
Lash eXtend &
Henna Couture



Bestil på mail:
Info@beautybybrix.dk

KUN DE
BEDSTE
PRODUKTER
Vi sender med dao & gls 
Fri fragt ved køb over
1000.-



og jeg er indehaver af By Brix. 
Jeg har siden mit første kursus inden for
skønhedsbranchen haft en kæmpe passion for
faget. Jeg er meget detaljeorienteret og elsker
at sidde og nørde med hver enkel lille
øjenvippe.
Min rejse ind i skønhedsbranchen startede i
slutningen af 2014. Jeg var så heldig, at min
gamle vippedame stod og manglede en ny
ansat. Jeg kendte intet til Eyelash Extensions,
udover at jeg selv var dybt afhængig af at vågne
med de smukke vipper hver morgen. Jeg søgte
jobbet med det samme, og var så heldig at få
det.
Alexia, som var indehaver af SKØN i Risskov,
uddannede mig til Lash Artist, og imens jeg
arbejdede deltid hos hende, åbnede jeg
langsomt By Brix i Højbjerg. Skæbnen ville, at
Alexia med tiden valgte at lukke, og jeg gik
derfor ALL IN på min klinik i Højbjerg. 
Det er i dag mange kurser siden, og jeg stopper
aldrig med at videreuddanne mig. Der er sket
meget i skønhedsbranchen siden da, og Eyelash
Extensions har taget Danmark med storm.
Derfor mener jeg, det er vigtigt altid at være up
to date med kurser, for at kunne følge med. 
I 2016 blev jeg certificeret instruktør i Single
Eyelash Extensions hos Jolash, et af Danmarks
førende brands indenfor Eyelash Extensions. 
Min interesse for skønhed og branchen
generelt går dog endnu længere tilbage. 

 

Mit navn er Amalie Brix,

Velkommen

 
I marts 2020 tog jeg turen til Holland for at
blive instruktør og forhandler af det
verdenskendte brand Lash eXtend. Som den
eneste underviser i Danmark af dette brand,
er jeg meget stolt og begæret over at få lov
til at undervise med så professionelt et
team. Derfor har jeg fået mulighed for at
tage de bedste produkter med hjem til
Danmark, som er dem du finder herunder. 



AFTERCARE
Ønsker du at blive B2B kunde af
vores aftercare produkter og se
priser hertil, send os en mail på:

Info@beautybybrix.dk 



EYELASH
A L T  D U  S K A L  B R U G E  T I L  E Y E L A S H  E X T E N S I O N S

WWW.BEAUTYBYBRIX.DK

Vores Eyelash Extensions er lavet i den
fineste kvalitet, og sikre dig et lækkert

resultat hver eneste gang. Vi har 4
forskellige kurver, og tykkelser fra 0.07

op til 0.20 mm. 

EYELASH EXTENSIONS
Alt hvad du skal bruge til at få din

salon til at fremstå ekstra
professionel finder du her.

SALON TILBEHØR
Eye pads, micro brushes mascarabørster

og meget meget mere.,

TILBEHØR



Gel pads

Vores gelpads er lavet i strækmatriale så de nemt kan ligge under øjet, uden at genere kundens øje.
Perfekt til kunden der er allergisk overfor tape. 

Kan bruges til Eyelash Extensions, Lash Lift og til remover af Eyelash Extensions. 
En pakke indeholder 10 stk. 

 
Pris: 1 pakke 59.-
10 pakker 499.- 



Lash pillow

499.-
Ideel og behagelig for klienten at ligge på
under en behandling.
Obs: når du modtager den, skal den have
lov til at ligge lidt - den ser meget flad ud
efter udpakning :) 

Bredde: 49 cm
Længde: 30 cm

Arbejdskittle
499.-
Findes i størrelse S, M, L, & XL 

Elastik bedcover
559.-
Sort bedcover, dækker en stor del af briksen.

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.reallygreatsite.com
TLF: 22 58 08 40



Dining Table
959.-
Arbejdsdisplayet bruges til at have alle
arbejdsmaterialer som lim og pincet ved
hånden og til at arbejde pænt og
organiseret. Alle arbejdsmaterialer lige ved
hånden! Displayet indeholder 3 rum. Disse
kan opdeles efter ønske.

