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FORORD
Velkommen til grunnkurs i 1:1, også kalt klassisk metode i vippe
extenions!
Vippe extensions er en behandling som ved hjelp av
spesialprodukter forlenger og fortykker vippenes naturlige utsende.
Vippe extensions har blitt et separat segment i skjønnhetsbransjen
med rask utvikling. Og vi vet at denne behandlingen har kommet for
å bli. I dagens marked er det flere salonger og private som driver
med dette, men kvaliteten er dessverre ikke den samme overalt.
Vi vil at du skal bli en av de beste, og vi vil derfor du skal lære de
beste teknikkene med de beste produktene på markedet, som BL.
BL Lashes står for den beste kvalitet innen behandlinger, tjenester
og produkter i skjønnhetsbransjen verden over. BL ble etablert i
2003 og har siden distribuert til hele verden, faktisk så mange som
over 70 land på verdensbasis.

I dag er kundene mer opplyste enn noen gang før, og de tror de
kanskje vet hva de vil ha, men som teknikere er det opp til oss, ved
hjelp av kurs og kompetanse, som fagfolk, å finne den beste
stylingen og de beste sammensetningene av kurver og lengder for å
fremheve de beste trekkene på hver og en av kundene. Og det er
her vi kommer inn.
Vi i Nor Liner og Blink Lash Academy har drevet med vippe
extensions siden 2005. Vi sender våre kursledere jevnlig på kurs for
å holde tritt med trender, teknikker og produkter, og for å holde
nivået på kursene våres høye. Slik at vi utdanner godt kvalifiserte
teknikere rundt om i Norge.
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Selv om det vil føles ut som om du kanskje ikke mestrer det i starten
så er det viktig å ikke gi opp!
Å legge vipper krever masse trening og masse teknikk. Ikke bare en
teknikk, men ofte en blanding av flere teknikker. Det som fungerer
for èn teknikker, behøver nødvendigvis ikke fungere for en annen.
I dette faget finnes det ingen fasit, så prøv deg frem!

Vi vet med erfaring at det ofte vil hjelpe å ta et par dagers pause
etter endt kurs, så hjernen får mulighet til å bearbeide alle
inntrykkene du har fått i løpet av dagen.

Vi anbefaler deg å ta notater underveis i kurset.
Og spør hvis det er noe du lurer på eller er usikker på!

Det vil ikke bli utdelt diplom på slutten av dagen. Det er først når du
som kursdeltaker kan bevise at utført arbeid tilsvarer Blink Lash
akademiets standarder, vil det bil tildelt og tilsendt et diplom.
Dette er for å kvalitetssikre våre kursdeltakere.

LYKKE TIL!
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HÅRETS ANATOMI

1. Fiberlagene fungerer som muskler. De gjør håret smidig og
fleksibelt, slik at det ikke brekker så lett.
2. Margen. Det er her alle avfallsstoffene/ slagrestene befinner
seg.
3. Skjellageret består av omtrent 5-15 lag. Dens jobb er å
beskytte hårstrået mot UV-stråler og andre ytre påkjenninger
og kjemikalier.
4. Melanin er fargestoffet. Dette er det som pigmenterer hårene
våres. Enten om man har rødt eller svart hår. Mengden
melanin forsvinner med årene.
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HÅRETS VEKSTSYKLUS
Håret vokser fortere om sommeren enn om vinteren, fortere om
dagen enn om natten og fortere på kvinner enn på menn.
Hårveksten avhenger av arvelige forhold og etnisk bakgrunn.
Blodtilførsel, hormoner, kosthold, livsstil og stell er også faktorer som
har betydning for hårets vekst.
Håret vokser forskjellig avhengig av hvor på kroppen det sitter.
Øyevipper (cilie) har en noen annerledes vekstsyklus enn hår andre
steder på kroppen.
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Øyevippene vokser i om lag 30 dager - anagen fase.
De har så 15 dagers overgangsfase - katagen fase.
Så en 106 dagers hvilefase - telogen fase.

