
Behandelingsprocedure InLei® Lashfiller 

1. Analyseer de ogen en natuurlijke wimpers van uw cliënt om de juiste schildjes voor het 

gewenste effect te kunnen kiezen. Controleer de ogen op eventuele tekenen van ziekte, 

zoals jeuk, roodheid, zweren of irritatie. 

2.  Reinig de oog zone en wimpers met de delicate schuimende reiniger "SCHUIMENDE     

REINIGENER VOOR OGEN EN GEZICHT InLei®". 

3. Plaats de eyepatches om alle onderste wimpers te bedekken, vraag de cliënt om zijn ogen te 

sluiten en breng de InLei® saline om de wimpers te ontvetten op de wimpers aan met behulp 

van een microbrush. 

4. Gebruik de InLei® "FIXING GEL" voor het plaatsen van de schildjes op het bovenste ooglid van 

beide ogen. 

5. Plak de natuurlijke wimpers op de schildjes met InLei® FIXING GEL, zodat u een goede 

symmetrie over beide ogen behoudt - wimpers moeten parallel aan elkaar zijn en op de 

juiste manier op de schildjes blijven kleven. Zo strak en recht mogelijk! 

6. Breng de InLei® FORM 1 in een dunne laag aan met een schoon penseel of microbrush. Houd 

het product 6-8-10 of 12 minuten op de wimpers, afhankelijk van de dikte van de natuurlijke 

wimpers.( hoe dikker hoe langer) De formule moet 1-2 mm hoger worden aangebracht dan 

de wimperrand en tot de helft van de bolling van het schildje. 

7. Verwijder de FORM 1 met een schoon en droog wattenstaafje of microbrush.  

8. Breng de InLei® FIX 2 in een dunne laag aan en laat het voor de helft van de tijd dat u het 

eerste product vasthield inwerken, plus 1 minuut, en verwijder het dan met een droog 

wattenstaafje.( voorbeeld: stap 1; 8 minuten dan is stap 2; 4+1 =5 minuten) 

9. Meng de tint met de ontwikkelaar in een verhouding van 1: 1 en maak de tint pas aan zodra 

je het nodig heb. 

10. Breng de verf aan op de natuurlijke wimpers en laat gedurende 8 minuten inwerken en reinig 

vervolgens ook weer droog  met wattenstaafjes zo goed mogelijk alle verf resten. 

11. Breng een dunne laag InLei® FILLER 3 aan, maak de wimpers grondig schoon  van de laatste 

verf en lijm resten met je tool en penseel!  

 

12. Verwijder voorzichtig de schildjes van de oogleden en reinig de huid van eventuele resten 

fixerende gel en borstel de wimpers naar je toe met de fijne borsteltjes totdat ze niet meer 

kleven aan elkaar en de filler in de wimpers is getrokken. Voeg eventueel nog een beetje 

filler toe als dat nodig is om ze goed schoon te krijgen van verf en lijmresten. 

13. Kijk goed of alle verfresten en lijmresten weg zijn! 

 


