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STAP 1 STAP 4STAP 3STAP 2
Gebruik de #4 cleanser 
om de resten van olie, 

stof en make-up te 
verwijderen. Met de 

micro borstels kunnen 
de wimpers zorgvuldig 

gereinigd worden. 

Bedek met een eye pad 
het onderste ooglid.

Kies de juiste maat lift 
pad. Kies voor maat L 

voor langere wimpers en 
kies voor maat S voor 

kortere wimpers.

Breng de #5 glue aan 
op de lift pad en wacht 
tot deze kleverig is. Dit 
heeft even tijd nodig.

We raden aan om deze set in een goed geventileerde ruimte te 
gebruiken. Volg de stappen in de handleiding goed!

HANDLEIDING



STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8

Plaats de lift pad op het bovenste ooglid en graag zo dicht 
mogelijk bij de wimperlijn. Houdt het even vast voor ongeveer 20 
seconden.

Breng de #5 glue aan op de lift pad en wacht tot deze kleverig is.

Gebruik de Y-vormige clean tool of een wimperborstel om de 
wimpers aan de lift pad te laten kleven. Wacht ongeveer 1 minuut 
tot alle wimpers aan de lift pad kleven.

Breng de #1 perm lotion aan op de wimpers en wacht 8 – 12 
minuten. 
Tip: Dek het af met plastic folie.



STAP 9

STAP 10

STAP 11

NAZORG

Breng de #2 fixation aan op de wimpers en wacht 8 – 12 minuten. 
Tip: Dek het af met plastic folie.

Gebruik de #4 cleanser om alle resten te verwijderen. Breng het 
middel tussen de lift pad en ooglid aan om de lift pad te 
verwijderen en verwijder de eye pad van het onderste ooglid. 

Breng de #3 nutrition lotion aan op de wimpers om deze te 
voeden. Gebruik hier niet te veel van. Zo voorkom je dat het in je 
ogen komt.

1. Vermijdt contact met water de eerste 24 uur na aanbrengen.
2. Vermijdt blootstelling aan direct zonlicht zo veel mogelijk. 
3. Wrijf niet in de ogen.
4. Stoom het gezicht de eerste 24 uur niet.


