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Velkommen til kurs i Blink Lash Extensions
En og en applikasjon av semi permanente vipper har blitt utviklet i Korea siden

tidlig 2000 tallet.
Vippe extensions er en populær behandling med spesialprodukter som forlenger
og fortykker vippenes naturlige utseende.

Bilnk Lash Styling and Care Exstensions står for høyest kvalitet innen
behandlinger og tjenester i skjønnhetsbransjerU og er et stort internationalt
merke som er verden over.

Blink Lashes Extension er tilgiengelig i et bredt spekter av lengder, tykkelser,
kurver og farger.
Vippextension har blitt et separat segment i skjønnhetsbransjen med rask
ufvikling. Flere og flere salonger driver med det, men kvaliteten er ikke det
saulme overalt.

Vi vil at du skal lære den beste teknikken

og jobbe med best kvalitet produkter

så at du kan oppnå fantastiske resultater.

Denne behandlingen er den mest aktuelle innen s§ønnhet og den har kommet
for å bli. [Det er en glede og fomøyelse både for kunde og terapeut siden man

får et fantastisk resultat og forandringen er synlig umiddelbart.

Kvalitet og seriøsitet er veldig viktig når man driver med vippe extension.
Det skal utføres like bra behandling hver gang hvis man har et ønske om å
lykkes i bransjen.
Kundene vet hva de vil ha og de er mer opplyste enn noen gmgfør.

!
Man må og skal utføre en like bra jobb hver gang, på denne måten får man
masse kunder og kan fort oppnå suksess.

Resultatet er synlig,

så

jo

bedre jobb du gjør

jo bedre omdømme fir

du.

Det er en kjempe god følelse når man får høre om og om iglen hvor fornøyde
kundene er, og hva gleder vel en mer enn å glede andre.

Når deltakere kan bevise atvtført arbeid som tilsvarer BLINK LASH akademiet
sin kvalitetsikkert standard, vil det bil tildelt en diplom.
Ett og ett harstrå av syntetiske øyenvipper i foskjellige lengder, fykkelser og
kurver legges for å gjenskape et naturlig utseende.
Behandlingen består av å sette på single vipper en og en på egene naturlige
vipper med hjelp av pinsetter og lim, for å lage lange, vakre og fyldige vipper.
Hverken vippene eller limet skal komme i kontakt med huden hvis prosedyren
blir utført på en korrekt måte.
Øyenvippe extensions er perfekt for spesielle anledninger, for å slippe maskara
eller bare for å fremheve øynene.

Blink Lashe Extension er tilgjengelig i et bredt spekter av lengder, tykkelser og
kurver.
Det er normalt en konsultasjon med klientene først for å se hva slags stil de er
interessert i, men lengden og tykkelsen på kundens naturlige vippe

vil

være en

stor faktor i hvilken størrelse / type extension som brukes. De med veldig fine
og korte vipper

vil ikke være i stand til

å oppnå så dramatisk

effekt som en som

har mye fyldigere og sterkere naturlige vipper. Uansett hvilket sett du velger
de se og føles veldig naturlig.

vil

Hvem passer dette for, og blir naturlige vipper ødelagt?
Vippe exstensions egner seg for enhver, ung som gammel, hvem ønsker vel ikke
å spare

litt tid i

en hektisk hverdag.

Nar vippene er på plass er det ikke nødvendig med mye sminke, og hvilken
kvinne ønsker vel ikke en lettere hverdag.
Med vippe extensions får man et våkent, åpent og sexy blikk som gir en
fantastisk velvære følelse. n
Ingen øyne eller vipper er like, noen har feks. meget rette vipper eller som
peker nedover, da er det svært vanskelig å få bra resultat med ktrn mascara.
Blikket ser da ikke åpnet ut uansett hvor mye man en prøver.
Det er også kvinner som har sensitive øyne som renner ofte og da opplever de at
bruk av mascara ikke er særlig heldig.
Samtidig så finnes det kvinner som på grurm av alder og visse sykdommer som
f.eks reumatisme har vanskelig for å påføre mascara (skjelvinger). Dette kan
gjøre hverdagen deres enklere, sammtidig som man føler seg bedre.
Dessverre i dagens samflrnn, er der blitt fler og fler som har blitt rammet av

kreft, og vi kjenner alle noen.

