VEELGESTELDE VRAGEN

Wat zijn Perfect Silk LashesTM ?
Perfect Silk LashesTM is de nieuwste technologie op het gebied van wimperverlenging. Perfect Silk
Lashes worden gemaakt van synthetisch materiaal van de hoogste kwaliteit, die quasi identiek zijn
aan natuurlijke wimpers en dus voor een super natuurlijk effect zorgen. Ze zijn dikker aan de
onderkant en fijner bovenaan. Om een zo natuurlijk mogelijke look te krijgen worden de wimpers
één per één aangebracht met behulp van een super krachtige zwarte lijm.

Hoe wordt de wimperverlenging aangebracht?
De wimperverlenging wordt op horizontale manier aangebracht, op de gesloten oogleden. Het
aanbrengen neemt ongeveer 2 uur in beslag, afhankelijk van het soort gewenste wimpers. Deze
behandeling is volledig pijnloos en bovendien erg ontspannend voor de klant.

Hoe lang houden de Perfect Silk LashesTM ?
De levensduur van een natuurlijke wimper is ongeveer 90 dagen, waarbij elke wimper op zijn eigen
manier groeit. Dankzij individuele wimperverlenging kunnen de wimpers tot 1.5 à 2 maanden
houden. In het algemeen valt de verlenging eraf samen met de natuurlijke wimper.
Een tussentijdse bijwerking/retouche van de wimperverlenging elke 3‐4 weken wordt wel
aangeraden.

Hoe zien de wimperverlengingen eruit en hoe voelen ze aan?
De wimperverlengingen zien er werkelijk prachtig uit! Ze zijn langer, voller én donkerder. Niemand
zal het verschil merken met je natuurlijke wimpers! De verlengingen zien er absoluut naturel uit! En
voelen daarbij uiterst comfortabel aan!

Kan ik zwemmen, naar de sauna of sporten met wimper verlengingen?
Je kan alles doen wat je wil! Zwemmen, douchen, een bad nemen, zonnebaden, sporten, zelfs naar
de sauna! Ook slapen is geen probleem, enkel moet je vermijden dat je slaapt met het gelaat naar
beneden op het kussen. Best wrijf je niet in de ogen, hoe minder je in de ogen wrijft, hoe langer de
wimperverlengingen houden.

Hoe vaak moeten de wimperverlengingen bijgewerkt worden?
We adviseren dat de wimperverlengingen elke 3 tot 4 weken bijgewerkt worden. Hierbij vervangt
men individuele wimperverlengingen die samen met de natuurlijke wimper zouden uitgevallen zijn
en zorgt men ervoor dat de wimpers er opnieuw uitzien zoals bij de initiële behandeling. Het
bijwerken duurt ongeveer 1 uur.

Kan ik mascara aanbrengen op wimperverlengingen?
In principe is het niet nodig mascara aan te brengen op wimperverlengingen. Wenst u de
wimperverlengingen echter toch nog dat tikkeltje extra te geven, dan raden wij u het gebruik van de
Perfect Silk Lashes mascara met krullend effect aan. Deze mascara werd speciaal gecreëerd voor het
aanbrengen op wimperverlengingen en kan bij het schoonheidsinstituut aangekocht worden.
Gebruik in geen geval waterproof mascara of een mascara op basis van olie. Deze kunnen immers
de wimperverlengingen beschadigen.

Is het veilig wimperverlengingen aan te brengen?
Het aanbrengen van Perfect Silk LashesTM is absoluut pijnloos en veilig. De wimperverlengingen
worden individueel aangebracht op reeds bestaande wimpers en komen dus niet met het ooglid zelf
in aanraking. Bovendien zijn alle Perfect Silk LashesTM producten hypo‐allergeen.

Hoe moet de wimperverlenging behandeld worden?
De wimperverleningen vereisen geen enkel speciale behandeling. De enige aandachtspunten die wij
adviseren zijn niet in de ogen te wrijven of met het hoofd naar beneden op het kussen slapen, geen
producten op basis van olie of waterproof mascara aanbrengen , en voorzichtig te zijn bij het
verwijderen van make‐up op de ogen.

Is het aanbrengen van wimper verlengingen schadelijk voor de
natuurlijke wimper?
De wimperverlengingen worden enkel op de natuurlijke wimpers aangebracht, aan de wortel van de
wimper wordt hierbij niet geraakt, zodat de groei en het uitvallen van de natuurlijke wimper niet
beïnvloed worden.

Wat indien de natuurlijke wimpers blond zijn
In dat geval adviseren wij de wimper eerst te kleuren, bvb. Met de Combinal wimperverf uit het
Puracos gamma.

Wat indien de natuurlijke wimpers recht zijn?
In dat geval raden wij aan de natuurlijke wimpers eerst chemisch te krullen, een aantal dagen voor
de wimperverlenging plaats vindt. Hierdoor verloopt het aanbrengen van de wimperverlenging
gemakkelijker.