Produktudstilling
799.-
Vis din aftercare produkter til dine
kunder med dette lækre display.

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Engangshåndklæde

139.-
Fnugfri og foldbare engangsklude.
Indeholder en plastikbagside og er sort i
farven.

Mål: 45x33 cm (udfoldet)
Pakket pr 125 stk
 

Barbicide holder 
349.-
Denne flaske er ideel til rengøring af dine
instrumenter. Den er udstyret med et
rustfrit stål elpatron, hvori de
instrumenter, der skal rengøres, nemt
kan placeres.

Diameter: 10.8 cm
Hoogte: 29.2 cm

Barbicide væske
329.-
Desinfektionsmiddel på hospitalsniveau, EU godkendt.
Virker effektivt mod bakterier og virker svampedræbende.

Blandingsforhold 60 ml (6%) Barbicidtilskud med 1000 ml
vand.

Ved anvendelse i andre enheder eller hætteglas skal
ovenstående blandingsforhold overholdes. Efter
desinficering af instrumenterne skylles væsken af.

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Store pose med logo

89.-
8 stk.

Lille pose med logo

89.-
12 stk.

Tissuebox
39.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Black extreme
269.-

Black eXtreme limen er en speciel lim, der er velegnet til at
påsætte eyelash extensions til de naturlige øjenvippehår.
Tørretiden for denne lim er 1-2 sekunder.

Holdbarhed

Dette produkt har en holdbarhed på 3 måneder efter åbning. L

Horse power
269.-

Horse Power Black limen er en af   vores nyeste lime i vores
sortiment.
Tørretiden for denne lim er 0,5 sekunder.

Horse power har en anden konsistens end Black Extreme,
den er mere flydende. 
Ekstra!
Denne lim har en ekstra ''oliebestandig'' faktor. Limen er
derfor mere modstandsdygtig overfor enhver påvirkning fra
olie.

Battle glue
449.-
Denne ''gennemsigtige'' lim er meget stærk, lugter let og har en
holdbarhedsevne på 6 til 8 uger. Tørretiden for denne lim er
ikke mindre end 0,2 sekunder.

Ekstra!
Denne lim bliver ofte brugt af de mest erfarne
øjenvippestylister, som også deltager meget i konkurrencer.
Dette er på grund af holdbarheden i variationen af   
luftfugtighed. 35-60%!

 

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Remover
99.-
Denne specielle væske er kun egnet til professionel
brug! Gelstoffet opløser ingrediensen Cyanoacrylat,
så øjenvippeforlængelserne langsomt vil frigives.

Vær opmærksom!
Brug altid gelpuder til at beskytte huden under
øjnene.

Lim box

139.-
For at holde din lim i den bedste stand er det vigtigt
at holde din lim tør, lufttæt og mørk. Denne
limopbevaringsboks er perfekt til dette!

- Vandtæt

- Lufttæt

- Vakuumforseglet

- Stærk og holdbar

- Let at tage med

KONTAKT OS: Info'@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



TWEEZER VETUS ESD-10

79.-

TWEEZER VETUS ESD-12

79.-

TWEEZER VETUS ESD-15

79.-

KONTAT OS: 1Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40

TWEEZER VETUS ESD-10



DIAMOND COLLECTION
TWEEZER - STEINMETZ

359.-

DIAMOND COLLECTION
TWEEZER - CULLINAN 

359.-

DIAMOND
COLLECTION TWEEZER
- PITT

359.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



DIAMOND COLLECTION
TWEEZER - KOH I NOOR

359.-

TWEEZER SANITIZER

49.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40 



Microbsuh 3 pk.

129.-
100 stk. pr. pakke

Bløde microbrush
19.-
10 stk. pr. pakke

Mascarabørste
1.-
1 stk.

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk 
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Luksus mascarabørste

39.-

Mini spejl
79.-

Nano mister
369
.-- Hærder limen meget hurtigt

- Øger bindingstiden af   eyelash extensions
- Ideel til følsomme øjne
- Inkluderer: USB-oplader, flaske med
destilleret vand og brugervejledning

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Mini fan
189.-
. 

