STAP-VOOR-STAP-INSTRUCTIE voor

Lash Lift Quick Guide
INTENSIVE
EYELASH LIFTING AND PERMING SYSTEM “LASHPEARL”

Beauty Box Cosmetic
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
Browlamination 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensive EYELASH PERM & LIFT Cream No 1 – Waving Lotion (sachets)
Intensive EYELASH PERM & LIFT Cream No 2 – Neutralizer (sachets)
Intensive Moisturising Pen
Intensive Lash Lift Pads (Size S, M, L)
Intensive Lash Bond
Intensive Y-Brush
Intensive Eye Make-Up Remover Foam
Intensive Aloë Eye Gel Patches
Intensive Disposable Mascaraborsteltjes
Intensive glazen Mix Bowl
Microbrushes
3M Tape
Wattenschijfjes, vochtige wattenstaafjes, pluisvrije doekjes
Handschoenen disposable
Haarband voor de klant
Klokje, handdoeken, warm deken

•
•
•
•
•

Extra opties voor een aanvullende kleurbehandeling:
Intensive kleur (deep black, blue black)
Intensive Cream Developer Oxidant
Biosmetics verfkwast – ronde tip
Intensive Kleur remover
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PROCEDURE – STEP BY STEP
De behandeltijd is afhankelijk van de wimpers van de individuele cliënt. Houd er
rekening mee dat de grotere pads een zachtere, natuurlijkere krul bieden, terwijl een
kleine pad voor een meer dramatische krul zorgt. Als u de Intensive-sachets gebruikt,
houd er dan rekening mee dat de sachets voorzichtig moeten worden gemasseerd
voordat ze worden geopend
Voorbereiding
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Noteer alles op het intakeformulier van de klant en zorg dat de klant geen
contactlenzen meer draagt.
Positioneer de klant comfortabel, laat de klant liggen en dek toe met een zachte
warme deken.
Bescherm het haar van de klant met een haarband en bescherm de kleding van
het bovenlichaam met een handdoek. Desinfecteer je eigen handen.
Verwijder de complete oog make up met Intensive Eye Make- up Remover
Foam en een wattenschijfje.
Indien wenselijk neem dan vooraf een “voor-foto”
Kies de geschikte Intensive Silicone Pads (S, M of L) en knip ze naar wens bij
Vraag uw cliënt naar boven te kijken om een Intensive Aloë Eye Gel Patch onder
elk oog te plaatsen, zodat de onderste wimpers van de cliënt eronder vastzitten
terwijl de bovenste wimpers op het siliconenkussen rusten.
De zelfklevende Intensive Aloë Eye Gel Patch is ontworpen om het gevoelige
onderste ooglidgebied te beschermen tijdens wimperkleuring en
liftbehandelingen. Aloë-extracten en vitamine C zorgen voor een hydraterende
werking en laten de huid verfrist aanvoelen. De extra dunne patch zijn pluisvrij,
glad en gemakkelijk om mee te werken.
Vraag uw cliënt om de ogen te sluiten en de wimpers door te kammen met een
Disposable Mascaraborsteltje, leg het mascaraborsteltje.
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• Vertel uw cliënt dat zijn/ haar ogen vanaf nu gesloten moeten zijn!
Breng een paar druppels Intensive Lash & Brow Bond aan op de achterkant van de
Intensive Silicone-pads en plaats deze op de oogleden dicht bij de wortel. Houd 20
Seconden op hun plaats totdat de pads zich aan de oogleden hechten.

Begin nu bij de buitenste hoek van het ooglid en breng de wimperrand in kleine delen
op de pads aan. Til de wimpers vanaf de wortel op met behulp van de Intensieve YBorstel.
Maak ze vast op de pad en houd de wimpers op hun plaats tot ze vastplakken. Stap
voor stap, sectie voor sectie en wimper voor wimper en zorg ervoor dat ze de wimpers
elkaar niet kruisen.
Beweeg geleidelijk langs de pad totdat alle wimpers gehecht zijn op de siliconen pad.
Bij deze stap is snel en geconcentreerd werken met grote precisie en toewijding van
cruciaal belang voor het eindresultaat.
Toepassing van Intensive EYELASH PERM & LIFT Cream No 1 - Waving Lotion
• Open sachet nr. 1 en druk de lotion in de glazen, handige mengkom. Breng
vervolgens een kleine hoeveelheid van deze waving cream aan vanaf de wortel tot het
midden van de wimpers (tot 1/3 van de wimper) met een Microbrush. Zorg ervoor dat u
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NIET de hele wimper vanaf de wortel tot de punt laat inwerken.

