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O podjetju GAUBE®
Kakovost GAUBE® je več kot samo blagovna znamka.
GAUBE® je podjetje s trdnimi koreninami, etiko in  
filozofijo dela, ki je zgrajeno na eni sami glavni zahtevi: 
kakovost z visokimi standardi.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1987. Takrat so naši 
začetki vključevali veleprodajo kozmetike in ličil.
Ustvarili smo zelo uspešno trženje in distribucijsko 
mrežo ter tako leta 1990 svojo ponudbo razširili s par-
manentnim make-upom. Prav to je razlog, da se pod-
jetje Gaube Cosmetics lahko pohvali z najstarejšo šolo 
za parmanentni make-up. Istega leta je podjetje Gaube 
prvič začelo visokokakovostne izdelke za parmanentni 
make-up tudi prodajati. Danes lokalnimi strokovnjakom 
na področju kozmetike, make-upa in podaljševanja tre-
palnic ponujamo široko paleto izdelkov (skoraj 2000 iz-
delkov) ter smo poznani po svoji akademiji, ki se lahko 
pohvali z visokim standardom kakovosti. Tam izvajamo 
izobraževanja za izdelavo permanentnega make-upa, 
piercingov, tetovaž in podaljševanje trepalnic ter lepot-
nim strokovnjakom ponujamo širok razpon seminarjev 
za dodatno izobraževanje.

Dobrodošli v svet GAUBE®. 
Veseli smo, da ste se nam pridružili! 

PARMANENTNI MAKE-UP

naprave 
oprema 
izobraževanje 

SOFT LIFT LINING® 
 

SOFT LIFT LINING®

Martina Silly-Gaube
CEO MS Gaube Kosmetik GmbH
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LaBelle 

LaBelle petite 

Dodatki 

Nega in posvetlitev 

Oprema 
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Permanentno čudovite!

Permanentni make-up ima v sodobnem 
pomenu besede precej kratko zgodovino, 
čeprav njegovi začetki segajo daleč nazaj. 
Izvor tega lepotnega tretmaja je osnovan na 
znanju in izkušnjah, pridobljenih s tetoviran-
jem. Različne države in kontinenti po svetu 
poznajo številne tehnike stalnih telesnih  
poslikav.

Še pred 20 letim so ljudje bili zadovoljni tudi 
z najpreprostejšimi linijami parmanentnega 
make-upa, toda danes so zahteve veliko višje 
– in prav je tako. Dobri rezultati se merijo po 
pravilnosti linij, prav tako pa so skupaj z vse 
večjo ponudbo tretmajev narastle tudi  
zahteve po kakovosti izdelkov.

Naprave za permanentni make-up GAUBE® 
združujejo vrhunsko tehnologijo z ergonoms-
kim dizajnom. Rokovanje z njimi je intuitivno, 
hkrati pa so nadvse natančne in higienične.



GAUBE® LA BELLE

Naprave
 št. art. AD-2.0 1 kom.

LaBelle 6000
Digitalni nadzor aparatov La Belle 5000 ali La Belle 6000 omogoča enostavno upravljanje in zagotavlja stabilnost iglične frekvence, 
ne glede na to, ali je tkivo, ki se obravnava, zelo mehko ali trdo. Z napravo lahko dosežemo veliko natančnejše rezultate in prihranimo čas za 
nepotrebne in dolgotrajne popravke.

št. art. 3300 1 kom.

LaBelle 5000
velikost: 200 x 145 x 220 mm
v paketu: kontrolna enota, držalo, adapter, stopalka, držalo naprave, možen je tudi integriran laser

Kartuše
Igle in nastavek v enem samem modulu zagotavljajo optimalno varnost in sterilnost.

Naprave LaBelle združujejo moderen in ekskluziven dizajn z najnovejšo tehnologijo ter tako 
poosebljajo popolnoma koordiniran sistem za moderne postopke. Zasnovana je skladno z najvišjo možno 

preciznostjo in omogoča natančno nastavitev globine vbodov. Integriran laser je namenjen temu, 
da zmanjša limfno aktivnost in pospeši celjenje ran. 