Håretveksten styres av hormonelle forhold og varierer fra person til
person, men et hårskifte går gjennom de tre forskjellige vekst
fasene.
Vipper fornyes fra ca. 30 til 106 dager. Da faller den gamle vippen ut
og erstattes med en ny frisk vipp.
Vippene produseres i hårsekken som som er "gjemt" i huden langs
våtkanten rundt øynene.
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HVA ER KLASSISK VIPPE EXTENSIONS?
Klassisk vippe extension (EE) er ett og ett ”hårstrå” av syntetisk
materiale i forskjellige lengder, tykkelser, kurver og evt farger legges
på ett naturlig vippehår (NL) for å gjenskape et mer naturlig
utseende.
Behandlingen består av å sette på single extensions, en etter en på
egne naturlige vippehår ved hjelp av to pinsetter og lim, for å lage
lange, jevne og fyldige vipper.
Hverken vippene eller limet skal komme i kontakt med huden hvis
prosedyren blir utført på en korrekt måte.
Limet er spesiallaget for extensions, så man skal derfor ikke bruke
hvilket som helst lim når man påfører extensions.
Øyenvippe extensions er ikke bare perfekt for spesielle anledninger,
men for alle anledninger der man ønsker å slippe maskara eller bare
ønsker å fremheve øynene.

Klassisk metode tillater oss å gi: lengde – form – tetthet

INGEN TYPE MASCARA KAN LEVERE DET SAMME SOM EN
VIPPETEKNIKKER KAN!
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MATERIALET VIPPENE ER LAGET AV
BL har et stort spekter av forskjellige type vipper.
Hoved typene er:
- Real Mink – er laget fra minkens egne vipper.
- Silk Plus – er laget av det naturlige materialet silke, som
silkeormen produserer.
- Signature Mink – er laget av det syntetiske komponentet PBT
(polybutylene terephthalate)
Signature Mink er vårt bestselgende produkt fordi den holder
formen sin så godt.
Grunnen til at dette produktet holder sin form så godt er fordi den
innehar et komponent som heter PBT.
PBT er et materiale som først ble oppdaget i USA, i 1960 ble det
kun brukt til deler i maskiner. I 1970 ble det populært å bruke dette i
stive koster, netopp fordi det var et så sterkt og derfor holdt sin form
så godt. I senere tid har vi begynt å bruke dette til mye annet, som
for eksempel i syntetiske vipper.
Dette komponente har, som mye annet, også sine ulemper.
Dersom det blir utsatt for for mye og sterk UV stråling, og for høy
temperatur (over 60 grader) kan det miste sin egenskap.
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LIMETS SAMMENSETNING

ALKAXY2
CYANOACRYLATE

KARBON
BLACK

STABILISATOR

POLYMETHYLMETHACRYLATE

Karbon Black – er selve pigmentet som gjør limet svart.
Stabilisator – gjør at limet til en hver tid holder sin flytende form. Det
er først når limet kommer i kontakt med fuktighet at limet tørker.
Polymethylmethacrylate – er selve bestanddelen. Dette er det som
gjør limet til lim.
Alkaxy2 Cyanoacrylate – er et komponent som fjerner mye av
avgassene. Den egenskaper gjør at noen får mindre allergiske
reaksjoner. Den hjelper også til med å holde limet flytende i en
lengre periode.
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VERKTØY
Ute på markedet finnes utallige typer pinsetter.
Med klassisk metode er det ingen regler på hva som er korrekt eller
ukorrekt måte å bruke pinsettene på. Man er alle forskjellige og gjør
ting på forskjellige måter, men en hovedregel er at man skal bli kjent
med sine pinsetter.
Også alle pinsettene er forskjellige, selv om pinsettene er av samme
merke og samme type. Grunnen til dette er at alle pinsetter er
maskinprodusert, men den siste finjusteringen av pinsettene blir
gjort for hånd, før de blir pakket og sendt videre.
TIPS: Ikke kjøp deg fattig på pinsetter. Bruk heller litt ekstra tid på å
gjøre deg kjent med de pinsettene du allerede har. Den perfekte
pinsett finnes ikke!
Som skrevet innledningsvis: Det som fungerer for èn teknikker,
behøver nødvendigvis ikke fungere for deg.

Her ser vi et par pinsetter som er vanlig å bruke til 1:1 påføring.
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KONSULTASJON
Det er normalt å ha en konsultasjon med kunden. Først og fremst
for å kartlegge hva slags stil de er interessert i, men også for å se
helsen til de naturlige vippene til kunden. Lengden og tykkelsen på
kundens naturlige vipper vil være en stor faktor i hvilken lengde,
tykkelse og kurve på extensionet som brukes.
Konsultasjonen er viktig for å kunne se hva slags øyenform kunden
har - man vil absolutt ikke at kunden som allerede har ”triste” øyne,
skal se enda mer trist ut.
Mye av formålet med konsultasjonen er også for å oppdage
kontraindikasjoner hos kunden (se side 13).
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.

