LASH VOLUME LIFT
De Techniek

LVL, UW WIMPERS IN DE LIFT

Voor wie - In tegenstelling tot de behandeling met wimperextensions is de
LVL behandeling nagenoeg voor iedereen beschikbaar, óók voor mensen met
rechte of recht naar beneden groeiende wimpers. Zo kunt u ook terecht bij
Lash3D voor een Lash Upgrade o.b.v. LVL als u weinig succes heeft gehad met
wimperextensions omdat u wimpers hier te zwak voor waren; LVL is dan een
goed alternatief. Indien u er nog niet uit bent en twijfelt tussen wimperextensions en LVL maak dan snel een afspraak, na een wimper analyse bij ons in de
praktijk krijgt u een passend advies m.b.t. uw mogelijkheden.

Techniek - De natuurlijke wimpers worden vanaf de wortels gelift, hierdoor
zien ze er langer uit voor een periode van 6 tot 9 weken. Bij Lash3D is het
verven van de wimpers, ná de lifting, in de prijs inbegrepen waardoor u altijd
met een vollere mascara look de deur uitgaat bij ons. Bij de LVL wimperlift
worden de wimpers overigens méér gelift dan bij de reguliere wimperpermanent behandeling waar rollers of tangen worden gebruikt.
Tijdens de LVL behandeling wordt gewerkt met siliconen pads die geschikt zijn
voor elke wimpersoort en lengte én krijgen uw wimpers ook een lotion met
extra keratine, proteïne en vitamine E waardoor deze vanaf de
haarwortelzakjes goed worden gevoed; óók dit is een verschil met de
wimperpermanent behandeling waarbij juist broze wimpers ontstaan met
uitval als gevolg doordat de wortel niet voldoende voeding meer krijgt.
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DURATIE BEHANDELING & VOORDELEN

Duratie
Een gemiddelde LVL behandeling neemt ongeveer een uurtje in beslag
inclusief het verven. Het verven is altijd inbegrepen in de Lash Upgrade LVL
behandeling van Lash3D!
Voordelen
• Resultaat 6 tot 9 weken zichtbaar;
• Géén mascara en/of wimperkrultang meer nodig na de LVL;
• Unieke formule met verzorgende en voedende eigenschappen;
• Wimpers voelen ondanks de vollere look licht en natuurlijk aan;
• Ogen lijken groter als gevolg van een LVL behandeling;
• Niet schadelijk voor de natuurlijke wimpers;
• Wimpers hebben nagenoeg geen verdere verzorging meer nodig;
• Geschikt voor bijna elk type wimpers (lang, kort, rechte etc.);
• Bestendig tegen water, douchen, zweten, tranen, zwemmen en slapen;
• Ook ideaal voor mensen die een wimperextensions pauze willen inlassen of
geen wimperextensions willen dragen.

Privacy
In onze praktijk ligt u niet naast andere cliënten. U krijgt een 1 op 1
behandeling in een ruimte waarin uw privacy is gewaarborgd. Met het oog
hierop is het niet toegestaan om kinderen of vrienden naar de salon mee te
nemen. Graag uw begrip hiervoor.
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