Funkcija biostimulacije zmanjšuje rdečico in pomaga pri težavah s herpesom.  

NOVO 

št. art. 3101-M

1-točkovna mikro igla

Manjši premer vam omogoča, da s to iglo delate še tanjše in 
natančneje kot z običajno 1-točkovno okroglo iglo. 

Primerna je predvsem za točne in nežne linije tankih dlak pri 
obrveh.

NOVO

št. art. 3101 15 kom.

1-točkovna igla 0,33 mm

Natančne tanke črte, črtalo za oči, izboljšava trepalnic; na velikih porah in zgubani koži za obrobo ustnic. 
Prosimo,	upoštevajte:	nizka	odpornost	kože,	bodite	previdni,	da	ne	vbodete	pregloboko!

št. art. 3101-M 15 kom.

1-točkovna mikro igla 0,18 mm

Tanke,	posamezne	dlake.
Prosimo,	upoštevajte:	nizka	odpornost	kože,	bodite	previdni,	da	ne	prebodete	pregloboko!

št. art. 3103 15 kom.

3-točkocna okrogla igla 3 x 0,33 mm snop

Črtalo za oči, obroba ustnic, širše linije, prekrivanje, senčenje.

št. art. 3113 15 kom.

3-točkovna obrobna igla 3 x 0,25 mm snop

Izboljšava trepalnic, obroba ustnic, mehke linije.

št. art. 3110 15 kom.

3-točkovna mikro igla 3 x 0,18 mm snop

Črtalo za oči, izboljšava trepalnic, obroba ustnic.

št. art. 3102 15 kom.

3-point sloped needle 3 x 0,33 mm niz

Bradavični kolobar (areola), brazgotine, prekrivanje.

št. art. 3106 15 kom.

3-točkovna intenzivna igla 3 x 0,33 mm snop

Črtalo	za	oči,	obroba	ustnic.	Prosimo,	upoštevajte:	uporabljajte	zmerno	in	nanesite	barvo	z	uporabo	
samo	nekaj	potegov.	Popolna	za	osvežitev	barve.	Močan	nanos	barve,	zelo	gosta	linija.	

št. art. 3104 15 kom.

4-točkovna ravna igla 4 x 0,33 mm niz

Senčenje ustnic, bradavični kolobar, brazgotine, prekrivanje.

št. art. 3105 15 kom.

5-točkovna okrogla igla 5 x 0,33 mm snop

Črtalo za oči, obroba ustnic, široka, nežen nanos barve, senčenje, bradavični kolobar, 
brazgotine.

št. art. 3108 15 kom.

5-točkovna nagnjena igla 5 x 0,33 mm niz

Bradavični kolobar, brazgotine, prekrivanje

št. art. 3111 15 kom.

5-točkovna intenzivna igla 5 x 0,33 mm snop

Črtalo za oči, obroba ustnic, široka. Prosimo, upoštevajte: uporabljajte zmerno in 
nanesite barvo samo z nekaj potegi. Močan nanos barve, zelo gosta linija.

št. art. 3107 15 kom.

7-točkovna okrogla igla 7 x 0,33 mm snop

Senčenje ustnic, bradavični kolobar, brazgotine, prekrivanje.

št. art. 3112 15 kom.

7-točkovna intenzivna igla 7 x 0,33 mm snop

Senčenje	ustnic,	bradavični	kolobar,	brazgotine,	prekrivanje.	Prosimo,	upoštevajte:
Uporabljajte	zmerno	in	nanesite	barvo	samo	z	nekaj	potegi.	Močan	nanos	barve,	zelo	gosta	linija.

št. art. 3109 15 kom.

9-točkovna magnum igla 9 x 0,33 mm niz

Senčenje ustnic, bradavični kolobar, brazgotine, nežen nanos barve.
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LA BELLE PETITE

Naprave
št. art. 3200 1	pc.

