
THE LIFT szempilla lifting útmutató  
 

1. Konzultálj a vendégeddel és töltsd ki a vendégkártyát. 

2. Segítsd fel a vendéget az ágyra, bizonyosodj meg róla, hogy a nyaka alátámasztott, kényelmes pozícióban van. 

3. Fertőtlenítsd a kezeidet és viselj szájmaszkot. 

4. Tegyél vendéged fejére eldobható sapkát és hajpántot. 

5. Az Eye Make-Up Remover sminkeltávolítóval átitatott vattakoronggal távolítsd el a vendég sminkjét. 

6. Két szivacsos applikátor segítségével alaposan töröld át a szempillákat Pre-Treatment Cleanser előkezelő folyadékkal, 

hogy biztosan tiszták legyenek. Majd távolítsd el egy benedvesített vattakorong segítségével. 

7. Fésüld át a felső szempillákat szilikon szempilla kefével. 

8. Készíts „Előtte” fotót vendégedről. 

9. Készítsd elő a párnákat, tapaszd őket a kézfejedre.  

10. Helyezd fel a hipoallergén párnákat szem alá, biztosítva azt, hogy az alsó pillák a helyükön maradjanak. 

11. Válaszd ki a megfelelő méretű ívalakító szilikon párnát. 

12. A kiválasztott párnát vágd méretre és a párnaragasztó segítségével ragaszd fel a szemhéjra. 

13. Az általad preferált eszközzel kis területekre vigyél fel a ragasztóból és simítsd a szempillákat szekciónként a párnára. 

14. A szempillák alsó felére vigyél fel a Lift Lotionből, normál szempillák esetében 10 percig, erős, kusza szempilláknál 

pedig 12 percig hagyd hatni. Távolítsd el óvatosan egy hosszú mikrokefe segítségével. 

15. Ezután a Fix Lotionből tegyél a szempillák alsó felére, és normál szempillák esetében 10 percig, erős, kusza 

szempillák esetében pedig 12 percig hagyd hatni. Ezután távolítsd el egy hosszú mikrokefe segítségével. 

16. Távolítsd el a szem alatti hipoallergén párnákat, és helyezd őket óvatosan az alsó szempillák alá közvetlenül a 

tövekhez, előkészítve a festésre. 

17. 2 cm-nyi festéket keverj össze alaposan 5 csepp prémium festékelőhívóval. 

18. A vízvonalat kihagyva vidd fel a festéket az alsó szempillákra. Állíts időzítőt 5 percre. 

19. 2 perc elteltével vidd fel a felső szempillákra is a festéket. 

20. Miután letelt az 5 perc, távolítsd el a festék nagy részét egy száraz vattakoronggal. 

21. Használj nedves szivacsos applikátort a festék- és ragasztómaradványok eltávolításához. 

22. Gyengéden emeld fel a szempillákat a párnáról, majd a párnákat távolítsd el egy szivacsos applikátor segítségével. 

23. Óvatosan és gyengéden távolítsd el a szem alatti párnákat és dobd ki őket. 

24. Ha a festékből a bőrre is került, óvatosan távolítsd el festék eltávolító segítségével, ügyelve arra, hogy szembe 

ne kerüljön. 

25. Szilikon szempillakefével fésüld át a szempillákat. 

26. Beszéld át vendégeddel a kezelést követő ápoló termékek használatát, és javaslataidat. 

27. Készíts „Utána” fotót az eredményről, és hasonlítsd össze az „Előtte” képpel a vendégeddel. 

28. Beszéljetek meg új időpontot a következő kezelésre. 

29. Oszd meg a különböző social media felületeken fotóidat! 


