
 
 

 

 

 



 
 

 

1 Compre  seu ingresso/ e ou a sua participação em uma das categorias. 

Você pode comprar o seu ingresso para a competicão online no website da Fabelash Events 

www.congressodecilios.com . Assim que  fez seu registro e efetivar a compra da sua vaga na 

competição não haverá mais possibilidade de trocar de categoria e/ou outras alterações. Assim que a 

inscrição for feita a sua participação esta definitiva. 

 

2 Categorias 

Categoria 1: Alongamento de Cílios Fio a Fio Classic 

Aplicação classico, 1 Fio por fio.  

Espessura máxima a ser usado 0.15mm (espessura min. 0.10mm)  

(nao esta permitido uso de flat lash/ elipse lash somente o fio a fio classico) 

Para saber os pontos de cada critério favor ver o pdf  em nosso website 

 

Categoria 2:  Volume Russo Light 2D/4D 

Só podem ser usado fios para volume russo, Faça a sua escolha se for aplicar tudo em 2D, 3D ou 4D. 

Não aconselhamos a mistura de 2D 3D.4D Por exemplo: Se for escolher para fazer o 2D não 

acrescente 3D  para assim conseguir uma aplicação simétrica e estável. 

 

Espessura máxima a usar em 2D e 0.10mm, para 3D e 4D 0.07mm. 

Para saber os pontos de cada criterio favor verificar o pdf  em nosso website. 

 

Categoria 3: Volume Russo Pro Max 4D ate 10D 

Você pode escolher volume de 4D a 10D 

Você pode usar as espessuras 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 e 0.07mm 

Para saber os pontos de cada critério favor verificar o pdf  em nosso website. 

 

Categoria 4: Lash Art Fantasy 

O tema desta categoria será Carnaval 

Para saber os pontos de cada critério favor verificar o pdf  em nosso website. 

 

Categoria 5: Lash Lifting 

Para saber os pontos de cada criterio favor verificar o pdf  em nosso website. 

 

3. Modelos: 

A organização não providência modelos para as competidoras. Cada competidora deve trazer 1 

modelo no dia e no horário da competição. No caso que a competidora venha de fora podemos  



 
 

providenciar  1 modelo para a competição, isso terá um custo adicional de R$ 75,00  que usamos 

para contratar a modelo de  agência. A competidora não pode escolher o tipo de olho e só vai ver a  

 

modelo antes da competição.  Quando se registrar no dia 16/05 irá receber o numero da modelo que 

a organização contratou.  

 

Após a finalização do procedimento, as modelos terão que esperar na sala para análise do trabalho e 

fotos. A competidora tem a responsabilidade com a modelo e deve cuidar da presença dela no 

evento.  

Se a sua modelo deseja participar dos 2 dias de evento  ela pode, deve-se comprar o Ingresso LASH 

ACC que está disponivel no site da organização no valor de R$ 490,00 será  controlado pelo nome. 

 

4. Horario 

A competidora deve estar presente 30 min. Antes de abrir os cadastramentos, se tiver algum atraso 

pode ser desqualificada para o campeonato, sem direito de receber o valor da inscrição de volta. 

 

5. Jurada/Corpo de Juri 

A competidora não deve estar conversando ou fazendo perguntas para a jurada e/ou com os juízes. 

Se tiver alguma dúvida deverá perguntar  para as Juradas de Piso.  

 

Terão 2 a 4 juradas do piso no dia do campeonato, elas/ eles irão controlar os modelos e esclarecer 

qualquer duvida das participantes antes de começar a competição. 

 

Cópias dos formulários de avaliação do seu trabalho serao enviados por email entre 4 – 10 dias úteis  

APÓS do evento. 

 

Regras para Competição: 

 

Todas as competidoras e modelos deverão usar o crachá com número de competição durante os 2 

dias do evento. 

As documentações para participar do campeonato e da modelo serão entregues no cadastramento 

do evento. É responsabilidade da competidora  guardar e ter os formulários em mãos antes do início 

da competição. 