LaBelle petite
Preprosta naprava za PMU je oblikovana skladno s strogimi higienskimi predpisi in omogoča hitrost do 140 vbodov.
V paketu: kontrolna enota, držalo, adapter in stopalka.

Kartuše
št.	art. izdelek pakiranje

25100-01 1-točkovna igla 10 kom.

25100-08 1-točkovna mikro igla 10 kom.

25100-02 3-točkovna igla 10 kom.

25100-04 3-točkovna obrobna igla 10 kom.

25100-05 3-točkovna poševna igla 10 kom.

25100-03 5-točkovna igla 10 kom.

25100-06 5-točkovna poševna igla 10 kom.

25100-07 7-točkovna igla 10 kom.

Izvrstna higiena za nizko ceno. Držalo je zelo lahko in menjava igel je zelo preprosta. 
Kompatkna naprava za PMU je združljiva s sedmimi različnimi higienskimi moduli. 

Ti so pakirani posamezno, sterilizirani in so označeni s številko serije.

NOVO

Laser	in	držala
št. art. 3003 1 kom.

Laser za LaBelle 5000/6000
Zmanjšuje limfno aktivnost in pospeši celjenje ran

št. art. 3301 1 kom.

Higiensko držalo za LaBelle 5000/6000
Rezervno držalo za LaBelle 5000 and 6000

št. art. 3004 1 kom.

Higiensko držalo Petite
Rezervno držalo za LaBelle Petite

Razno
št. art. FLB2 1 kom.

Stopalka
Stopalka za LaBelle 5000 in 6000 za prekinitev vboda

št. art. ALB1 1 kom.

Polnilnik
Adapter primeren za vse naprave LaBelle

št. art. E-0600 1 kom.

Držalo naprave
Elegantno in higiensko plastično držalo primerno za držalo naprav LaBelle 5000 in 6000

št. art. E-0610 16 kom.

Zaščita
Plastična zaščita za naprave LaBelle.

DODATKI
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NEGA IN POSVETLITEV

Dobra oprema v salonu mora biti raznolika.
Tukaj boste našli vse, kar mora 

profesionalen strokovnjak za pigmentacijo 
imeti vedno pri roki.

Vsi izdelki so higienski in visokokakovostni.

after	care
št. art. 60002 1 kom.

Hladilna kroglica
Za hlajenje in preprečevanje otekanja in pordečitve kože. Uporablja se lahko tudi za zmanjšanje gub.
Na voljo v 2 različnih velikostih: majhen (Ø 3,5 cm) ali velik (Ø pribl. 4,5 cm).

št. art. 3080 1 kom.

Hladilna vrečka
Popolno darilo za nego, ki zmanjšuje otekanje.

št. art. 2303PM

Gel aloje vere 15	ml

To je univerzalni lepotni izdelek, ki s svojo zelo aktivno vlažilno osnovo ne nudi zgolj vsakodnevne popolne nege vekam in obrvem, temveč se lahko
uporablja tudi za zdravljenje sončnih opeklin ali manjših ran.

št. art. 2303PM-K

Gel aloje vere, za salon 100	ml

št. art. 2314PM

Balzam aloje vere s čebeljim voskom 15	ml

To je popoln izdelek za nego ustnic po tretmaju.
Balzam s čebeljim voskom prav tako pomaga negovati suho, razdraženo kožo in akne ter se lahko nanaša zjutraj in zvečer.

št. art.2314PM-K

Balzam aloje vere s čebeljim voskom, za salon 100	ml

Posvetlitev
št. art. 3068 2	ml

ZAP
Posvetlitveni gel, ki s svojim delovanjem posvetli oziroma odstrani permanentni make-up in tetovaže.

št. art. 3068-R 5	ml

Gel za odstranjevanje
Posvetlitveni gel, ki s svojim delovanjem posvetli oziroma odstrani permanentni make-up in tetovaže.

št. art. 3069 50	ml

Razredčilo za barve
Razredčilo za posvetlitev barv za make-up.

