, bikini,
obrvi, nad ustnico, itd.).

Visoko kvalitetni prilagodljivi 
trakovi z maksimalno vzdržljivostjo.

Velikost: 23 cm x 7,5 cm

StarSoft je nov in ekskluziven koncept voskanja, ki se lahko izvaja samo v 
certi ciranih salonih. Za pridobitev certi kata morasalon/kozmetičarka 
opraviti šolanje - teoretično in praktično. Šolanja izvajamo v skupinah 
na naši lokaciji po predhodno objavljenih terminih ali individualno v 
vašem salonu. Več o tem na naši spletni strani www.linea-kozmetika.si.

Šolanje 

DEPILACIJSKI TRAKOVI
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MINI 
(250ml)
54,00 €

MIDI 
(400/500ml) 

57,00 €

MAXI 
(800ml)
68,00 €

BASIC
DUPLO
66,00 €

BASIC
TRIPLE
95,00 €

Moderni grelci s plastičnimi ohišji in prozornimi pokrovi. Preprosti za 
čiščenje. Možnost uporabe za segrevanje voska v pločevinki ali 
toplega voska. Notranjost je izdelana tako, da vosek lahko vnašate 
tudi neposredno. Mini grelec vključuje tudi kovinsko posodico z 
ročajem. 

Moderna, lahka in ergonomsko oblikovana grelca s prozornimi 
pokrovi in okenci za pregled nadzora količine preostalega voska.

STARPIL GRELCI ZA VOSEK BASIC

STARPIL GRELCA ZA VOSEK ROLL-ON BASIC
Grelci za vosek
STARPIL GRELCI ZA VOSEK ROLL-ON BASIC

BASIC
SINGLE
29,00 € 

BASIC
DUPLO
66,00 € 

BASIC
TRIPLE
95,00 € 

Moderni, lahki in ergonomsko oblikovani grelci s prozornimi pokrovi in 
okenci za pregled nadzora količine preostalega voska.

STARPIL GRELCI ZA VOSEK BASIC

MINI
250 ml
54,00 € 

MIDI
400/500 ml

57,00 € 

MAXI
800 ml
68,00 € 

PROFESS.
400/800 ml

145,00 € 
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STARPIL GEL PRED DEPILACIJO
Očisti in pripravi kožo na depilacijo, jo 
zmehča in navlaži ter s tem zmanjša 
nelagodje. Dlake postanejo nežne na 
otip in mehkejše. Po uporabi gela koža 
ohrani občutek svežine. 

Starpil izdelki za pred depilacijo vsebujejo  visoko kakovostne naravne 
učinkovine, ki kožo navlažijo in jo pripravijo na učinkovito odstranjevanje 
dlačic. 

Starpil izdelki za po depilaciji z visoko kakovostnimi naravnimi 
učinkovinami odstranijo preostali vosek, kožo navlažijo in zavirajo rast 
dlačic. Idealni za masažo po depilaciji. 

STARPIL OLJE PO DEPILACIJI
Odstrani preostali vosek s kože, jo navlaži 
in zmehča. Poživlja in učvrsti. Vsebuje 
rožmarinovo, olivno in kokosovo olje. 

STARPIL OLJE PO DEPILACIJI
Odstrani preostali vosek s kože, jo navlaži 
in zmehča. Poživlja in učvrsti. Vsebuje 
vitamin E. Ekonomično pakiranje. Primeren 
za masažo po depilaciji.

DEPILFLAX LOSJON PRED DEPILACIJO PREPIL
Kožo pripravi na postopek depilacije, 
odstrani odvečne maščobe, očisti pore 
in kožo. Omogoča boljši oprijem voska 
na dlačice in s tem bolj učinkovito 
odstranjevanje.

500 ml
16,30 €

125 ml
5,90 €

500 ml
18,10 €

1000 ml
16,00 €

Izdelki pred depilacijo

Izdelki po depilaciji
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STARSOFT TOPLI VOSEK

STARSOFT GEL PREPIL

STARSOFT EMULZIJA POST EPIL

• odličen za manjša območja 
(pod pazduho, bikini, obrvi, 

       nad ustnico, itd.)
• ublaži nelagodje

Brezhibna depilacija tudi 
najkrajših dlak. Zmanjša možnost 
alergijske reakcije.

