De wimperextensions worden aan de natuurlijke wimpers bevestigd met
een speciale latexvrije lijm zonder formaldehyde. De wimperextensions
zijn zacht en flexibel en veroorzaken geen schade aan de natuurlijke
wimpers. De wimperextension is meestal dikker bij het begin en wordt
dunner richting de uitloop.
De haartjes hebben een B, C, D, J, L of L+ krul waardoor de wimpers
ondanks de langere lengte toch natuurlijk blijven ogen. Het unieke van
de Lash Upgrade is dat bij de wimperlijn analyse reeds wordt vastgesteld
waar welke krul nodig is. Dus ook voor mensen met van nature
rechtstaande wimpers is deze aanpak ideaal.
Er wordt een natuurlijk effect gecreeerd met wimperextensions. Anders
dan bij nepwimpers is er bij de wimperextensions geen aanhechting te
zien omdat ze niet op de huid worden geplakt maar op de eigen
wimpers.
Voor de uiterst gevoelige ogen hebben wij een speciaal ontwikkelde lijm.
Deze lijm veroorzaakt nagenoeg geen irritatie aan de huid, ogen of neus
en is zo goed als dampvrij en geurloos.
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Je kunt met wimperextensions zonder problemen douchen, zwemmen
en zo nu en dan eens naar de sauna. Te vaak zwemmen of naar de
sauna kan wel tot gevolg hebben dat de wimperextensions sneller
loslaten; dit geldt ook voor te lang en te heet douchen.
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VERZORGINGSTIPS (I.V.M. LEVENSDUUR EXTENSIONS)

Na een behandeling krijgt u via de e-mail een document van ons waarin
kort en bondig staat omschreven hoe u de wimperextensions het beste
kunt verzorgen om de levensduur ervan te verlengen.

OPVULLEN VAN DE WIMPEREXTENSIONS

Aangezien elke dag wel een wimper uitvalt van nature, is het op den
duur nodig om de wimperextensions weer op te vullen. Het varieert per
persoon hoe snel dat moet gebeuren. De één raakt meer wimpers kwijt
dan de ander. Wimpers groeien continu weer aan waardoor er steeds
weer nieuwe wimpers ontstaan welke voorzien kunnen worden van
nieuwe wimperextensions.
Gemiddeld worden wimperextensions na 3 weken opgevuld. Wil je de
maximale look behouden dan kun je je wimpers het beste om de 2 à 3
weken laten opvullen. Hoe sneller je een opvulbehandeling neemt hoe
goedkoper het wordt; er is dan immers minder om op te vullen.
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