Primer
189.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Vandflaske

59.-

Glue cups
19.-

5 stk. 

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40 



Dobbeltvippeplade 

99.-

Vippeplade
59.-

Vippeplade box

139.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Kurve C 
169.-
Tykkelse;
 0.07, 0.10, 0,15 & 0,20 

Mix pakke 8-14 mm.

Enkle pakker:
Længde 7-15 mm.

Kurve CC
169.-
Tykkelse;
 0,07 & 0,20

Mix pakker 8-14 mm.

Findes desværre ikke i enkelt pakker.

Kurve D
169.-
 Tykkelse;
 0.07, 0.10, 0,15 & 0,20
 
Mix pakke 8-14 mm.

Enkle pakker:
Længde 7-15 mm. 

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Kurve DD
169.-
Tykkelse;
 0.07, 0.10, 0,15 & 0,20
 
Mix pakke 8-14 mm.

Enkle pakker:
Længde 7-15 mm. 

Dark chocolate
169.-
Kurve: C,, CC & D
Tykkelse: 0,07
Mix pakke 7-14 mm. 

Candy
169.-
Kurve: C,, CC & D
Tykkelse: 0,07
Mix pakke 7-14 mm. 
 

KONTAKT OS:  Info@beautybybrix.dk 
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40

akt os



Bubblegum candy
169.-
Kurve: C,, CC & D
Tykkelse: 0,07
Mix pakke 7-14 mm. 

Red velvet
169.-
Kurve: C,, CC & D
Tykkelse: 0,07
Mix pakke 7-14 mm. 

Watermelon
169.-
Kurve: C,, CC & D
Tykkelse: 0,07
Mix pakke 7-14 mm. 

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Berry blue
169.-
Kurve: C,, CC & D
Tykkelse: 0,07
Mix pakke 7-14 mm. 

Milke purple
169.-
Kurve: C,, CC & D
Tykkelse: 0,07
Mix pakke 7-14 mm. 

MIX 5 pakker

749.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk TLF: 22 58 08 40
WWW.BEAUTYBYBRIX.DK



BROW LIFT

Brow lift kursus

3999.-

Brow lift kursus online

2000.-/
2500.- 

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
wwww.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40

BLX Brow Lamination behandling tager i gennemsnit 30 til 55 minutter i
salonen, afhængig af din erfaring. Det er en luksus brynbehandling, som

kunden kan nyde i 6 til 8 uger; det er aldrig nødvendigt at gentage
behandlingen inden for 6 uger. Behandlingen inkluderer farvning af

øjenbrynene med almindelig øjenbrynsfarve; Henna er kun muligt 48 timer
efter behandlingen.



Brow lift start kit
999.-

Indeholder:
- Brow lift lotion 1-3
- Brow lift lim 
- Bløde applicater
- Mascarabørster 10 stk.  

Lotion 1
289.-

Lotion 2 

289.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
wwww.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40

BLX Fast Setting Brow Lamination Lotion nr. 2
- Leveres pr. 10 poser.

- Kun for erfarne stylister.
 

Instruktioner:
Tynde/fine øjenbrynshår: 1 min.
Normale øjenbrynshår: 2 min.

Tykke/stive øjenbrynshår: 2 min.
 

BLX Fast Set Brow Lamination Lotion nr. 1
- Leveres pr. 10 poser.

- Kun for erfarne stylister.
 
 

Instruktioner:
Tynde/fine øjenbrynshår: 2 min.
Normale øjenbrynshår: 3 min.

Tykke/stive øjenbrynshår: 4 min.
 



Lotion 3 
289.-

Brow lift lim

169.-

799.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40

Brow lift lim
Brow lift lim

Lotion 1, 2 & 3

BLX Fast Setting Brow Lamination Lotion nr. 3
- Leveres pr. 10 poser.

- Kun for erfarne stylister.
 