Gel z izrednim vlažilnim 
učinkom izdelan iz kombinacije 
nevrosenzoričnih aktivnih 
učinkovin ter tamanu olja. Ščiti, 
olajša in pomiri kožo ter v trenutku 
obnovi.

Odlična poživljajoča emulzija 
z antioksidantnim učinkom. 
Pripomore k takojšnji obnovi,
zmanjša reakcijo kože, srbenje ter 
neugodje.

1 kg
19,50 €

200 ml
8,00 €

200 ml
8,00 €

Izdelki po depilaciji
Starpil izdelki za po depilaciji z visoko kakovostnimi naravnimi
ičinkovinami odstranjajo preostali vosek, kožo navlažijo in zavirajo 
rast dlačic. Idelani za masažo po depilciji.

STARPIL EMULZIJA PO DEPILACIJI
Trojni učinek: vlaži, dezifincira in zavira 
rast dlačic. Ima izjemno poživljajoče in 
antioksidativne lasnosti. Vsebuje izvlečke 
melone z izjemno mešanico vitaminov, 
mineralov in karotenov. Kožo 
zmehča, navlaži in učvrsti. 500 ml

17,50 € 

STARPIL OLJE PO DEPILACIJI
Odstrani preostali vosek s kože, jo navlaži
in zmehča. Poživlja in učvrsti. Vsebuje
rožmarinovo, olivno in kokosovo olje.

STARPIL OLJE PO DEPILACIJI
Odstrani preostali vosek s kože, jo navlaži
in zmehča. Poživlja in učvrsti. Vsebuje
vitamin E. Ekonomično pakiranje. Primeren
za masažo po depilaciji.

500 ml
18,10 € 

1000 ml
16,00 € 
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prednosti

ALL-IN-ONE NEŽNA DEPILACIJSKA LINIJA

območja depilacije 

Nov, inovativen depilacijski tretma z 
nevrosenzoričnimi aktivnimi sestavinami, 
kizmanjšujejo neugodje in spodbujajo 
takojšnjo regeneracijo kože.

Primeren za vsa območja.
Idealen za občutljiva območja:
bikini, pod pazduho, obraz.

Celotna STARSOFT LINIJA je
dermatološko testirana.

Formula je 100 % brez smol,
parabenov, barvil in dišav.

• vsebuje tamanu olje in ostale
       nevrosenzorične sestavine, ki
       zmanjšajo nelagodje
• higieničen vosek za enkratno
       uporabo
• prijazen do kože
• brezhibno odstranjevanje 
       tudi najkrajših dlačic

• izjemna regenerativna in 
vlažilna sposobnost

• zmanjša nelagodje
• zmanjša možnost reakcije 

kože na vosek
• kožo v trenutnku obnovi
• dlačice odstrani pri korenini
• odstrani tudi najkrajše dlačice 

in pri tem ne poškoduje kože
• lajša in blaži

Skrivnost depilacijske kozmetike za razvanje kože Starsoft leži v izbiri
aktivnih učinkovin. Pridobivajo se iz tamanu olja in ostalih 
nevrosenzoričnih sestavin, ki kožo negujejo in omogčajo boljšo in
hitrejšo regeneracijo v primerjavi s standardnimi izdelki za depilacijo.
Poleg tega so Starsoft voski 100 % brez smol, parabenov, barvil in dišav.

STARSOFT ROLL-ON VOSEK

box
(20x110g)

56,00 € 17

STARPIL EMULZIJA PO DEPILACIJI
Trojni učinek: vlaži, dezin cera in zavira 
rast dlačic. Ima izjemne poživljajoče 
in antioksidativne lasnosti. Vsebuje 
izvleček melone z izjemno mešanico 
vitaminov, mineralov in karotenov. 
Kožo zmehča, navlaži, poživi in učvrsti. 

