
Smukke, lange og fyldige vipper 
med Eyelash Extentions

Perfect Skin
M E D E X  I N S T I T U T

Bella Lash Eyelash Extensions er en metode, der 
kan give dig smukke, lange og fyldige vipper. 
Vipperne limes på dine egne og holder i 3-5 uger.

Selv helt korte vipper kan blive lange og fyldige. 
Når man først har prøvet Eyelash Extension, øn-
sker man at beholde sine drømmevipper. 

Vælg singles (enkeltvipper), hvis du går efter det 
mest naturlige look og Flares (buketter), hvis du 
vil have mest mulig fylde og effekt.

Flares tager kun 20-40 minutter at påsætte, mens 
Singles tager 1-2 timer. 

Mascara er ikke nødvendig, da Eyelash vipperne 
er helt mørke. Er dine egne vipper meget lyse, 
anbefaler vi en vippefarvning inden påsætning 
af Eyelash.
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• Første gang holder det noget kortere tid, da 
   man endnu ikke har vænnet sig til lange vip-
   per og man derfor gnider sig i øjnene om  nat-
   ten. Men efter anden og tredje gang holder  
   det meget længere.

• Nogle personer udskiller også mere fedt fra   
   huden. Fedt og olier opløser limen og derfor  
   varierer holdbarheden meget fra person til  
   person.

• Man kan bruge mascara, men det er ikke nød- 
   vendigt og det forkorter holdbarheden noget.

• Lange, varme bade forkorter holdbarheden.

• Forsigtighed tilrådes når man fjerner make-
   up og mascara.

PRISER MED SINGLE VIPPER

Med Single Eyelash Extensions forlænger vi di-
ne egne vipper en for en. Vippen bliver limet 
direkte på din egen vippe og dermed kan du 
ikke mærke de påsatte vipper. Ved denne me-
tode får man et 100 % naturtro look. Vil man 
vedligeholde sine nye vippers fylde, anbefaler 
vi en genopfyldning efter 3-4 uger.

Eyelash Extension SINGLE (enkelte vipper) 
for et naturligt look    
1-2 timer .................................................... kr. 895,-  
Tillæg for ekstra volume og fylde............ kr. 150,-  
Opfyldning inden for 3 uger..................... kr. 395,-  
Opfyldning inden for 4 uger...................... kr. 495,- 

PRISER MED FLARES

Flares er vipper, som bliver sat på i små buketter. 
Det er en hurtigere metode og buketterne 
giver endnu mere fylde end enkelte vipper. For
bevaring af det flotte look, anbefaler vi en 
opfyldning ca. hver 3 uge.

Eyelash Extension FLARES (buketter) 
for et hurtigt og fyldigt look
20-40 minutter........................................... kr. 595,-  
Lille opfyldning (max. 4 stk.)..................... kr. 195,- 
Mellem opfyldning (max. 8 stk.)............... kr. 295,- 
Stor opfyldning (max.12 stk.)..................... kr. 395,- 
Aftagning af Eyelash Extension................. kr. 225,- 
Aftagning ved nyt sæt................................ kr.  125,- 

EYELASH PAKKE TILBUD

Med opstrammende Eye-lift behandling forud 
for påsætning af din øjenvippe forlængelse 
samt effektive og luksuriøse produkter til din 
hjemmepleje for et optimalt Eye-lift resultat. 
Du vælger selv, om du vil have dit pakketilbud 
med påsætning af Flares (buketter) eller Singles 
(enkeltvise vippehår)

1. Eyelash med Eye-lift og Hyaluron
- Eye-lift klinikbehandling    
- 1 sæt Eyelash Extensions Flares / Singles
- 2 stk. Hyaluron ampul 
- 15 ml. Creme Pour les Yeux (Eye-gel)

Normalpris i alt kr. 1615,- / 1915,-
Spar kr. 165,-
TILBUD i alt................................. kr. 1450,- / 1750,-

2. Eyelash med Eye-lift og Actiprotin
- Eye-lift klinikbehandling   
- 1 sæt Eyelash Extensions Flares / Singles 
- 30 ml. Actiprotin                            

Normalpris i alt kr. 1310,- / 1610,-
Spar kr. 160,-
TILBUD i alt................................. kr. 1150,- / 1450,-

3. Eyelash med Eye-lift og Caviar treatment
- Eye-lift klinikbehandling   
- 1 sæt Eyelash Extensions Flares / Singles 
- 1 Caviar ampul 
- 30 ml. Caviar Eye-lift Emulsion 

Normalpris i alt kr.  2110,- / 2410,-
Spar  kr.  210,-
TILBUD i alt................................ kr. 1900,- / 2200,-
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