TIPS: Husk at det er like viktig med en rask konsultasjon med en
kunde som fra før av har extensions. Enten det er en som kommer
til deg for første gang eller en fast kunde som skal på refill. Dette er
for å oppdage skader eller andre problemer på et tidlig stadium.
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KONTRAINDIKASJONER
Ved kontraindikasjoner skal ikke extensions påføres. Ved enkelte
tilfeller bør man anbefale kunden å ta kontakt med sin fastlege for
behandling.

- Betennelse i øyet eller rundt/ Blefaritt (se side 21) – området i
og rundt øyet er rødt, hovent og irritert. Noen kan ha en rødlig
linje ved vipperøttene.
- Allergi – noen kan oppleve irritasjon i øyet i ”pollensesong”, ved
mistanke/usikker om allergi for lim - ta en patchtest eller lim på
2-4 vipper på hvert øye. Be kunden komme tilbake etter 48
timer.
- Sti på øyet – områder i øyet er rødlig.
- Eksem som atopisk eksem (rundt øyet)
- Kontakteksem
- Nummulat eksem, dermatitt betennelsesforandring i huden
- Seboreisk eksem
- Psoriasis
- OBS! Ved operasjon i eller rundt øyet SKAL VI IKKE legge
extensions på før 6 måneder etter operasjon.
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HVORFOR RENSE?
Før påføring av extensions SKAL området rundt øyenene og
vippene renses grundig!
Det er veldig viktig at vippene er fri for oljer, make-up rester og annet
smuss for at limet skal sitte så godt som mulig. Du vil alltid oppleve
bedre holdbarhet på extensionet dersom vippene er grundig rengjort
hver gang. Også til refill.
Hvis du ikke har en antibakteriell vippeshampoo, så er det viktig å
begynne nå. Ikke kun du som vippeteknikker, men også kunden
selv.
Vippene fungerer som en skittsamler for øynene, slik at øynene
våres ikke blir utsatt for div smuss og skader. Med vippe extensions
vil den fange desto mer smuss, siden vippene nå er lengre og
fyldigere, og det vil være det perfekte grobunn for bakterier langs
vippekanten. Oljer fra hudens porer gjør at limet løses opp, så alle
typer vipper skal renses hver dag for bedre hygiene og holdbarhet.
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RENSEPROSEDYRE
1. Benytt en make-up fjerner utviklet for vippe extensions. Ved
nye sett kan du bruke en bomullspads med make-up fjerner
på, på hele øyet. Gni forsiktig. TIPS: Be kunden alltid møte opp
uten øye make-up.
2. Bruk så antibakteriell vippeshampoo i skumform/ Chrissantie
eyelid cleanser. En dråpe holder i massevis.
3. Rens først det ene øyet, bruk gjerne en bløt pensel eller ta på
hansker og bruk fingrene dine. Fordel shampooen godt utover.
4. Når shampooen er fordelt og og øyenområdet er renset godt,
tipper du hodet til kunden forsiktig til siden og skyll godt av
med vann eller saltvannsoppløsning. Deretter gjør du det
samme på det andre øyet.
5. Dobbeltsjekk med en q-tips. Gni den godt mellom vippene.
Hvis vattpinnen er misfarget, har du ikke renset godt nok.
6. Tørk forsiktig av vippene med kleenex. Sørg for at det er helt
tørt.
7. Legg på gelpads, husk å IKKE legge den helt inn på
våtkanten.
8. Ta litt primer på en q-tips, slik at den blir fuktig og gå over
vippekanten og vippene. Sørg for at dette har tørket helt før du
børster over med en mascarabørste.
9. Nå er du klar for påføring!
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UTFØRELSE
Finn frem alt utstyr du trenger i forhold til å utføre en vippeextension,
og gjør klar din stasjon.
A. Ta en konsultasjon. Se an hva slags styling som kundens øyne
vil kle (se side 20).
B. Rens som anvist (se side 14).
C. Vippene på nedre øyelokkene dekkes med gelpads eller
eyepatches.
D. Bruk evt. teipteknikk (se side 19).
E. Sjekk at vippene du velger ut passer i forhold til klienten vipper.
F. Ta av vipperemsene ut av esken og plasser dem på
lashpadden. Rist limet i ca. 30 sekunder. Ta en liten dråpe
vippelim på jade/krystallsteinen, dette for at limet skal holde
seg “fersk” så lenge som mulig. Limet skal alltid byttes hvert
20-30 min.
G. Det er viktig å informere kunden om å ikke åpne øynene og
prøve ikke og bevege seg i løpet av behandlingen, siden både
vipper og lim ligger ved siden av kunden.
H. Bruk den rette pinsetten, finn og isoler den vippen du vil påføre
extension på, og hold pinsetten der.
I. ta en vipp, dypp den sakte ned i limet, fra toppen og scoop
med litt lim.
J. før vippen med, limet på, over den vippen du har isolert. Hold
den oppå med pinsetten ca. 1mm fra huden i 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.
K. Så fortsetter du med å bytte på, et øye om gangen. Dette
gjøres for å unngå at vippene kleber seg sammen, og begge
øynene får samme antall vipper.
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Man alternerer mellom begge øynene til man har limet
extensions på alle de naturlige vippehårene, for en 100%
cover.
Det er viktig å hele tiden kontrollere at vippene er plassert riktig,
og ikke festet seg til tapen under.
Bruk børsten gjennom behandlingen.
L. Når du er ferdig skal du sjekke etter isolasjonsfeil – du deler
vippene en etter en, slik du er sikker på at de ikke har limt seg
fast til hverandre.
Ved avslutningsvis passer man på at ingen vipper er limt til
gelpadsen/ eyepatchen, før man forsiktig tar de av. Når du er
ferdig, skal klienten ikke åpne øynene før du er helt ferdig med
å rydde stasjonen din.
M. Helt til slutt børstes vippene med mascarabørsten ovenfra og
ut, siden det er denne veien vippene er blitt påført. Spray så
over med Nano Misten, (avstand ca. 20-30 cm) i 15-30
sekunder.