STARPIL ZELIŠČNA PENA PO DEPILACIJI
Brezoljna pena s prijetno teksturo, ki se 
enostavno nanaša, koža pa jo dobro 
absorbira. Pusti občutek čudovite 
svežine, poživi, izdatno navlaži in zavira 
rast dlačic. 

STARPIL HAIR PULLER
Losjon proti vraščanju dlačic in 
folikulitisu s salicilno kislino in ureo. Za 
vse tipe kož in vse predele telesa. Pomiri 
rdečico in preprečuje vnetje. 
Za vsakodnevno uporabo. 

STARPIL ACID KREMA PO DEPILACIJI
Ponovno vzpostavi ravnotežje kože. 
Vsebuje izvleček ovsa, ki koži vrne 
vlago, hkrati ublaži razdraženo kožo 
po depilaciji. Primerna za vse tipe 
kož vključno z občutljivo kožo.

125 ml
15,00 €

500ml
19,50 €

500 ml
17,50 €

200 ml
13,30 €

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

Izdelki po depilaciji
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prednosti

ALL-IN-ONE NEŽNA DEPILACIJSKA LINIJA

območja depilacije 

Nov, inovativen depilacijski tretma z 
nevrosenzoričnimi aktivnimi sestavinami, 
kizmanjšujejo neugodje in spodbujajo 
takojšnjo regeneracijo kože.

Primeren za vsa območja.
Idealen za občutljiva območja:
bikini, pod pazduho, obraz.

Celotna STARSOFT LINIJA je
dermatološko testirana.

Formula je 100 % brez smol,
parabenov, barvil in dišav.

• vsebuje tamanu olje in ostale
       nevrosenzorične sestavine, ki
       zmanjšajo nelagodje
• higieničen vosek za enkratno
       uporabo
• prijazen do kože
• brezhibno odstranjevanje 
       tudi najkrajših dlačic

• izjemna regenerativna in 
vlažilna sposobnost

• zmanjša nelagodje
• zmanjša možnost reakcije 

kože na vosek
• kožo v trenutnku obnovi
• dlačice odstrani pri korenini
• odstrani tudi najkrajše dlačice 

in pri tem ne poškoduje kože
• lajša in blaži

Skrivnost depilacijske kozmetike za razvanje kože Starsoft leži v izbiri
aktivnih učinkovin. Pridobivajo se iz tamanu olja in ostalih 
nevrosenzoričnih sestavin, ki kožo negujejo in omogčajo boljšo in
hitrejšo regeneracijo v primerjavi s standardnimi izdelki za depilacijo.
Poleg tega so Starsoft voski 100 % brez smol, parabenov, barvil in dišav.

STARSOFT ROLL-ON VOSEK

box
(20x110g)

56,00 € 17

STARPIL EMULZIJA PO DEPILACIJI
Trojni učinek: vlaži, dezin cera in zavira 
rast dlačic. Ima izjemne poživljajoče 
in antioksidativne lasnosti. Vsebuje 
izvleček melone z izjemno mešanico 
vitaminov, mineralov in karotenov. 
Kožo zmehča, navlaži, poživi in učvrsti. 

STARPIL ZELIŠČNA PENA PO DEPILACIJI
Brezoljna pena s prijetno teksturo, ki se 
enostavno nanaša, koža pa jo dobro 
absorbira. Pusti občutek čudovite 
svežine, poživi, izdatno navlaži in zavira 
rast dlačic. 

STARPIL HAIR PULLER
Losjon proti vraščanju dlačic in 
folikulitisu s salicilno kislino in ureo. Za 
vse tipe kož in vse predele telesa. Pomiri 
rdečico in preprečuje vnetje. 
Za vsakodnevno uporabo. 

STARPIL ACID KREMA PO DEPILACIJI
Ponovno vzpostavi ravnotežje kože. 
Vsebuje izvleček ovsa, ki koži vrne 
vlago, hkrati ublaži razdraženo kožo 
po depilaciji. Primerna za vse tipe 
kož vključno z občutljivo kožo.

