Behandelingsprocedure InLei® BrowBomber
1. Analyseer de wenkbrauwen. Controleer de wenkbrauwen en omgeving op eventuele
tekenen van ziekte, zoals jeuk, roodheid, zweren of irritatie.
2.

Reinig de wenkbrauwen en er omheen met de delicate schuimende reiniger "SCHUIMENDE
REINIGENER VOOR OGEN EN GEZICHT InLei®" en vervolgens met de Saline om het goed te
ontvetten. Wacht tot deze droog is.

3. Kam of borstel de wenkbrauwen in de gewenste richting. De haren mogen nooit meer dan
een hoek van 65 graden maken ten opzichte van de natuurlijke groei.
4. Breng de InLei® Brow Lift#1 in een gelijke laag aan over de gehele wenkbrauw met een
schoon penseel over alle haren.
5. INWERKTIJDEN:
• Fijn haar 6-8 min. .
• Halflang haar 8-10 min
• Dik haar 10-12 min
Verwijder na de belichtingstijd alles met een droge katoenen schijf

6. Breng de wenkbrauw in vorm met de Fixing gel en het kammetje of borsteltje. Zorg dat je
geen gaten maakt in de wenkbrauw en verander de richting van de haar met zorg en buig ze
niet verder dan 65 graden ten opzichte van de natuurlijke groei. Je hebt maar een dunne laag
Fixing gel nodig.
7. Breng de InLei® Brow Lock#2 in een dunne laag aan op dezelfde manier als Lift#1 en laat het

voor de helft van de tijd dat u het eerste product vasthield inwerken, plus 2 minuten, en
verwijder aan het einde van de tijd met een bevochtigde katoenen schijf.

8. Bereid de tint in 1: 1 verhouding met "DEVELOPER CREAM" 1,5% 5 Vol.- crème oxidant voor
tint. Breng het in de gewenste vorm aan en laat het 6-12 minuten intrekken. Verwijder aan
het einde van de tijd met een bevochtigde katoenen schijf. Let op na een Browlift trekt de
verf sneller in waardoor de inwerktijd korter kan zijn dan normaal.
9. Verwijder overtollig haar met was of pincet.
10. Kam de wenkbrauwen met een kam en breng een beetje Brow Butter van Inlei Brow Bomber
aan met een borsteltje en laat 5 minuten intrekken. Deze hoef je niet te verwijderen maar
mocht er teveel van het product op zitten kan je met een tissue een beetje weg deppen.