Kreft og strålebehaodling gSør at man mister hår ikke bme på hodet, dette kan
også ramme vippene. (Vel og merke ved sterke og langvarige strålebehablinger)
Vippene blir da skjørere og mindre og mindre i antall så da hjelper det enormt å
fa litt farge rundt øynene og et åpent blikk ved hjelp av vippe extensions.

Håret
Haret vokser fortere om sommeren enn om vinteren, fortere om dagen enn om
natten og fortere på kvinner enn på menn.

Hårveksten er avhengig av arvelige forhold og etnisk bakgrunn. Blodtilførsel,
hormonel kosthold og stell er også faktorer som har betydning for hårets vekst.

Haret vokser forskjellig avhengig av hvor på kroppen det sitter. Øyevipper

(cilie) har følgelig en noen annerledes vekstsyklus enn hm andre steder på
kroppen.

Øyevippene vokser i om lag 30 dager, anagene fase.
De har så

l5

dagers overgangsfase, katagene fase.

Så en 106 dagers hvilefase, telogene fase.

Håretveksten styres av hormolle forhold og varierer fra person

til person til

person, men et harskifte gar gjennom tre forskjellige vekst faser.

Øyevippens faser er:

Vekstfasen.

-anagen

ca 30 dager

Overgangsfasen. - katagene fasen 15 dager
Hvilefasen. -telogenfasen 106 dager

Vipper fomyes fra ca. 30 til 106 dager. Da faller den gamle vippen ut og
erstattes med en ny frisk vippe.

Vippene produseres i harsekken som som er "gjemt" i huden ved våtkanten
rundt øynene.

Nar vi setter på vippe extensions limes/festes de ca

I mm fra huden.

Da blir ikke

huden berørt, og harsekken skades ikke.

En Blink Lashes stylist som er flink og følger med på vippene

til klienten,

skader ikke klientens egrre vipper.
Men dersom du

:

-Plukker på vippene
-Bruker mascara og eyeliner som ikke er produsert for vippe extension,
-Altfor runge vippe extension
-Tykke vipper (fia 0.25 og oppover)
-Olj ebaserte produkler

-Gnik*ing i øynene sliter mye.

IKKE unngå

å

vaske ø)rnene. Huden vfu skiller ut fett i tillegg

til produserer vr

døde hudceller mm.

Etterhvert kan det bli såpass urent rundt vippene at de kan skli og lage lange
ettervekster og omsider knekke.

Vask øynene hver dag.

Vi

anbefaler Chrissantie Eye Lid cleanser, som er laget spesielt for
vippeexstensions.

KUNDEINFORMASJON
Hvordan vil de se ut?
Nar øyenvippe extension er påsatt riktig ser de og føles helt naturlige, bare mye
§,ldigere og lengre enn dine egene.

Giør prosedvren vondt?
Nei, du vil ligge komfortabelt på en behandlingsbenk med øynene lukket.
Mange kunder sovner faktisk under prosedyren.

Hvor lans tid vil det ta å sette på øyenvinpe extension?
Tiden det tar å legge øyenvippe extension er normalt
er erfaren. Hvis du går

til

en

I

,5

til2 timer

hos en som

nylig sertifisert kan det ta noe lenger tid.

Hvor lenge varer de?
Nar du har tatt vare på vippene på riktig måte som foresl«evet fra kurset, vil
øyenvippe extension vare lenge. Nanrlig vekstsyklus av øyevippene er ca 30
106 dager. Noen extension kan holde i to måneder, men da

til

vil det selvsagt være

en god del ettervekst. Touch ups kreves hver 2-4 uker. Erfaringsmessig varierer
dette basert på daglige aktiviteter og styrken av kundens naturlige vipper.

