GEBRUIKSAANWIJZING

LASH LIFT
BY FABELASH

WWW.FABELASH.COM

De procedure van de FABELASH Lashlifting
Stap 1:
Maak de natuurlijke wimpers schoon met een tonic
Stap 2
Plak de onderwimpers met microtape of eyepads af, en zorg dat elk onderwimperhaartje
bedekt is onder de tape of pad
Stap 3
Borstel de natuurlijke wimperhaartjes goed door en adviseer je klant om de ogen
gedurende de hele behandeling goed gesloten te houden. Bepaal de maat van de Silicone
Pad die je gaat gebruiken, wij werken met verschillende maten silicone pads om zo iedere
klant tevreden te stellen. NOTE*
Stap 4
Breng de Lifting Glue aan op het ooglid en op de silicone pad om zo de beste hechting van
de silicone pad te garanderen, druk met een microbrush de silicone pad aan en houd deze
vast op de pad +- 30 sec.
Stap 5
Gebruik je Lash Lift Tool om de natuurlijke wimpers op de silicone pad te plaatsen,
hiervoor dien je op de silicone pad (bij de bolling) ook de Lifting Glue aan te brengen, doe
dit met een microbrush of wattenstaafje.
Stap 6
Gebruik de Rose vloeistof (perm lotion) breng deze vloeistof aan met een microbrush, dit
doe je haartje voor haartje en zorg dat je de natuurlijke wimpers RECHT op de bolling
plaatst/vastzet
(laat dit 10 tot 12 min. Inwerken) en verwijder met een droge microbrush (als er nog
enkele resten Rose vloeistof op de natuurlijke wimpers zit dan kan je hier bij de volgende
stap overheen gaan, de werking stopt na 12min.)
Stap 7
Gebruik de Blauwe vloeistof (Fixing Lotion) breng deze vloeistof aan met een microbrush,
dit doe je haartje voor haartje en zorg dat je de natuurlijke wimpers RECHT op de bolling
plaatst/vastzet
(laat dit wederom 10-12 min. Inwerken)
Stap 8
Breng de voedende olie aan (laat 3 min inwerken) , de Nourishing Agent (gele vloeistof)
deze geeft een vette laag met voeding aan de natuurlijke wimpers.
Stap 9
Verwijder met de Cleansing (doorzichtige vloeistof) de resten van de producten. De
Cleansing verwijderd ook de witte lijmresten zonder schade aan te richten op de
natuurlijke wimpers)
Stap 10
Verwijder de silicone pads (mocht je de wimpers direct willen verven dan kan je dat tijdens
deze stap doen)
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Silicone pads Lash Lifting by Fabelash
Fabelash werkt met diverse maten silicone pads
Let op de natuurlijke wimpers, hoe langer de natuurlijke wimpers van jou klant zijn hoe
groter je de bolling moet kiezen. DE NATUURLIJKE WIMPER DIENT IN ZIJN GEHEEL OP DE
BOLLING TE KOMEN EN NIET OVER DE BOLLING TE GAAN.
Bij zeer korte wimpers kies je een kleinere bolling om zo een mooi curve als eindresultaat
te garanderen. BRENG DE PRODUCTEN VOORNAMELIJK AAN OP DE AANZET VAN DE
WIMPERS.

Nazorg en onderhoud:
Dat is juist het fijne aan Lash Lift! Deze behandeling is niet onderhoudsgevoelig, de
klant mag haar mascara er gewoon over aanbrengen en make up verwijderen met de
producten waar zij al bekend mee is. Bij Lash Lifting geven we een mooi curve aan de
natuurlijke wimper, na max. 6 weken is de curve eruit gegroeid ivm haargroeicyclus,
je klant kan dan weer een afspraak maken voor een nieuwe lash lift behandeling.
Combineer de Lash Lift met Refectocil Wimperverf en /of met SPM by Fabelash Semi
Permanente Mascara, meer informatie bij je trainer!

Behandelprijzen: LET OP DIT ZIJN ADVIES PRIJZEN, AFHANKELIJK VAN JE REGIO EN
BEDRIJFS STRUCTUUR KAN JE PRIJS AFWIJKEN.
Lash Lifting v.a. € 35,Lash Lifting met verven € 45,Lash Lifting met SPM € 50,-

GROOTHANDEL FABELASH: WWW.FABELASH.COM / WWW.FABELASH.BE
SHOP ONLINE, VOOR 16.00 UUR BESTELD DE VOLGENDE DAG IN HUIS!

WE LOVE LASH LIFT FABELASH
THE BEST LIFT FOR YOUR LASHES
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