Hvad er et Lash Lift?
- Permanent buk af ens naturlige øjenvipper.
Hvad gør det?

- Øjnene syner større, friskere og mere åbne.
- Fremhæver ens naturlige vipper.
- Vipperne syner længere end normalt.
Hvem egner behandlingen sig til?

- Stort set alle*, unge som gamle.
- Kvinder med meget nedadgående vipper.
- Både korte og lange vipper. *Dog minimum 8mm langs
vipper, er du itvivl spørg mig inden booking.
- Både lyse og mørke vipper,
*Dog ikke hjemmefarvede vipper indenfor 24 timer.
*Nogle få vipper kan dog være for korte til at blive bukket, her
anbefales minimum 12 ugers brug at Sanzi Beauty Vippeserum,
som gør vipperne synligt længere.
Hvor ofte skal det laves?

- Holdes ved lige ca. hver 6-8 uge (+/-).
- Alle vipper bukkes permanent, men i takt med den naturlige
udskiftning af vipperne, forsvinder eﬀekten gravist.
- Naturligvis flottest den første måned.

Fordele:

-

Slip for at bruge tid med vippebukkeren hver morgen.
Vipperne kan farves i forbindelse med behandlingen.
Slip evt. for mascara.
Spar tid ves pålægning af mascara.
Spar penge på kunstige EyeLash Extensions.
- Vågn op med flotte vipper hver dag.

Gode råd og anbefalinger:

- Lyt altid til din behandlers anbefalinger, det er for din og dine
vippers eget bedste.
- Invester i gode vippeprodukter (favoritten er fra Sanzi Beauty)
- Forkæl dine vipper med en vippebalsam fra Sanzi Beauty
hver morgen og aften, for at undgå tørhed i vipperne. De har
brug for den ekstra pleje når de behandles med
permanentvæske. Et produkt holder i ca. et halvt år, så det er
mere end godt givet ud! Uden den risikerer man at gøre
skade på vipperne, så de knækker, krøller og bliver skæve.
- For at få de allerbedste resultater bruges udover
vippebalsam, også vippeserum fra Sanzi Beauty. Den sørger
for at vipperne gror sig lange, fyldige og stærke. Det er med
denne kombination af produkter, hvor man virkelig får et
fantastisk flot Lash Lift.

