
1. îndepărtați tot machiajul cu LASH & BROW SHAMPOO. Toate reziduurile de grăsime trebuie îndepărtate complet cu №1 Lash & Brow Cleaner.
Ambele produse au o valoare neutră a PH-ului și nu usucă genele.

2. Determinați dimensiunea tampoanelor de silicon prin plasarea tampoanelor pe pleoape. Cu cât genele sunt mai scurte, cu atât mai mică trebuie să
fie dimensiunea plăcuțelor de silicon. 2. Aplicați o cantitate mică de adeziv de laminare pe discheta de silicon și fixați discheta de silicon pe pleoapă,
aproape de linia genelor, începând de la colțul interior al ochiului și continuând spre exterior.

3. Aplicați aproximativ 5 mm de lipici pentru gene pe tamponul de silicon atașat. Cu ajutorul aplicatorului sau al sondei, așezați genele individuale pe
tampon. Întotdeauna aplicați genele în mod îngrijit, la un unghi de 90 de grade. Vă rugăm să folosiți lipiciul cu moderație. Cu cât folosiți mai mult
adeziv, cu atât mai mult timp va dura până când loțiunile vor obține efectul dorit. Lipiciul pentru gene durează, de obicei, până la 30 de aplicații.

Atenție: Deoarece adezivul altor companii diferă de produsul nostru, se poate întâmpla ca genele să se desprindă complet de pe suportul de silicon.

4. Aplicați maxim 0,25 g pe ochi din substanța №2 Volume Lift pe tamponul de silicon cu o pensulă sau o microperie. Volume Lift trebuie aplicat în
mod uniform.

IMPORTANT: Nu aplicați Volume Lift pe toate genele. Cu cât loțiunea este aplicată mai larg, cu atât mai curbată va fi bucla. Prin urmare, se
recomandă să aplicați Volume Lift doar în partea cea mai centrală a genelor. Pentru a evita deteriorarea conjunctivei, trebuie să lucrați la o distanță de
1 mm față de linia genelor.

5. Durata de aplicare a substanței №2 Volume Lift este de aproximativ 6 - 9 minute. După acest timp, îndepărtați substanța №2 Volume Lift de pe
gene cu o perie sau cu un tampon de bumbac uscat. Timpul de expunere depinde de grosimea genelor naturale. Cu cât genele naturale sunt mai
groase, cu atât timpul de aplicare este mai lung.

6. Acum aplicați substanța №3 Volume Fixer în mod uniform pe toate genele. Timpul de aplicare este de aproximativ jumătate din timpul pe care l-ați
folosit pentru №2 (Volume Lift) (de obicei 3 - 4,5 minute).

7. După timpul de aplicare, îndepărtați substanța №3 Volume Fixer de pe gene cu o perie sau cu un tampon de bumbac uscat. Lucrați de la rădăcina
genelor până la vârfuri.

8. În etapa următoare, genele pot fi colorate. Folosiți o culoare care poate fi folosită cu un oxidant de 2%.

9. îndepărtați culoarea la sfârșitul timpului de aplicare cu o pensulă sau cu un tampon de bumbac uscat. Dacă vopseaua intră în ochi, clătiți ochiul cu
apă călduță. 10.

10. aplicați acum substanța nr. №4 Hydration & Keratin Booster cu generozitate pe gene și lăsați-o să acționeze timp de 2-3 minute. Acum, separați cu
grijă genele de tamponul de silicon cu o perie sau cu un tampon de bumbac uscat. Substanța nu se va spăla și nu va fi îndepărtată de pe gene. Dacă
se desprinde mai multă culoare de gene în timpul aplicării, aceasta trebuie îndepărtată cu un tampon de bumbac. Astfel se încheie tratamentul.

11. Îndepărtați tampoanele de silicon și excesul de lipici de pe pleoapele clientei folosind substanța №1 Lash & Brow Cleaner și un tampon de
bumbac.