Instruktioner:
Lad virke i 24 timer

 



Testkit

69.-

Plastik folie

74.-

KONTAKT OS: info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40

Lash lift 
Vores Lash lift system er lavet så hygiejnisk som muligt, og

derfor kommer vores Lotions i små poser. En pose kan
holde sig åben i 24 timer i en lufttæt beholder, så derfor er

der nok væske i en pose til 3 behandlinger.
OBS: Skal IKKE i køleskabet. 



Lash lift start kit

1200.-
Lotion 1 - 2 - 3
Vippeløfteværktøj
Silikone puder (3 æsker)
mikrobørster
mascara børster
Lim
blød tape

Lotion 1
229.-

LLX hurtigsættende Lash Lifting Lotion nr 1
- Leveres pr. 10 poser.
- Kun for erfarne stylister.

Instruktioner:
Meget tynde vipper: 4-5 min.
Tynde vipper: 5-6 min.
Gennemsnitlige vipper: 6-8 min.
Tykke øjenvipper: 8-10 min.

Lotion 2

229.-
LLX hurtigsættende Lash Lifting Lotion nr. 2
- Leveres pr. 10 posere.
- Kun for erfarne stylist.

 
Instruktør:
Meget tynde og tynde vipper: 5 min.
Mellem / tykke vipper: 6 min.
. 

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Lotion 3 

279.-
LLX hurtigsættende Lash Lifting Lotion nr 3
- Leveres pr. 10 poser.
- Kun for erfarne stylister.

Instruktioner:
Lad virke i 24 timer

Lash lift silikone puder MIX

79.-
Sæt silikone puder med 1 par puder i
følgende størrelser:

S, M og L

Str. S,M & L 
79.-
En smuk bule, der sikrer, at der kommer en
naturlig krølle i vipperne. Flere størrelser
tilgængelige.

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Lash Lift lim
179.-
Dette produkt sikre et godt greb af vipperne
mod silikonepuderne. Produktet er også
nemt at fjerne fra vipperne og puden med
brug af almindelig vand. 

Lash lift tool

189.-

Lash lift mini tool

39.-

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
Info@beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Farve
59.-
Fåes i farverne:
Blåsort
Sort
Lysebrun
Brun
Grå 

Devolper 3%
59.-
Bland 1:1 med farven ovenover, og du
har den perfekte blanding til at farve
øjenvipper og øjenbryn med. 

Lash lift kursus

2000.- / 3999.- 
Læs om vores onlinekurser her:
www.kurser.beautybybrix.dk

Find vores fysiske kurser her:
www.beautybybrix.dk

KONTAKT OS: www.beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
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Med Henna Brows former vi kurven af øjenbrynet efter kundens ansigt, vi farver med Henna
farve, og til sidst retter vi brynet til med voks og pincet. Henna Brows er en mere eksklusiv
behandling end en almindelig bryn behandling. Ved Henna Brows bruger vi meget af tiden
på, at måle op med tråd, således brynet passer perfekt til kundens ansigt.
Mange kunder går og drømmer om, at se hvordan det perfekte bryn vil se ud til dem, og
løsningen herpå er Henna Brows. Mange vælger Henna Brows, før de går til permanent
makeup, da det er et mere ’sikkert’ valg; væsentligt bedre resultat og mere holdbart end
almindelig brynfarve og alligevel ikke så permanent som den Micro pigmentering man
benytter ved permanent makeup.
Henna Brows holder op til 7 dage på huden, og 6 uger på hårene. Derudover gør det
hårene bløde, og hårstrukturen bliver mere fyldig at se på.

Henna couture 

Henna Brow kursus

4999.- ink.startkit 

Henna Brow kursus
Online

3499.- / 3999.-



Henna & tint startkit
2099.-
- Henna couture farver x 5  
- Henna couture væsker  
- Saks 
- Værktøj til måling af øjenbryn
- Henna børste
- Mikrobørster
- Pincet  
- Mascara børster
- Express Cleanser
- 2 farver brow tint  
- Pre-mappingsnor 

Henna startkit
1599.-
- Henna couture farver x 5  
- Henna couture væsker  
- Saks 
- Værktøj til måling af øjenbryn
- Henna børste
- Microbrush
- Pincet 

Cleanser
99.-
Når Henna couture Matcha & Mint Cleanser bruges
før påføring, giver det hennaen en længerevarende
nuance. For at sikre at hennaen hæfter godt, er det
vigtigt omhyggeligt men grundigt at rense huden
omkring øjenbrynet for overskydende fedt og
snavs. Denne rensecreme kan også bruges før
andre øjenbrynsbehandlinger såsom laminering,
farvning eller formning. Resultatet er super ren
hud, klar til flotte nye øjenbryn.

