Zabieg Mrs.Highbrow Lash Elevation
krok po kroku:
1.

2.

3.

4.

Dobierz poziom skrętu po
konsultacji z klientką.

Oczyść okolice oczu
produktem odtłuszczającym.

Zabezpiecz dolną powiekę.

Nałóż produkt typu Adhesive
na tylną część silikonowego
narzędzia.

5.

6.

7.

8.

Dokładnie pokryj narzędzie do
liftingu produktem Adhesive,
a następnie rozłóż i zabezpiecz
rzęsy na silikonowym
narzędziu.

Wyprostuj włoski używając
narzędzia do liftingu, pracuj na
niewielkich partiach. Tip: na tym
etapie przyda się kontrola, czy
efekt jest symetryczny.

Nałóż Step 1 Lifting Cream przy
pomocy szczoteczki. Sięgaj od
nasady rzęs, aż do 2/3 ich
długości.

9.

10.

11.

12.

Zaaplikuj Step 2 Setting Cream,
tym razem również sięgaj od
nasady rzęs, aż do 2/3 ich
długości.

Pozwól produktowi działać,
trzymając go na włoskach
odpowiednio długo (patrz: czas
podany niżej). Następnie usuń
Setting Cream pomagając sobie
patyczkiem higienicznym
– robiąc to zawsze kieruj się
delikatnie w górę.

Przygotuj czysty patyczek
i ruchem obrotowym delikatnie
oddziel włoski od silikonowego
narzędzia.

Na tym etapie opcjonalnie
możesz przyciemnić włoski
farbką.

13.

14.

15.

16.

Delikatnie usuń barwnik (pomiń
ten krok, jeśli nie przyciemniasz
rzęs klientki).

Rozczesz włoski grzebykiem.

Obﬁcie zaaplikuj Step 3 Conditioning Cream. Tym razem nałóż
produkt na całą długość rzęs,
także na końce. Pozostaw na 60
sekund, a następnie czystym
patyczkiem usuń nadmiar
specyﬁku oraz ewentualne
pozostałości innych produktów.

Usuń zabezpieczające płatki.

Pozwól produktowi działać, trzymając go na włoskach odpowiednio
długo (patrz: czas podany niżej).
Następnie usuń Lifting Cream
pomagając sobie patyczkiem
higienicznym – robiąc to zawsze
kieruj się delikatnie w górę.

Czas trzymania Mrs.Highbrow Lash Elevation

Czas trzymania produktu na rzęsach zależny jest od ich grubości, struktury i kondycji, i tak:
Cienkie rzęsy: 5 minut (Step 1 i Step 2)
Normalne rzęsy: 6-7 minut (Step 1 i Step 2)
Grube rzęsy: 8 minut (Step 1 i Step 2)
Dla dopełnienia uzyskanego looku, warto stosować Mrs.Highbrow Lash Elevation w duecie z maskarą, gdyż
produkt unosi i podkręca rzęsy, jednak nie zagęszcza i nie przyciemnia ich koloru.

Lash Elevation by Mrs.Highbrow:
maksymalna objętość rzęs

Mrs.Highbrow Lash Elevation zapewnia
maksymalną objętość rzęs i perfekcyjnie
uniesione pasma bez konieczności
przedłużania włosków lub doklejania
sztucznych kępek.
Produkt widocznie unosi i podkręca włoski dając
pożądany, ale równocześnie niezwykle naturalny efekt.
Twoje rzęsy, ale… lepsze.
Wyjątkowy efekt Mrs.Highbrow Lash Elevation zapewnia
spektrum działania produktu: od nasady rzęs, aż po same
końce.
Warto pamiętać, że na ﬁnalny efekt zawsze wpływ mają
uwarunkowania genetyczne i naturalna długość rzęs.
Przy delikatniejszych pasmach, całość będzie wyglądać
subtelniej, niż przy mocnych włoskach.

Zalecenia pozabiegowe
• Należy odczekać dobę po zabiegu, by móc bezpiecznie zaaplikować tusz do rzęs.
• Zaleca się stosowanie zwykłej maskary, a nie wodoodpornej.
• Dla uzyskania jak najlepszych efektów, przez 24 godziny powinno unikać się
korzystania z sauny, wykonywania parówek i moczenia rzęs.
• W przypadku nagłego pojawienia się podrażnień, należy zgłosić się do lekarza
specjalisty lub gabinetu kosmetycznego wykonującego zabieg.
• Rekomenduje się powtarzać zabieg co około 6-8 tygodni – zależne od naturalnych
predyspozycji i cyklu wzrostu włosa.

Środki ostrożności
• Do użytku wyłącznie w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych. Tylko do użytku zewnętrznego.
• Przed użyciem należy wyjąć szkła kontaktowe.
• Na czas zabiegu oczy osoby poddawanej zabiegowi powinny pozostać zamknięte.
• Produkt nie powinien mieć styczności ze skórą.
• Jeśli wystąpi podrażnienie, należy natychmiast zaprzestać stosowania.
• W sytuacji, gdy produkt dostanie się do oczu, należy obﬁcie przepłukać je wodą.
• Przed zabiegiem należy wykonać test uczuleniowy (jeśli klient/-ka posiada skórę wrażliwą lub skłonną do reakcji alergicznych).
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