Inwerktijd voor Lotion 1
Zeer fijne wimpers:

4-5 minuten

Fijne of getinte wimpers:

5-6 minuten

Natuurlijke gezonde wimpers:

6-8 minuten

Natuurlijk gezonde wimpers:

9-10 minuten

•

Bij gebruik van de fleslotion, inwerktijd verhogen met 20-25 minuten!

• Verwijder lotion no.1 met een nieuwe microbrush of een schoon, vochtig
wattenstaafje. Borstel de lotion voorzichtig uit, ga door met de procedure totdat de
wimpers droog en schoon zijn. Gebruik geen water of pluisachtige applicator.
Toepassing van Intensive EYELASH PERM & LIFT Cream No 2 – Neutralizer
• Open sachet nr. 2 en druk deze in schoon mengglaasje. Breng vervolgens een kleine
hoeveelheid van de neutralisator lotion no.2 opnieuw aan van de wortel tot het midden
van de wimpers (waar de vorige lotion ook werd aangebracht) met een nieuwe
microborstel.
Inwerktijd voor Lotion 2
Zeer fijne, fijne en getinte wimpers:

5 minuten

Natuurlijke gezonde en natuurlijk gezonde wimpers: 6 minuten
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•

Bij gebruik van de fleslotion is de inwerktijd tot 10 minuten verlengd!

• Verwijder Lotion 2 met een schoon, vochtig wattenstaafje. Nogmaals, gebruik geen
water of pluizige applicator.

Optie kleurbehandeling
Als het wenselijk dan kunnen de wimpers nu geverfd worden:
•
•

Bereidt de gekozen kleur voor van Intensive tint en breng het aan met de
Intensive verfkwast met de ronde top
Verwijder de kleur na 3-5 minutes inwerktijd (de helft van normaal) met behulp
van een schoon watterschijfje.

Toepassing van Lotion 3 en Moisturizing Serum en afronding
• Breng Lotion 3 aan op de wimpers met een microbrush voor een intensieve
verzorging en houdbaarheid van de lash lift behandeling. Deze hoeft niet meer
verwijderd te worden. Maak de wimpers vervolgens voorzichtig los van de pads.
• laat de siliconen voorzichtig los van het ooglid en gebruik een schoon wattenstaafje
om overtollige crème van het ooglid te verwijderen.
• Verwijder de Intensive Aloë Eye Gel Patches (als u dat nog niet heeft gedaan) en kam
de wimpers met het mascara staafje. Maak een after-foto.
• Leg de nazorg uit aan de cliënt en geef hem/ haar een gedrukt exemplaar om mee te
nemen met de Intensive Moisturizing Pen
• Moisturizing Serum (Moisturizing Pen) kan mee gegeven worden aan de klant
om de wimpers dagelijks mee te conditioneren en verzorgen.
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Belangrijke Nazorg
Het advies voor nazorg wordt gegeven om er zeker van te zijn dat u 24-48 uur na de
behandeling volledig begrijpt wat wel en niet moet worden gedaan om zo lang
mogelijk te profiteren van de Intensive Lash Lift-behandelingsresultaten.
• Houd wimpers 24-48 uur droog!
• Breng geen make-up aan en onderga gedurende ten minste 24-48 uur geen andere
oogbehandeling na uw behandeling.
• Wrijf niet in de ogen.
• Plaats contactlenzen gedurende 24-48 uur niet terug.
• Vermijd 24-48 uur zwemmen/ sauna/ zweten.
• Gebruik de Intensive Moisturizing Pen dagelijks.
• Kam de wimpers (alleen) naar boven met het mascaraborsteltje.
• Als er een stekend gevoel of zwelling optreedt, koel dan met een koud vochtig
wattenschijfje.
Raadpleeg een arts als het aanhoudt!
Als de nazorgrichtlijnen met de grootste zorg worden opgevolgd, kunt u lang genieten
van de Intensive Lash Lift-behandeling, 4-6 weken.
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