
Aftercare til  
lash extensions

Sådan plejer du bedst dine smukke  
vipper efter behandling hos RA. Beauty



Tak for dit valg af 
RA. Beauty 
 

“Hos RA. Beauty anbefaler jeg altid, at du plejer dine vip-
per for at opnå det bedste resultat og holdbarhed. I denne 
folder kan du læse om, hvad du selv kan gøre derhjemme.

Men husk at du er altid mere end velkommen til at kon-
takte mig på via Facebook chat, instagram, eller email, 
hvis du ønsker yderligere råd og vejledning angående dine 
eyelash extensions fra RA. Beauty. 

Har du set vores Instagram og Facebook? Følg os på  
@rabeauty18, og få updates om konkurrencer, gode  
tilbud og  mine kunders flotte resultater”

Mvh. 
Indehaver, 

Rakul Andreasen

rabeauty18@gmail.com@rabeauty18 @rabeauty18



Sådan plejer du bedst   
dine lash extensions

1
Undgå at skylle vipperne direkte med vand de første 24 
timer.

2 
Vær forsigtig når du gnider dine øjne og undgå at hive 
og pille i vipperne, da det vil nedsætte holdbarheden af 
dine eyelash extensions, samt for at skåne dine natur- 
vipper.

3
Olie har en opløsende effekt på den lim, som dine eye-
lash extensions er påsat med. Undgå derfor at bruge  
olieholdige produkter omkring dine øjne.

4
Husk at vaske dine vipper minimum hver 2. dag med 
en godkendt vippe-shampoo, som også fås her hos  
RA. Beauty, og skyl efter med vand. På denne måde 
undgår du snavs og bakterier, får nænsomt afrenset 
naturlige olier fra vipperne og fjerner nemt makeup 
omkring dine øjne. Dette vil desuden forbedre holdbar-
heden af dine eyelash extensions.



5
Vippecurler og mascara må ikke benyttes på dine eye-
lash extensions. Ønsker du at bruge mascara, er det  
vigtigt at benytte en godkendt mascara, der er beregnet 
til eyelash extensions, også til de nederste vipper.

6 
Børst nænsomt dine vipper dagligt med en blød, ren 
mascarabørste. Jeg anbefaler, at du får fyldt dine vipper 
op hos RA. Beauty ca. hver 3. til 4. uge.

7
Ønsker du dine extensions aftaget, er det vigtigt at du 
får en certificeret lash stylist til at fjerne dem. Forsøg 
aldrig selv at fjerne dem, da det vil skade 
naturvipperne.

8
Det anbefales, at du plejer dine naturvipper med en con-
ditioner, når du får påsat eyelash extensions. På denne 
måde sørger du for at have de bedst mulige vækstbe- 
tingelser, så dine naturvipper holdes sunde og stærke.