Hva skal til for å opnrettholde standaren på øyenvippe-extension?
Blink Lashes anbefaler å få en touch up hver 2 -4 vker. Hvis du venter for lenge
med dine øyenvippe extension

vil

de falle av, og du

sett. Dine naturlige øyenvipper faller av hver 30

vil trenge ett nytt komplett

- 106 dager på grunn av naturlig

vekstsyklus og er naturligvis erstattet med framveksten av en ny øyevippe.

Andre faktorer som eksponering for damp eller berøring av øynene kan forkorte

levetiden på extensionet. En touch up er nødvendig for å fflle ut noen
extensionsom har falt ut. Oppfrishring tar giennomsnitt 30 minutter

til

en time.

Kan ieg bruke mascara oq eve liner med øvenvippe-extension?
Ja

Blink Lashes har utviklet en spresial maskara og eyeliner som kan brukes på

vippe extension.

Vi anbefaler ikke å bruke noen annen type maskara

da det kan skade vippene.

Vannfast eller annen type maskara eller noen form for oljebasert maskara kan
løse opp limet og forkorte levetiden på extensionet og forårsaker at dem

vil falle

ut raskere. Invester i Blink Lashes maskara som er desigret for øyenvippe
extension , men

vil fortsatt anbefalt

at det bare brukes

til

endene av vippene,

ikke på bunnen hvor det meste av limet er. Du må også være veldig forsiktig nar
du vasker av maskara. Bruk kun oljefri øye makeup remover å vaske av
maskara, en oljebasert remover

vil

føre

til

at bindingene

i limet svekkes og

extensionet faller av raskere.

TåIer mine Extensions å bli våt?
Limet som brukes er vanntett og gir deg mulighet til å dusje, bade, trene osv

,

men helst ikke før etter ca 24 timer. Ved bruk av Nano Mist kan du dusje etter få

timer.

Hva med vinnebøy av vinne-extensions?
Bruk av mekaniske øyenvippe curlers på øyenvippe extension vil skade
extensionen og muligens dine egen naturlige vipper så lenge du har extension
på.

Du kan ta vippe bøy 1,2 uker før du får utført vippeextension.

Hvordan velse hvilken form og lengde på extensionen?
Øyenvippe extension er tilgjengelig i et bredt spekter av lengder, tykkelser.og
kurver Det er normalt med en konsultasjon med klientene først for å se hva slags

stil de er interessert i, men lengden og tykkelsen på din naturlige vippe vil være
en stor faktor i hvilken størrelse / type extension jeg bruker. Noen med veldig
f,rne og korte vipper

vil ikke være i

stand

til

å oppnå så dramatisk effekt som enn

som har mye fuldigere og sterkere naturlige vipper. Her anbefales den beste

§pen extension som passer dine vipper. Uansett hvilket sett du velger vil de se
og føles veldig naturlig.

Vippene er laget i forskjellig materiale, som bla: polyester, mink og silke.
Dette kan også mixes for å tilpasse kundens behov.

BILDE FORSKJELLIGE STYI,ER:
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Usually works well wrth shorter B/C curls.
Be careful if using D/L as it could make
therr eyes Iook permanently 'startled'.

natural lash position - if the lashes face
down maybe lift with D/C rn mddle or outers.
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Usually works well wrth B and C curls. Be
careful if using D as it <ould make their
eyes look permanently 'sta/tled'.

L'ft the outers ,,vrth D or C curls. Be aware
that J/8 on outers rvill eccentuate ihe
droopy shape.
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Open the eyes rvith L/C or longer D/U curls.
use the Koji/Lift taping method to help
stretch and lift the lds lvhen applyrng.
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method to help lft the hds when applying.
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HVORDAN TA VARE PÅ YPPE-EXTENSION
Med å vite nøyaktig hvordan du skal ta vare på dine vipper hjemme -

vil

du

holde dine øyne og naturlige vipper helt frisk slik at du kan bruke dine vakre
vippeextensions så lenge du ønsker.