Hlajenje
št. art. B-9.0 1 kom.

Cool Spot
Z napravo Cool Spot je vsak mikropigmentacijski tretma za vašo stranko bolj sproščen in udoben.
Ta s svojim hladilnim učinkom prijetno pomirja in celi ter pozitivno vpliva na vnos barve. 

NOVO
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Orodja
št. art. 3008 1 kom.

Binokularna lupa
Lahka očala s povečevalno lečo (2,5).

št. art. CA-8.0 1 kom.

Svinčnik za risanje in mešanje
Priročen svinčnik z odstranljivim zgornjim delom je primeren za mešanje in risanje.

št. art. CA-8.0-S     sterilni aplikatorji 10 kom.

št. art. CA-8.0-U     nesterilni aplikatorji 20 kom.

Dodatki
št. art. 3059 50 kom.

Palčke za korekcijo
Nemastne bombažne palčke za preprosto odstranjevanje skice.

št. art. 11090 1 kom.

Svinčnik za risanje
Posebno nežen svinčnik za risanje kontur pri obrveh, ustnicah in vekah; na voljo v rdeči, rjavi in črni.

št. art. 11098 1 kom.

Šilček za svinčnik
Poseben šilček za šiljenje vseh svinčnikov.

št. art. 505 1 kom.

Barvno kolo
Zelo uporaben dodatek za izbiro in usklajevanje hladnih in toplih barv.

št. art. 3048 1 kom.

Podloga za vajo
Za vajo (obrvi, ustnice) ali preprosto kot dekoracija v salonu.

št. art. 3048K 1 kom.

Glava za vajo
Gumijasta glavo za vajo.

št. art. 3048B 1 kom.

Bradavica za vajo
Gumijasta dojka za vajo.

OPREMA

NOVO

št. art. 3015 2	cc

Pigmentni prašek
Ojačevalec barv, ki je v naslednjih barvah:

št. art. 3041 100 kom.

Lončki za črnilo
Lončki za črnilo so namenjeni mešanju in shranjevanju barv.

št. art. 3043     Pokrov za lončke za črnilo 100 kom.

št. art. 3044     Posodica za lončke za črnilo 1 kom.

št. art. 3060     Akrilno stojalo za ločke za črnilo 1 kom.

št. art. 3042     Prstan za barvo 50 kom.

št. art. 3046 1 kom.

Akrilno stojalo
Primerno za 40 barv za parmanentni make-up.

št. art. 3045 1000	ml

Robček z losjonom
Za čiščenje in odstranjevanje limfnega izcedka ter barvnih pigmentov med tretmajem.

bela črna rumena zelena modra
rdeče-
rjava

rožnata
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št. art. AD-2.0

LaBelle 6000
S to klasično napravo smo dosegli svoj sloves enega vodilnih  
ponudnikov na tržišču. Izredno tiho delovanje in majhni tresljaji vam 
omogočajo enostavno večurno delo! Hkrati si lahko izberete tudi 
držalo, morda želite nekoliko težjo za trden in varen oprijem med  
delom. Iglične kartuše za naprave LaBelle je nadvse enostavno priviti 
in odviti.

Značilnosti:

• najtišje delovanje držala,

• skozi leta se je dokazala na trgu,

• izvrsten oprijem,

• 2-letna garancija,

• nastavljiva globina vboda,

• nastavitev frekvence,

• varnostna iglična kartuša,

• možna pritrditev laserja,

• najvišja natančnost,

• najvišja moč in hitrost igle,

• najnižja raven hrupa,

• najnižja raven tresljajev,

• majhno in lahko držalo.

Pri mikropigmentaciji je pomembno, da najprej osvojite 

osnovno znanje in se šele nato lotite prakse.

Na našem usposabljanju boste pridobili novo in poglobljeno 
znanje.

 NIKOLI NI PREPOZNO, DA POSTANETE 

STROKOVNJAK NA PODROČJU 

PERMANENTNEGA MAKE-UPA!