125 ml
15,00 €

500ml
19,50 €

500 ml
17,50 €

200 ml
13,30 €

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

Izdelki po depilaciji

STARPIL AMPULE PO DEPILACIJI
Ampule vsebujejo aktivne učinkovine, 
ki kožo obnovijo in pomirijo. Delujejo 
na celice v lasnih mešičkih s čimer 
zavirajo rast dlačic. Koža je po
uporabi navlažena in mehka, 
zmanjša pa se tudi potreba po 
pogosti depilaciji.
(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

500 ml
19,50 € 

10 X 10 ml
34,30 € 

STARPIL ZELIŠCNA PENA PO DEPILACIJI
Brezoljna pena s prijetno teksturo, ki se
enostavno nanaša, koža pa jo dobro
absorbira. Pusti občutek čudovite 
svežin, poživ, izdatno nalvaži in zavira
rast dlačic.

STARPIL ACID KREMA PO DEPILACIJI
Ponovno vzpostavi ravnotežje kože.
Vsebuje izvleček ovsa, ki koži vrne
vlago, hkrati ublaži razdraženo kožo
po depilaciji. Primerna za vse tipe
kož vključno z občutljivo kožo.

200 ml
13,30 € 

STARPIL HAIR PULLER
Losjon proti vraščanju dlačic in 
folikulitisu s salicilno kislino in ureo. Za
vse tipe kož in vse predele telesa.
Pomiri rdečico in preprečuje vnetje.
Za vsakodnevno uporabo.
(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

150 ml
15,00 € 
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DEPILEVE GOLD CONCENTRATE ZA 
ZAVIRANJE RASTI DLAČIC
Koncentriran gelni serum z encimi 
papaje. Uporabite ga takoj po 
depilaciji in kasneje vsakodnevno. 
Močne, uporne dlačice se bodo 
sčasoma oslabile.

DEPILEVE FOLISAN LOSJON PROTI 
VRAŠČANJU DLAK 
Vsebuje acetilsalicilno kislino in 
učinkuje proti vraščanju dlačic. V roll-
on embalaži je posebej primeren za 
intimne predele. 

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

DEPILEVE TONIRANA POMIRJEVALNA 
KREMA
Rahlo obarvana vlažilna krema, ki 
preprečuje rdečico kože. Vsebuje 
izvlečke kamilice in aloe vere. Na kožo 
se nanese v tankem sloju takoj po 
depilaciji, rahlo vmasira in po 3 minutah 
preostanek popivna.

20X10 ml
32,80 €

6X10 ml
41,50 €

200 ml
9,60 €

VELONA ALOE VERA GEL 99%
Naravno sredstvo z 99% koncentracijo 
aloe vere za pomiritev vsakršnih iritacij 
kože. Zagotavlja blag hladilni učinek.
Uporablja se ga po potrebi.

500ml
10,90 €

Izdelki po depilaciji

3

Starsoft izdelki za depilacijo in
metode nanosa so posebej
zasnovani z namenom
zagotovitve takojšnje obnovitve,
ki znatno zmanjša odziv kože po
depilaciji vseh tipov kož.

Ko depilacija postane užitek

koži prijazna depilacija

• koži prijazen depilacijski tretma
• minimalno neugodje
• takojšnja regeneracija kože
• zmanjšan pojav rdečice
• odstranjuje tudi najkrajše dlačice
• globinsko vlaži

dermatološko testirani izdelki
vsebnost nevrosenzoričnih

učinkovin

200 ml
9,60 € 

500 ml
11,90 € 

500 ml
12,90 € 

500 ml
12,90 € 

SALON CLASSICS LOSJON PRED 
DEPILACIJO
Losjon kožo očisti in stem izboljša opri-
jem voska na dlačice. Aktivne učink-
ovine v losjonu vključujejo mentol in 
ricinusovo olje. Primeren za 
uporabo na občutljivih območjih.

