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Meet our newest royal member
Where it’s all about … applying lashes was never this easy! 
Nooit meer geknoei met de lijm! Queen Tarzi komt met een ultradunne brush-on lash adhesive om lijm
nauwkeurig op de wimpers aan te brengen. De brush-on lash adhesive bevat zowel de donkere als de
transparante wimperlijm. De brush-on wimperlijm is gemakkelijk én zuinig in gebruik, is waterbestendig
en houdt de lashes de gehele dag op hun plaats. De brush-on lash adhesive is de nieuwste toevoeging aan
de Queen Tarzi family en is verrijkt met castorolie.

“Life is short, your lashes don’t have to be!”

Queen Tarzi who? 
Queen Tarzi is afkomstig van de, in de negentiende eeuw geboren, Afghaanse koningin Soraya Tarzi. Deze
krachtige beauty stond voor empowerment en educatie van, en voor, vrouwen. Inmiddels is Queen Tarzi
stevig aan het uitbreiden in de cosmeticabranche: de herbruikbare luxury lashes zijn onderhand slechts
een onderdeel van haar imperium. 
 
Niet langer je wimpers na één keer weggooien, geen gedoe met lijm die niet goed werkt en eindelijk
veelbelovende cosmetica die niet op dieren is getest! Het assortiment bestaat uit 13 verschillende
herbruikbare luxury lashes. Ook biedt Queen Tarzi verschillende wimperlijmen en een applicator aan om
de luxury lashes te perfectioneren. De speciaal door QueenTarzi ontwikkelde wimperlijm is beschikbaar
in een tube én nu ook in een brush-on glue.

An extra gift: try out your brand new glue! 
In je goodiebag vind je twee leden van de Royal Family: de brush-on glue en de Ella lashes. Dé meest
natuurlijk ogende wimpers uit onze collectie, de Ella lashes, zijn perfect voor dagelijks gebruik en zijn ook
geschikt voor kleine ogen. De transparante wimperrand zorgt ervoor dat de overgang tussen nepwimpers
en jouw eigen wimpers naadloos is, waardoor oogmake-up niet noodzakelijk is.
 
Bij ICI PARIS XL koop je nu - in de winkels en online - de brush-on glue voor slechts € 9,99 en de Ella
Lashes voor € 17,99.
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