USPOSABLJANJE
Kraj 
Maribor, SLOVENIJA

Največje št. oseb: 
2 osebi

Trajanje   
8 dni

1 dan teorije, 7 dni prakse 
(ob koncu prejmete certifikat 
o usposabljanju)

Možno se je dogovoriti za 
dodatne dneve prakse!

Cena 
960,00 € + DDV  
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Naprave in moduli 

Nega in oprema 
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MLADOSTEN VIDEZ PO 
SAMO NEKAJ TRETMAJIH!

SOFT LIFT LINING® je nežna                 
alternativa konvencionalnim  met-
odam pomlajevanja kože, ki zgladi 
vašo kožo in ji zagotavlja svež ter 

sijoč videz.

SOFT LIFT LINING® uporablja sestavi-
no kot je hialuronska kislina – naravna 
sestavina našega telesa, ki se proizvaja 
biotehnološko v zelo visokih koncen-
tracijah. Antioksidantni vitaminski kom-
pleks vsebuje vitamin A, vitamin V in ce-
ramide, ki se borijo proti prezgodnjemu 
staranju. Okrepi se naravna zaščita kože 
pred poškodbami, ki jih povzročajo       

nikotin, sevanje UV ali stres.

SOFT LIFT LINING® pooseblja 
skrivnost uspešnega pomlaje-

vanja kože. Gube so zglajene 
in zmanjšana je njihova 

globina. Rezultat tega je 
sijoča koža.

pomladitev kože s pomočjo 
ultrazvoka in naprave za PMU



Naprave
št. art. AD-2.0 1 kom.

LaBelle 6000
Digitalni nadzor aparatov La Belle 5000 ali La Belle 6000 omogoča enostavno upravljanje in zagotavlja stabilnost iglične frekvence, ne glede na to, ali je 
tretirano tkivo zelo mehko ali trdo. Tako dosežete veliko natančnejše rezultate in prihranite čas z dolgotrajnimi popravki. Intuitivna kontrolna enota s svojim 
digitalnim nadzorom zagotavlja natančne postopke. Higienična površina je enostavna za čiščenje in zagotavlja sterilnost za vsako stranko.

št. art. 3300 1 kom.

LaBelle 5000
Velikost: 200 x 145 x 220 mm
V paketu: kontrolna enota, držalo, adapter, stopalka, držalo naprave, na voljo je tudi integriran laser.

št. art. KE3 1 kom.

Ultrazvočni stimulator
Ultrazvočna naprava z vibracijskim ogrevanjem.

št. art. KE3.1   Adapter

NAPRAVE IN MODULI
SOFT LIFT LINING® je revolucionarni sistem za pomajevanje kože s pomočjo naprav za PMU in ultrazvoka.
SOFT LIFT LINING® lahko opravljate z našimi napravami amiea® ali GAUBE®.

NEW

Kartuše
Za razliko od konvencionalnih igel, ki se uporabljajo pri permanentnemu make-upu, sistem SOFT LIFT LINING® uporablja posebne nastavke. Module SOFT LIFT LINING® je možno uporabljati z
držali naprav za parmanentni make-up, razlikujejo se po svojih konicah, ki so majhne, plastične ali kovinske ploščice.

št. art. SLL-004 8 kom.

Modul Soft Lift Lining® LaBelle
art.nr. SLL-007    Modul Soft Lift Lining® LaBelle s kovinsko ploščico

št. art. SLL-005

Modul Soft Lift Lining® LaBelle petite
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Nov sistem proti staranju je vaše skrivno orožje 
za ohranjanje mladostnega videza vaše kože, 
saj:

• preprečuje staranje kože,
• jo gladi,
• globinsko navlaži,
• pomlajuje,
• napne.

Rezultati govorijo zase:

• struktura kože je okrepljena,
• osnovna napetost kože je povečana,
• zdrava in sijoča koža,
• globina gub je vidno zmanjšana,
• kožne celice so revitalizirane,
• uravnana je stopnja navlaženosti.




