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1. usuń cały makĳaż przy pomocy LASH & BROW SHAMPOO. Wszystkie pozostałości tłuszczu należy całkowicie usunąć przy pomocy №1 Lash & Brow Cleaner. Oba
produkty mają neutralną wartość PH i nie wysuszają rzęs.

2. określić wielkość płatków silikonowych poprzez umieszczenie ich na powiekach. Im krótsze rzęsy, tym mniejszy powinien być rozmiar silikonowych podkładek. Nałóż
niewielką ilość kleju do laminowania na podkładkę silikonową i przymocuj podkładkę silikonową do powieki blisko linii rzęs, zaczynając od wewnętrznego kącika oka i
kierując się na zewnątrz.

3. Nałóż około 5 mm kleju do rzęs na dołączoną podkładkę silikonową. Za pomocą aplikatora lub sondy umieść pojedyncze rzęsy na poduszeczce. Zawsze nakładaj rzęsy
starannie pod kątem 90 stopni. Proszę używać kleju oszczędnie. Im więcej kleju użyjesz, tym dłużej balsamy będą potrzebowały, aby osiągnąć pożądany efekt. Klej do
rzęs trwa zazwyczaj do 30 aplikacji.

Uwaga: Jak inne firmy "klej różni się od naszego produktu, może się zdarzyć, że rzęsy oderwać całkowicie od podkładki silikonowej.

4. Za pomocą pędzelka lub mikrogąbeczki nanieść na płatek silikonowy maks. 0,25 g substancji №2 Volume Lift na jedno oko. Volume Lift musi być nakładany
równomiernie.

WAŻNE: Nie nakładaj Volume Lift na całe rzęsy. Im szerzej nałożony jest balsam, tym bardziej zakręcony będzie lok. Dlatego zaleca się nakładanie Volume Lift tylko na
najbardziej centralną część rzęs. Aby uniknąć uszkodzenia spojówki, nakładać 1 mm od linii rzęs.

5. Czas aplikacji substancji №2 Volume Lift wynosi około 6 - 9 minut. Po upływie tego czasu usuń substancję №2 Volume Lift z rzęs za pomocą szczoteczki lub suchego
patyczka kosmetycznego. Czas naświetlania zależy od grubości naturalnych rzęs. Im grubsze naturalne rzęsy, tym dłuższy czas aplikacji.

6.Teraz nałóż równomiernie substancję №3 Volume Fixer na całe rzęsy. Czas aplikacji jest o połowę krótszy niż w przypadku №2 (Volume Lift) (zazwyczaj 3 - 4,5 minuty).

7. Po upływie czasu aplikacji, usuń substancję №3 Volume Fixer z rzęs za pomocą szczoteczki lub suchego wacika. Pracuj od nasady rzęs aż po same końce.

8.W kolejnym kroku rzęsy mogą być zabarwione. Użyj koloru, który może być używany z 2% utleniaczem.

9. Po zakończeniu czasu aplikacji usunąć kolor pędzelkiem lub suchym wacikiem. W przypadku dostania się farby do oka, przepłukać oko letnią wodą.

10. teraz zastosować substancję nr № 4 Hydration & Keratin Booster obficie do rzęs i niech to działa przez 2 - 3 minuty. Teraz ostrożnie oddziel rzęsy od silikonowej
podkładki za pomocą pędzelka lub suchego wacika. Substancja nie zmyje się ani nie zostanie usunięta z rzęs. Jeśli podczas aplikacji odpadnie więcej koloru rzęs, należy
go usunąć za pomocą wacika. To kończy leczenie.

11. Usuń podkładki silikonowe i nadmiar kleju z powiek klientki za pomocą substancji №1 Lash & Brow Cleaner i patyczka kosmetycznego.
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