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Remover
99.-
Ret mindre fejl med Henna Tint Remover.

OBS: Bruges kun til at rette småfejl. Når du
fjerner Henna fra huden efter trækketid,
skal du bruge almindelig vand. 

Henna blander
89.-

Efter at have undersøgt, hvordan vi kan forlænge
levetiden af   Brow Henna-behandlinger, opdagede
vi styrken af   den naturlige ingrediens Eucalyptus.
Ved at tilsætte et par dråber af det, vil farvestoffet
udvikle sig bedre. Men endnu bedre, det vil hjælpe
med at gøre farven endnu mere intens. Resultatet
er en dybere farve. Alt hvad du behøver for at
skabe de langvarige resultater, som kunderne
længes efter.

Henna farve
189.-
- Blonde-
- Light Brown
- Golden Brown
- Medium Brown 
- Dark Brown 
- Black  
Mix dine farver for at finde den perfekte farve til din kunde. 

Varme farver: Golden Brown, Medium Brown, Dark Brown &
Black
Kolde farver:Blondeog Light Brown

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



WAXHEATER 500
959
Vores waxmaskine passer både til vores
bløde voks og stripwax. 

Obs: Vælger du vores bløde voks,skal du
tilkøbe en tom dåse med til.  

Stripwax
99.-
Stripwax er min personlige farvorit. Den
tager ALLE hår, og laver super skarpe
liner. Den er dog IKKE egnet til kunder
med sentitiv hud, da den kan være for
hård til disse kunder.
fin vores wax stribs længere nede på
siden.  

Blød voks
139.-

Elastic Black Wax er kolofoniumfri, beriget med bivoks
og sheasmør. BLACK WAX er udviklet til at opnå de
bedste resultater inden for hårfjerning. Voksen er
udviklet til at opnå de mest fremragende resultater
inden for hårfjerning til alle hårtyper og hårvækst og
med uovertruffen blødhed til alle hudtyper.

Elastic Black Wax er et ekstremt alsidigt produkt og
kan påføres både små hudområder og større områder
af huden. (500 gr)

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Stribs
99.-
200 stk.
OBS: Små strimler, kun velegnet til ansigt.

Wax spatels
39.-
Den skråtskårne side af disse træspatler
gør det muligt at arbejde meget tæt og
præcist.
Perfekt til mindre områder inklusive
øjenbryn.

Pre-mapping tråd
119.-

Fornyet! Trådenindeholder en forbedret
blækingrediens, der gør linjer endnu klarere
og strammere på huden! På trods af denne
innovation er produktet stadig nemt at
vaske.

Der er 10 meter på rulle og pr behandling
bruger du ca 20 cm!

KONTAKT OS: Info@beautybybrix.dk
www.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Hvid brow pen

139.-

Caliper
229.-

Dette magiske værktøj gør det super
nemt at finde knækkett på brynet.

KONTAKT OS: www.beautybybrix.dk
wwww.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40



Eyebrow tint

299.-
Prøv vores Eyebrow tint kit med alle
farver. Du får:
- En blander 
- En lysebrun 
- En almindelig brun
- En sort 
- En blåsort
- En grå

KONTAKT OS: 1Info@beautybybrix.dk
wwww.beautybybrix.dk
TLF: 22 58 08 40

Eyebrow tint

Eyebrow tint

Eyebrow ting

299.-

56.-
Findes i farverne:
- Lysebrun
- Brun 
- Sort
- Blåsort
- Grå 

Devolper
56.-



Alle priser er ink. moms
Bestilling sker på:

Info@beautybybrix.dk
Hvis du er tidligere kursist hos os,

bestiller du blot på messenger.
Følg med i vores lukkede facebook gruppe;

'By Brix Academy' 
for bestillingsdato. 

 