SALON CLASSICS MELKO PO DEPILACIJI
Obogateno z izvlečkom ognjiča in 
ovsenih kosmičov, ki imata protivnetno 
in pomirjujoče delovanje. Kožo po de-
pilaciji pomiri, navlaži in naredi gladko.
Za vse tipe kož. Tudi za domačo 
dnevno nego. 

SALON CLASSICS OLJE PRED & PO 
DEPILACIJI
Vsebuje pomirjujoče aktivne učink-
ovine z zaščitnim delovanjem. Zag-
otavlja boljši oprijem voska na 
dlačice, po depilaciji pa kožo vlaži.

VELONA ALOE VERA GEL 99%
Naravno sredstvo z 99% koncentracijo 
aloe vere za pomiritev vsakršnih iritacij 
kože. Zagotavlja blag hladilni učinek.
Uporablja se ga po potrebi 

DEPILEVE TONIRANA POMIRJEVALNA
KREMA
Rahlo obarvana vlažilna krema, ki
preprečuje rdečico kože. Vsebuje
izvlečke kamilice in aloe vere. Na kožo
se nanese v tankem sloju takoj po
depilaciji, rahlo vmasira in po 3 minutah 
preostanek popivna.

500 ml
10,90 € 
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• Vsi izdelki Starpil so narejeni iz najboljših 
naravnih sestavin in aktivnih učinkovin.

• Stalno stremimo k inovacijam in 
preizkušamo nove formule, namenjene 
negi kože, a ob tem v enaki meri 
upoštevamo tudi njihov vpliv na okolje.

• Naš oddelek za razvoj in inovacije 
je predan znanstveni rigoroznosti in 
strokovnosti pri razvoju novih izdelkov, 
kar nas zadnjih 25 let razlikuje od ostalih.

KVALITETA – UČINKOVITOST – PODPORA

O podjetju Maystar

Depilacijski tretmaji za lepoto in dobro počutje

Laboratorij Maystar je leta 1984 ustanovil 
Jesus Bonan, mladi podjetnik, ki je sanjal 
o tem, da bi njegovo podjetje postalo 
merilo za profesionalno nego v salonih.
Njegove sanje so se izpolnile leta 1991, 
ko je izumil in patentiral inovativni ROLL-
ON vosek, do danes najbolj posneman 
depilacijski sistem, ki še vedno velja kot 
merilo za vse ostale tovrstne izdelke.

Zdravje in dobro počutje: naši izdelki so naklonjeni zdravemu 
videzu in zdravemu načinu življenja.

Okolje: pri vseh naših postopkih in storitvah stremimo k čim 
manjšemu obremenjevanju okolja.

Svojo ekipo: sodelavcem omogočamo, da dosežejo svoj 
karierni potencial, ob tem pa upoštevamo pravo ravnovesje 
dela in zasebnega življenja.

Zavzemamo se za
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DEPILFLAX AROMATIČNA OLJA PO 
DEPILACIJI
Odstranijo ostanke voska po depilaciji, 
kožo zmehčajo, navlažijo in prijetno 
odišavijo. Primerna so za vse dele 
telesa.

5,60 € 
4,60 €

3,00 €
2,00 €

125ml
9,90 €

DEPILACIJSKI TRAK
v roli100 m
Visoko kvaliteten prilagodljiv trak z 
maksimalno vzdržljivostjo.

Kompaktni, kvalitetni trak z reliefno 
površino.

Kompaktni, kvalitetni trakovi.

Visoko kvalitetni  prilagodljivi 
trakovi z maksimalno vzdržljivostjo. 

DEPILACIJSKI TRAK
v roli100 m

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov

17,50 €
15,00 €

9,00 €
6,30 €

1kos
6 kosov in več 

1kos
6 kosov in več 

1 zavoj 
6 zavojev in več 

1 zavoj 
6 zavojev in več 

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

Izdelki po depilaciji

Trakovi za depilacijo 

DEPILEVE FOLISAN LOSJON PROTI 
VRAŠCANJU DLACIC
Povzroči rahlo površinko luščenje 
kože in s tem omogoča, da dlačice 
lažje prodrejo skozi kožo. Deluje tudi 
protivnetno, da ne pride do pojava 
rdečih pikic.
(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu) 150 ml

16,70 € 

2
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DEPILFLAX AROMATIČNA OLJA PO 
DEPILACIJI
Odstranijo ostanke voska po depilaciji, 
kožo zmehčajo, navlažijo in prijetno 
odišavijo. Primerna so za vse dele 
telesa.