15 minutos antes de começar o campeonato, você pode higienizar e fazer o isolamento dos cílios 

inferiores  na sua modelo. Todas as competidoras só poderão começar a aplicação na hora que a/o 

Jurado do Piso der o sinal de início.  Depois que a competição da sua categoria terminar, a sua 

modelo deve ficar sentada na maca e a competidora deve se afastar do local, para que as juradas 

possam avaliar o trabalho.  



 
 

 

 

 OS PADS PODEM SER APLICADOS ANTES na parte de preparaçao ( A CONTAGEM DO 

TEMPO COMEÇA QUANDO TODAS AS MODELOS ESTAO PRONTAS PARA A APLICAÇAO) 

 NAO E PERMITIDO USO DE COLIRIO ETC. PARA CLAREAMENTO DOS OLHOS 

 NAO E PERMITIDO USO DE FLAT LASHES/ ELLIPSE PARA A CAT FIO A FIO. DEVE SE USAR O 

FIO CLASSICO. 

 

A organização providencia maca, mocho, mesa de apoio. Favor trazer própria  lupa, tripé  ou para 

fixar na maca, e/ou cabeça. Se  necessitar de um Lash pillow (travesseiro para a modelo) deverá 

trazer.  A competidora deve trazer próprios materiais para fazer o procedimento, a organização não 

providencia material para aplicação.  

 

Local do evento e o que está incluso: 

O 4o Congresso de Cílios acontecerá no Hotel Slaviero Executive em Guarulhos, reservas  do local 

devem ser feitas pela participante direto com o Hotel. Estadia, traslado e Almoço não estão inclusos 

no valor do ingresso e/ou para competidoras. A organização providencia café, chá, água e alguns 

petiscos (coffeebreak). Terá a opção de almoçar no Hotel ou ao redor do Hotel por conta própria. 

(ESTA SIM INCLUSO O JANTAR LASH GALA DINNER PARA TODAS AS COMPETIDORAS) 

 

Premiação  

No final do dia 17 de MAIO 2020 (final do evento) divulgamos os resultados do Campeonato. 

Acontece durante o Lash Gala Dinner (mais informações na programação final em nosso site, 

podendo haver alteração de horário) 

 

Mídia Social 

O congresso de cílios tem o seu próprio website onde você pode encontrar as informações práticas 

deste evento único. No website você garante a sua participação e pode entrar em contato com a 

organização. 

 

Também estamos ativos nas mídias Sociais: 

Instagram: @congressodecilios 

Facebook: Congresso de Alongamento de Cilios – Fabelash Events 

 

Divulgue a sua presença! Informe as suas clientes e a sua rede que está investindo em qualidade! 

E/ou competindo no primeiro e único Campeonato de Cílios OFICIAL  do Brasil! Marque a nossa 

organização com os hashtags: 

#euvou #congressodecilios #fabelashevents @fabelash @congressodecilios 

 



 
 

 

Vamos estar postando novidades sobre o evento, informando, divulgando novidades.  Para ficar por 

dentro de todas as nossas informações, siga  as nossa mídias sociais. 

Invista em você e participe! Estamos oferecendo uma grande oportunidade, que te desafia a fazer 

parte das TOPs Lashdesigner que oferecem qualidade e excelência em serviços. Use também este 

evento para conhecer outras Lashdesigners nacionais e internacionais, esse networking  amplia o seu 

círculo profissional e cria novas amizades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos você neste grande evento que acontecerá em 2020! 

INFORMAÇAO GERAL 

 

Data: 16 & 17 de MAIO 2020 

Email: INFO@fabelash.com 

Website: www.congressodecilios.com 

Facebook: Congresso de Alongamento de Cilios  

Instagram: @congressodecilios 

Local do campeonato: Hotel Slaviero Executive Guarulhos São Paulo 

www.slavierohoteis.com.br  

CONTATO: (41) 9725 1175 

mailto:INFO@fabelash.com
http://www.congressodecilios.com/
http://www.slavierohoteis.com.br/

