
Een ieder die bij zichzelf een wimperlifting wil zetten dient er rekening mee 
te houden dat het enige oefening vergt om het beste resultaat te krijgen.

1. Het belangrijkste is dat de bijgeleverde lift pads (liftkussentjes) en de 
wimperhaartjes goed vetvrij zijn. Dit is essentieel voor het resultaat. 
Hiervoor gebruik je de Cleanser #4.

2. Breng de Eye-pads (oogbeschermers) aan op de onderoogleden.
3. Doe lijm (voor gebruik goed schudden!!) op de lift-pads en plaats deze 

op het bovenste deel van het ooglid en zorg ervoor dat het blijft zitten. 
(Wacht 60 seconden voordat je de lift-pads plaatst).

4. Breng de lijm aan op de lift-pads en laat deze 60 seconden drogen, 
hierna plakt u de wimpers aan de lift-pad.

5. Gebruik permanentlotion # 1 op de wimpers en bedek je ogen met 
plastic folie (huishoudfolie kan hiervoor gebruikt worden).  
(permanent tijd: 10 - 12 minuten).

6. Verwijder de permanentlotion # 1 met Y-Brush. Breng vervolgens 
fixeermiddel # 2 aan op de wimper en bedek je ogen met een plastic folie. 
(Fixatietijd 10 - 12 minuten).

7. Gebruik de Cleanser # 4 om alle resten te verwijderen met de Y-brush, 
veeg met de kamkant.

8. Verwijder de lift pads (liftkussentjes) van het bovenste deel van uw 
ooglid en gebruik vervolgens voeding nr. 3 om uw wimpers te voeden.

Let op! Wanneer u de wimperhaartjes insmeert met de fixatie of 
permanent lotion doe dit niet bij de wortel en aan het eind van de 
wimperhaartjes, dit kan zorgen voor kroezende of verbrande haren.

Voor de veiligheid gebruiken wij de heldere lijm op waterbasis, lees de 
gebruiksaanwijzing goed voor het juiste gebruik van deze lijm.

Wilt u een sterkere lijm (wit van kleur) 
let wel op de lijmresten zijn moeilijk te 
verwijderen. Deze is ook los verkrijgbaar op 
bol.com onder EAN nummer: 8785252166408
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