5,60 € 
4,60 €

3,00 €
2,00 €

125ml
9,90 €

DEPILACIJSKI TRAK
v roli100 m
Visoko kvaliteten prilagodljiv trak z 
maksimalno vzdržljivostjo.

Kompaktni, kvalitetni trak z reliefno 
površino.

Kompaktni, kvalitetni trakovi.

Visoko kvalitetni  prilagodljivi 
trakovi z maksimalno vzdržljivostjo. 

DEPILACIJSKI TRAK
v roli100 m

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov

17,50 €
15,00 €

9,00 €
6,30 €

1kos
6 kosov in več 

1kos
6 kosov in več 

1 zavoj 
6 zavojev in več 

1 zavoj 
6 zavojev in več 

(veleprodajno ceno zahtevajte pri prodajalcu)

Izdelki po depilaciji

Trakovi za depilacijo 

DEPILACIJSKI TRAK
v roli 80 m
Trak za depilacijo v roli.

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov
Visoko kvalitetni, prilagodljivi trakovi
z maksimalno vzdržljivostjo.

DEPILACIJSKI TRAK
v roli 80 m
Trak za depilacijo v roli.

DEPILACIJSKI TRAKOVI
100 kosov
Kvalitetni trakovi z visoko vzdržljivostjo.

DEPILACIJSKI TRAKOVI
200 kosov
Kvalitetni trakovi z visoko vzdržljivostjo.

*cena za 6 ali več kosov

17,50 €
*15,00 €

 

8,30 €
*5,90 €

 

5,60 €
*4,60 €

 

10,40 €
*7,40 €

 

3,00 €
*2,00 €

 

5,00 €
*3,50 €

 

DEPILACIJSKI TRAK
v roli 100 m
Visoko kvaliteten prilagodljiv trak z
maksimalno vzdržljivostjo.
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50 kosov 
6,00 €

5,00€
6,00 €
9,20 €

1 kos 
5,60€

1 kos 
 6,00 €

100 kosov 
11,60 €

1 kos 
8,40 €

LESENE LOPATICE
dolžina 11cm 100 kosov 
dolžina 15 cm 100 kosov 
dolžina 17 cm 100 kosov

PAPIRNATI ZAŠČITNI OBROČI 

KOVINSKI LONČEK
za grelec 800ml, 400 ml 

KOVINSKO DRŽALO
za lonček 400 ali 800 ml  

KOVINSKA LOPATICA
dolžina 23cm 

ZAŠČITNE FOLIJE 
za depilacijski grelec pri segrevanju 
voska v ploščicah oz. granulah

info@linea-kozmetika.si

www.linea-kozmetika.si
Utik 47a
1217 Vodice

Pribor za depilacijo 

Depilacijski tretmaji 
za lepoto in 

dobro počutje

POPOLNA PONUDBA 
IZDELKOV ZA 

PROFESIONALNO 
DEPILACIJO

50 kosov
6,20 €

 

KOVINSKO DRZALO
za lonček 400 ali 800 ml 1 kos

5,60 €
 

KOVINSKI LONCEK
za grelec 400 ali 800 ml
srebrn ali črn 

PAPIRNATI ZAŠCITNI OBROCI

1 kos
8,40 €

 

LESENE LOPATICE

5,00 €
6,00 €
9,20 €

2,40 €

dolžina 11 cm 100 kosov
dolžina 15 cm 100 kosov
dolžina 17 cm 100 kosov

ozke - širina 0,5 cm 100 kosov

ZAŠCITNE FOLIJE
za depilacijski grelec pri segrevanju
voska v ploščicah oz. granulah

100 kosov
11,60 €

 

50 kosov
6,20 €

 


