Zestaw zawiera:
3 x Pary podkładek liftingujących (S, M, L)
2 x Tubki Lashperm 3,5 ml NEW appl. time 8 min!
2 x Tubki Neutralizer 3,5 ml NEW appl. time 5 min!
1 x Buteleczka kleju 4 ml NEW formula!
1 x Drewniany patyczek
2 x Mini miseczki kosmetyczne
2 x Pędzelki kosmetyczne
Dla uzyskania optymalnego
efektu zastosuj odżywkę
RefectoCil Care Balm na
brwi i rzęsy. Odżywka
nawilża i dodaje blasku.
Stosując ją codziennie
wzmocnimy rzęsy
i sprawimy, że ich kolor
będzie bardziej
intensywny oraz
długotrwały.

„Zabieg jest bardzo bezpieczny, co oznacza, że jego
powtarzanie co sześć tygodni odbywa się bez obawy o
jakiekolwiek uszkodzenie rzęs” [C.Akbaba].

Lash Styling
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Sprawdź NOWOŚĆ RefectoCil Care Balm oraz Lash & Brow Booster > > >

Efekt końcowy po liftingu RefectoCil Lash Lift

E k s p r e s owe
dzia łanie!

8 + 5 mlaigne.n

Zawiera ko
i cysteinę.

RefectoCil
EyeLash Lift
Czy marzenie o pięknych rzęsach wydaje się
aż tak odległe? NIE! Nowy zabieg liftingujący
od RefectoCil sprawi, że w ciągu kilku
minut rzęsy staną się dłuższe, odżywione,
a spojrzenie pełniejsze.

Instrukcja użycia
1. Przygotowanie – W pierwszej kolejności należy zdjąć soczewki

kontaktowe. Następnie oczyścić skórę wokół oczu za pomocą zmywacza
do makijażu RefectoCil Eye Make-up Remover. Odtłuścić powieki
i rzęsy roztworem soli fizjologicznej RefectoCil Saline Solution.
Dla wygody można umieścić dodatkowe silikonowe podkładki
RefectoCil Silicone Pad na dolnych rzęsach, aby je przykryć. Gwarantuje
to, że na podkładce Lifting Pad mocuje się później tylko górne rzęsy.

2. Wybór podkładki Lifting Pad –

Im krótsze rzęsy
i silniejszy wymagany efekt, tym należy wybrać mniejszą podkładkę.
S: silny efekt uniesienia; szczególnie przy krótkich rzęsach;
M: naturalny efekt uniesienia; przy rzęsach przeciętnej długości;
L: dyskretny efekt uniesienia; do bardzo długich rzęs.

Pożegnaj się
z maskarą!
Dłuższe i grubsze rzęsy
jedynie w 13 minut.
Efekt utrzymuje się do 6 tygodni!

Prawidłowy dobór podkładki

Górne rzęsy przymocować za pomocą patyczka z drewna różanego,
wykonując obrotowy ruch w górę. Ułożyć rzęsy prosto i równomiernie
na podkładce Lifting Pad. Jeśli pojedyncze rzęsy będą skrzyżowane,
należy je ostrożnie rozdzielić, a następnie przymocować prosto.
W przypadku niesfornych rzęs, które się odklejają od podkładki,
nałożyć trochę więcej kleju do rzęs RefectoCil Glue i ponownie je
przymocować. Gdy wszystkie rzęsy są już prosto przyklejone, klientka
powinna na chwilę otworzyć oczy. W ten sposób można sprawdzić,
czy rzęsy z dolnej powieki przypadkowo nie przylegają do podkładki
Lifting Pad. Jeśli tak, należy je ostrożnie odczepić za pomocą patyczka
z drewna różanego, ponieważ unoszone są tylko górne rzęsy.

5. Nanoszenie preparatu Lashperm –

Wycisnąć
preparat RefectoCil Lash Perm 1 wielkości ziarnka grochu, na płytkę
RefectoCil Cosmetic Dish 1. Za pomocą pędzelka kosmetycznego
RfectoCil 1 nanieść pasek nasycony preparatem LashPerm 1 na
środkową część rzęs. Czas działania: 8 minut. Po tym czasie zetrzeć
LashPerm 1 za pomocą bawełnianego wacika.

6. Nanoszenie substancji neutralizującej –

Wycisnąć substancję neutralizującą RefectoCil 2 wielkości ziarnka
grochu do miseczki kosmetycznej RefectoCil. 2 Za pomocą pędzelka
kosmetycznego RefectoCil 2 nanieść pasek nasycony substancją
neutralizującą 2 na ten sam obszar, co preparat LashPerm 1. Czas
działania: 5 minut. Po tym czasie zetrzeć substancję neutralizującą
2 za pomocą suchego bawełnianego wacika.

7. Koloryzacja rzęs –

Teraz można zafarbować rzęsy za
pomocą farby RefectoCil bezpośrednio na podkładkach Lifting
Pad. Czas działania to tylko 2 minuty! Następnie usunąć farbę
wilgotnym bawełnianym wacikiem. Aby uniknąć plam na
podkładkach: maks. czas zastosowania 2 min. Następnie dokładnie
opłukać

8. Zdejmowanie podkładek Lifting Pad – Kilkukrotnie

przetrzeć podkładki wilgotnym bawełnianym wacikiem, wilgoć
powoli rozpuści klej. W razie potrzeby delikatnie przecierać w przód
i tył aż do całkowitego rozpuszczenia kleju. Następnie naciągnąć
powiekę i zdjąć podkładki, pociągając od zewnętrznego kącika oka
do wewnętrznego.
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Nieprawidłowy dobór podkładki

3. Ukł adanie podkł adki Lif ting Pad –

Nałożyć
odpowiednią ilość kleju na tylną część podkładek Lifting Pad – pozostawić
na krótko do wyschnięcia. Palcami dociągnąć powiekę i umieścić
podkładkę Lifting Pad na krawędzi powieki, jak najbliżej podstawy rzęs.

4. Mocowanie rzęs –

Nanieść odpowiednią ilość kleju na
krzywiznę podkładek Lifting Pad – pozostawić na krótko do wyschnięcia.