.

De første ca 24-48 timene anbefaler vi

å

unngå vann og damp på vippene

Dvs. at du ikke lar vann renne over vippene, og ikke noen varm damp fra
feks dusj, sauna

o1.

.

Ved bruk av Nano Mist kan du dusje etter ca 3 timer.

.

Ikke bruk Blink Lashes maska før etter ca24 timer.

.

Ikke legg oljebaserte produkter nær ø,).nene.

.

Unngå oljebaserte produkter nær vippene , da disse vil svekke bindingen
av limet.

.

Både eyeliner og maskara fra Blink Lashes er spesialdesigrret for

vippe extension

.

lnvestere i en Blink Lashes c ealer er lurt da dette bevarer vippene lengre
og beskl'tter mot

.

fir1.1.

Forsiktig nar du tar deg til øynene, det kan oppstå en mekanisk slitasje og
kunstvippen grus av, friksjoner.

.

Vippene slites fortere på den siden du sover, noen pastar at silketrekk på
puten hjelper.

.

Børst vippene hver dag , spesielt om morgenen ; Dette vil bidra
dem vakkert

til alle tider, og bidrar til å holde dem

til å holde

pent separert.

r

Vær nøye med å komme hver 2-4 uke slik at din vippestylist kan

vedlikeholde.

.

Vask vippene hver dag. Huden vår skiller også ut stoffer som svette, og
mister hudceller hver dag. Talg og ikke minst utsettes
og støv osv.

Alt

vi

for forurensing

dette befinner seg på øynene dine også. Om du ikke

holder øynene dine rene daglig kan dette føre

til

at vippene omsider

slipper festet. I noen tilfeller kan dette også føre til røde, irriterte og
hvertse fall betennte ø)me.

vi

i

L

Prosedyre for utførelse av BLINK Lash Extesions
Finn frem allt utstyr du trenger i forhold til å utføre en vippeextension
Sjekk først ut om klienten har noen kontraindikasjoner.
Finn ut sa(lmen med klienten hva slags ønsker og tanker klienten har om lengde
og tykkelse, og avgtrør om dette er mulig for klientens egne vipper. Dette for å

ikke skade de naturlige vippene.
1. Bruk / rens med

Blink Lashes Eye make-up remover pads for å lerne mulig

rester av sminke og smuss.

2. Gå over med de små børstene og BLINK Lash Primer for å avfette slik at
vippene setter seg bedre.
3. Vippene på nedre øyelokkene dekkes med tape, slik at de ikke kommer i
kontakl med limet, som da i verste fall kan lime igjen kundens ø)me. Om man

ønsker å tilby ktrnden det lille ekstra, kan man også bruke øyemaske under
tapen, for å skåne den fine huden under øynene.

Sjekk at vippene du velger ut passer i forhold til klienten vipper. Legg på tape

slik at ingen har kan feste seg til extensions vippene.
Legg pads over tapen.
Dette varierer avhengig av pads, om den skal rett på hud eller ikke.
4. Ta en liten dråpe vippelim på jade/krystallstenen, dette for at limet holder seg
lengre "fersk" på denne overflaten.

Viktig å informere kunden om å hverken åpne øynene og prøve ikke og bevege
seg i løpet av behandlingen, siden både vipper og lim ligger siden av kunden.

5.Ta en og en vippe og før over klienten egne vipper. Hold den med pinsettene
noen sekunder, avhengig av hvilket lim, slik at den fester seg. Sørg for at den

ikke beveger seg, eller rører huden innen limet er stivnet.
6. Legg den falske vippen ca

I mm fra huden.

i

Første vippen plasseres innerst

øyel«okken,neste i midten og neste ytterst, slik fortsetter man med samme
prosedyre på det andre øyet.
Dette gløres for å wurgå at vippene kleber seg sammen, og begge øynene far
same antall vipper

Man altemerer mellom begge øynene til man har limet de falske vippene på alle
eksisterende ekte viper, for en 100o/o cover.

