
                                                                                 

Intensive wimper en wenkbrauw verf gebruik je zo! 

Wenkbrauwen verven: Intensive Wimper en Wenkbrauw verf  Gebruik slechts een geringe 
hoeveelheid. Vermeng de wimper en wenkbrauw verf samen met de Intensive ontwikkelaar. 
Aanbrengen, vijf tot tien minuten laten inwerken en zorgvuldig uitspoelen  
 
Lees voor gebruik de details in de onderstaande  gebruiksaanwijzing. 

 Intensive Wimper en Wenkbrauw verf, gebruiksaanwijzing 

 
 
HOUDT DE OGEN GESLOTEN TIJDENS HET AANBRENGEN VAN DE VERF 

• Vermeng ca 2 cm verf op een schaaltje met 10 druppels Intensive ontwikkelaar totdat een 
goed uitstrijkbare creme ontstaat. 

• Wenkbrauwen en wimpers grondig reinigen zonder zeep of shampoo, gebruik de 
Intensive Make up verwijderaar, deze is zacht voor de huid rondom de ogen. De verf hecht 
hierdoor beter aan de haartjes. 

• Breng de Intensive verzorgende oog crème aan op de gereinigde huid 
• Neem de voor gestanste wimperblaadjes en breng deze aan op de het onderste ooglid die 

met Intensive oog crème is bedekt. Daardoor hecht het wimperblaadje aan het ooglid 
• Hierna kun je de wimpers verven, je kunt hiervoor het beste een kwastje gebruiken. 
• Eventueel gemorste verf kun je verwijderen met de Intensive verfverwijderaar 
• Vervolgens kun je de wenkbrauwen verven. werk zorgvuldig zodat de verf niet op de huid 

terecht komt. Eventueel gemorste verf kun je verwijderen met de Intensive verfverwijderaar 
 
 
Developer gebruik je samen met de Intensive wenkbrauw en wimperverf. Het is zachter en 
veiliger dan andere merken doordat er slechts 2% ontwikkelaar in zit. Intensive developer is 
perfect afgestemd op de Intensive verf en zorgt voor een prachtige kleuring. 

  

  

Intensive Wimper en Wenkbrauw verf, advies 

• Geschikt voor professioneel gebruik 
• Het is beter om niet vooraf of erna de wenkbrauwen te epileren. 
• Haarverf kan allergische reacties geven 
• Test de gevoeligheid voor gebruik met een patch test 
• Lees de volgende instructies nauwkeurig 

Dit product is niet bestemd voor personen onder 16 jaar.  



                                                                                 
  

Intensive Wimper en Wenkbrauw verf, Contra Indicaties 

• Tijdelijk aangebrachte Zwarte Henna tattoo's kunnen de kans op een allergische reactie 
verhogen. 

• Niet gebruiken bij een beschadigde, gevoelige of geïrriteerde huid 

  

Intensive Wenkbrauw en Wimperverf, kenmerken 

• Inhoud 20 ML 
• Na opening 6 maanden houdbaar 
• Geproduceerd in Duitsland 

  

Intensive Patch test Protocol 

Het Intensieve product bevat ingrediënten die bij personen die daar gevoelig voor zijn huidirritatie of 

allergische reacties kunnen veroorzaken. dan adviseren wij om een patch test te doen. Een 

voorlopige patch-test moet 24 tot 48 uur worden uitgevoerd voordat de intensive service wordt 

uitgevoerd. 

  

Hoe doe je dat: 

Was en droog je handen en breng handschoenen aan voordat je de patch test uitvoert. 

Reinig en spoel een klein deel van de huid van de cliënt met behulp van zeep en water achter het oor 

of op het binnenoppervlak van de onderarm. 

  

Volg de bereidingsinstructies en meng de Intensive wimperverf met de Developer in de verhouding 

1: 1. 

Breng het mengsel aan op een klein gebied achter het oor van de cliënt of zijn onderarm en laat het 2 

minuten intrekken. Verwijder het mengsel met een wattenschijfje bevochtigd met water. 

 Adviseer uw klant om binnen 24 tot 48 uur terug te keren. Als er op dat moment geen irritatie of 

ontsteking van de huid zichtbaar is, wordt meestal aangenomen dat er geen overgevoeligheid voor 

Intensive bestaat. 

 Verven met Intensive wimper en wenkbrauwverf heeft tot 6 weken lang effect.  

 


