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Step

1
Velg ønsket form basert på kundens naturlige vipper og 
forventninger. Feste denne på øyelokket med Fixing 
Adhesive. 

Liten form Medium form Stor form 

J Curl

C Curl

For å lage en C curl; plassere formene 
på øyet med den fargede siden mot 
ytterkant på det høyre øyet, og mot 
innerkant på venstre øyet. 

For å lage en J Curl; Plassere den fargede 
siden mot innerkant på det høyre øyet, 
og den fargene siden mot ytterkant på 
det venstre øyet. 

Lag en C Curl

Lag en J Curl 
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 Bruk et verktøy for å plassere vippene opp på formen. 

Med en ren microbørste, påfør Lifting Cream fra roten av 
vippene og 3/4 oppover vippene. Unngå påføring på 
tippen på vippene. Gjenta det samme med Setting kremen 
etter Lifting kremen er vasket av. 

Når både lifting og setting kremene har virket ferdig og er 
vasket av; påfør farge og la denne virke i 3-6 minutter. 
Denne påføres fra rot til tupp. 

Hår tekstur
Tid for 
Lifting 

Cream

 Tid for  
Setting 

Cream

Tid for 
Farge

Tid for 
Moisturising 

Cream

Tynne 6 min 6 min 6 min Leave in

Medium 7 - 8 min 6 min 6 min Leave in

Tykke 9 - 10 min 6 min 6 min Leave in

Ekstra tykke 11 - 12 min 6 min 6 min Leave in
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Fjern fargekremen med en fuktet svamp-applikator eller 
q-tips. Fjern samtidig limet. Bruk vann for å skylle bort 
alle rester etter lim og farge. Pass på å ikke rette ut vippene 
eller gre de nedover, da kan effekten bli svekket. 

 Når vippene har løsnet fra formen fjerner du også formen fra øyelokket. 
Bruk vann på svamp eller q-tips for å løsne limet under formen her også. 

Gre igjennom vippene med en ren mascara børste og 
påfør moisturizing cream - denne skal ligge på og ikke 
vaskes av. Fjern pads under øynene. Gi kunden 
etterbehandlingsråd.  

Husk å dele dine resultater på sosiale medier! Vi gleder oss 
til å se! Tagg oss med #LPLashArtist og #LPLashLift. Vi 
deler dine resultater videre :)