Viktig

hele tiden kontrollere at vippene er plassert riktig, og ikke festet seg
tapen under.
å

Bruk børsten

gj

til

ennom behandlingen.

7. Nar

du er ferdig skal du dele vippene slik du er sikker på at de ikke har

seg fast

til hverandre.

8. Ved avsluttning passer man på at ingen vipper er limt

til tapen og

limt

så tar man

tapen av på en skånsom måte for å ikke skade den tynne huden man har rundt
ø),nene. ENår du er ferdig, skal klienten ikke åpne ø).nene før du er helt ferdig

med å {erne tape.
9. Vippene børstes med liten børste ovenfra og utover, siden det er denne veien

vippene er blitt påført.
10. Sett gieme klienten opp

i sittende stilling. Spray over med Nano

Mist,(avstand ca10-12 cm) i 3-4 sekund totalt. Ha klart øyebadevann dersom
det er behov.

Gi kunden et speil for å se det fantastiske resultatet

Forklar om hjemme stell av vippe exstensions og gi med en liten vippe børste.

Æltid anbefal kunden å kjøpe en Chrissanthie rens etter behandling som kunden
kan ta med seg hjem og bruke. Det finnes også mange
etterbehandlingsprodukter som «Lash Essence» et produkt som beskytter
vippene fra urenheter og g,ør at vippene sitter lengre på.
Mascara som er produsert utelukkende for extension er også noe som kundene er
interessert

i

TAPING
T:SIi A DIiNTAI, }TIRROR
Avoid glue fume exposure allvays check the eyes aren't open

I.IITTING
Lrft dor.rnvrard facing lashes, h,ith wrde
llicropore tape. To help prevent
laghes touchrng & strcking to the eye
Påtches.
Fold the edges rn for eåsier removal
and detack the taPe first on a
cleao surfåce such as the torvel
therr head is layrng on,
To remove carefully peel from the

forehead side first,

<Y
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mrcropor€

Stretch,'lin the outer edges and
spread the l.sh line rvith lillcropore
tape, fold in the outer edge for
easrer removå|. For clients ,,\,rth
allergies to mi(ropore tape Xoji
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Koji tape does not require
detacking as tne adhesrve rsn't
strong,
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koji tape
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EPTTRATING/I.ÅYI':RI NC

Use thin Mlcropore

tapc to gently tack

back the tips ot the extended låshes

only, reveåling more natural lashes
underneath. To release slovrly peel
oll the tåDe left to nght rvhilst
gripping the lashes with curved
tweezers to ensure none are
damaged.
Always detack the tape betore
pplyrng.
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EYE PATCHES
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Kontraindikasjoner

:

Betennelse i øyet eller rundt

Allergi
Sti på øyet
Eksem som atopisk eksem (sjelden i voksena alder)

Kontakteksem

Nummulat eksem, detmatitt betennelsesforandrinf i huden
Seboreisk eksem
Psoriasis

Ikke ved operasjon før etter

6 mnd.

ITVORDAN VASKE ØYNENE:
Vask vippene grundig hver kveld

-

for også å fieme eventuelle gass som dannes

under behandling og herdeprosessen av limet, som kan være fanget i vippene og

kan forårsake irritasjon.
Det er av største viktighet at området rundt øynene og vippene holdes rene selv
om iført lash extensions. Unnlatelse av å gSøre det føre

til iritasjon

og mulig

infeksjon og skade på naturlige vippene - ogjeg ønsker IKKE at det skal skje.

.

Bruk skummende rens/vippe-sjampo til vippene.

.

Gjør det rent ved å bruke forsiktig oppover bevegelser på vippene med en
skummende rens.

.

Skyll godt med lunkent vann

.

Klapp forsiktig av overflødig vann forsiktig med ett håndkle.

.

Børst vippene med vippebørsten- Støtt undersiden av vippene mens du
grer gjennom.
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