STAP-VOOR-STAP-INSTRUCTIE voor
BROW LAMINATION met gebruik van de
BIOSMETICS LIFTING AND PERMING SYSTEM “LASHPEARL”

INTENSIVE

MADE IN GERMANY BY BIOSMETICS

Voor PROFESSIONALS ONLY!

ESSENTIALS – VOORDAT U START

Het Biosmetics Brow and Lash Lifting System is uitsluitend gemaakt voor professioneel
gebruik!
Alleen goed opgeleide en ervaren professionals mogen een wimperlift OF BROW LAMINATION
toepassen, aangezien deze behandeling essentiële vaardigheden, bekwaamheden en competente
kennis van anatomie, dermatologie en hygiëne enz. vereist.
Ook moet een professional op de hoogte zijn van alle gezondheidswetten en voorschriften
binnen de regio waarin de dienst zal worden verleend

BENODIGDE PRODUCTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biosmetics Lash and Brow LIFT Cream No 1 – Waving Lotion
Biosmetics Lash and Brow LIFT Cream No 2 – Neutralizer Lotion
NEW Biosmetics Lash and Brow LIFT Cream No 3 – Conditioning Lotion OF
Biosmetics Moisturising Pen
Intensive Make-Up Remover Foam
Biosmetics GLAZEN Mix Bowl
Biosmetics Disposable Mascara borsteltjes
Biosmetics Lash n Brow Bond
Biosmetics Microbrushes
Wattenschijfjes / wattenstaafjes
Handschoenen
Haarband (voor de klant)
Klokje, handdoeken, warm deken
Extra opties voor een kleurbehandeling:

•
•
•
•

Intensive kleur
Intensive Cream Developer Oxidant
Biosmetics kleurborstel – schuine tip
Intensive Kleur remover

-2STEP-BY-STEP INSTRUCTION
BIOSMETICS & INTENSIVE BROW LAMINATION

Voorbereiding
•
•

•

Masseer de sachets voor het openen zachtjes om te mengen en om de ingrediënten te
activeren!
Neem de intakegegevens van de cliënt af en positioneer de cliënt comfortabel, laat hem
of haar liggen, bied een warm deken aan. Bescherm het haar van de cliënt met een
hoofdband en leg een handdoek over het bovenlichaam van de cliënt om kleding te
beschermen en ontsmet uw handen.
Verwijder eventuele sporen van make-up van oogleden en oogcontouren met Intensive
Eye Make-up Remover Foam en een schoon wattenschijfje en maak indien gewenst een
voorfoto. Borstel de wenkbrauwen door met een wegwerp Mascara borsteltje in een
opwaartse beweging.

STAP 1:
•
•

•

•

Breng een dun laagje van de Biosmetics Lash n Brow Bonder.
Maak het haar voorzichtig steil, zet het in de juiste richting (omhoog) en breng het in
model met een schoon Mascara borsteltje. Zorg ervoor dat de alle haren en de huid
bedekt zijn, krullende haren worden rechtgetrokken en in de gewenste richting geplaatst
om de wenkbrauwen vorm en definitie te geven.
Breng een dunne laag Biosmetics Cream No 1 - Waving Lotion aan op het
wenkbrauwhaar met de Microbrushes. Probeer de haaruiteinden iets te ontzien.
Borstel de wenkbrauwen in de juiste richting met behulp van een wegwerpmascaraborstel en zorg ervoor dat elk haar bedekt wordt. Laat het voldoende lang
inwerken, afhankelijk van de dikte en dichtheid van het haar. Je kunt er een laagje
huishoudfolie overheen leggen om het model te behouden.
Verwijder Lotion nr. 1 met een microbrush in dezelfde richting van de haargroei. Gooi de
microbrush weg.

Inwerktijd:
Zeer fijne wenkbrauwhaartjes:
Fijne of geverfde wenkbrauwhaartjes

3-4 minutes
4-5 minutes

Natuurlijke gezonde wenkbrauwhaartjes:

5-6 minutes

Natuurlijke stevige gezonde wenkbrauwen: 6-7 minutes
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STAP 2:
•

Breng een kleine hoeveelheid Biosmetics Cream No 2 - Neutralizer Lotion aan op de
wenkbrauwharen met de Microbrushes.

•

Borstel de wenkbrauwen met een wegwerpbare Mascara borsteltje, borstel de
wenkbrauwen in de juiste richting om ervoor te zorgen dat elk haar bedekt wordt.

•

Verwijder Lotion nr. 2 na de juiste inwerktijd met een nieuwe Microbrush en werp deze
daarna weg in de prullenbak.

•

Breng een kleine hoeveelheid Biosmetics Cream No 2 - Neutralizer Lotion aan op de
wenkbrauwharen met de Microbrushes. Borstel de wenkbrauwen met een wegwerpbare
Mascara borsteltje, borstel de wenkbrauwen in de juiste richting om ervoor te zorgen dat
elk haar bedekt wordt.

•

Verwijder Lotion nr. 2 na de juiste inwerktijd met een nieuwe Microbrush en werp deze
daarna weg in de prullenbak.

Inwerktijd
Zeer fijne wenkbrauwhaartjes, fijne of geverfde wenkbrauwhaartjes:

5 minuten

Natuurlijke gezonde wenkbrauwhaartjes, natuurlijke stevige gezonde wenkbrauwen: 6 minuten

STAP 3:
•

•
•

Breng Cream No 3 – Conditioning Lotion Serum aan op de wenkbrauwen met behulp
van microbrushes The Conditioning Food Lotion is een leave-in Serum en hoeft dus niet
verwijderd te worden. NIET IN STARTPAKKET KAN EXTRA BIJBESTELD WORDEN
Breng de Biosmetics Lash n Brow Moist Pen aan met behulp van een
wenkbrauwborstel voor een moisturizing kick.
Geef de klant een after care flyer mee zodat het resultaat langer blijft. Het is raadzaam
om de klant een Biosmetics Lash n Brow Moist Pen te verkopen voor thuisgebruik als
dagelijkse verzorging van gezonde wimpers.

Optioneel (AANBEVOLEN) verfbehandeling:
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•
•

Bereidt de verfbehandeling voor met Intensive tint en breng deze aan met de Biosmetics
verfborstel met schuine tip.
Verwijder de verf na 1-3 minuten (let op de korte inwerktijd na een browlamination!)

Belangrijke AFTERCARE
Het nazorgadvies wordt gegeven om er zeker van te zijn dat de klant volledig begrijpt wat wel
en niet moet worden gedaan, 24-48 uur na de behandeling, voor een lange levensduur van de
Intensive Brow Lamination-resultaten.
• Houd de wenkbrauwen 24-48 uur droog!
• Gebruik de Biosmetics Lash ‘n Brow Moist Pen minstens één keer per dag.
• Breng geen make-up aan en onderga geen andere oogbehandeling gedurende ten minste 2448 uur na uw behandeling.
• Wrijf niet over de wenkbrauwen.
• Vermijd 24-48 uur zwemmen / sauna / zweten.
• Als er een prikkeling of zwelling optreedt, blijf dan een koud bevochtigd wattenschijfje of
koud kompres aanbrengen. Raadpleeg een arts als het aanhoudt!
Als de nazorgrichtlijnen met de grootste zorg worden opgevolgd, kunnen de Intensive &
Biosmetics Brow Lamination-resultaten 4-6 weken aanhouden.
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