Husk å alltid ta før- og etterbilder, i forskjellige vinkler, under godt lys.

Forklar kunden om vedlikehold og stell, om rens og reaksjoner.
Anbefal alltid kunden å kjøpe med en olje fri rens/ vippeshampoo
som kunden kan ta med seg hjem og bruke.

17

ETTERBEHANDLINGSPRODUKTER
Det finnes også mange etterbehandlingsprodukter fra BL som:
- Lash Essence – et produkt som gir fukt og næring til vippene
dine.
- MD Advanced – et vippeserum som booster veksten, gjør
dem lengre og tykkere på bare 4 uker.
- Coatinger, m.m

Hvis kunden ved formodning fortsatt skulle trenge ekstra make-up
har BL mascara og eyelinere som IKKE er oljebasert som de fleste
make-up på markedet, men som derimot er gelbasert.

SE GJERNE I KATALOGEN DERE HAR FÅTT I STARTKITTET FOR
FLERE ETTERBAHANDLINGSPRODUKTER.
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ØYELOKKSBETENNELSE/ BLEFARITT
De med vippeextension er spesielt utsatt hvis man lar være å rense
eller ikke renser øynene og vippene godt nok.
Øyelokksbetennelse, også kalt Blefaritt på norsk fagspråk, er en
tilstand hvor hårsekkene eller talgkjertlene på øyelokkskanten blir
betente.
Dette kjennetegnes ved at øyelokket blir rødt og hovent, ofte
skjellende, og ved tap av dine egne naturlige vippehår.
Som behandling er grundig rengjøring av øyelokkene viktig. Det kan
for eksempel gjøres ved å legge en klut med lunkent vann over
øynene, gjerne ligge eller sitte med denne i noen minutter, for å løse
opp skorpene og flass. Øyelokkene kan også vaskes med
bomullspinne eller micro-swabs og antibakteriell vippeshampoo.
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SKADER KAN FOREKOMME
Dersom du ikke er utdannet riktig i påføring av extensions, så vil
påsetingen kunne skade de naturlige vippehårene, som ved å
påføre for tykke eller for lange extensions.
En teknikker bør kunne følge med på kundens naturlige vipper for å
oppdage skader ved tidlig stadium slik at det er mulig å forebygge
eller reparere.
Skader som forekommer på de naturlige vippehårene skyldes i
majoriteten kundens evne til å vedlikeholde extensionet.
Skader kan skje dersom kunden:
-

Plukker på extensionet
Bruker øye make-up som ikke er beregnet for extension
Bruker oljebaserte produkter
Gnir seg i øynene
Unngår vask og rens av øyne og vipper
Unngår å komme til refill
Ofte bruker solarium og/ eller sauna

Skader på de naturlige vippehårene og hårsekkene kan i verste fall
føre til akutt hårsekkbetennelse også kalt Blefaritt (se side 21), og
deformerte hårsekker. Deformerte hårsekker gjør at vippehårene i
senere tid, permanent, kan vokse i ”feil” retning.

Det er vår jobb som fagfolk å informere og gi kunden opplæring i
vedlikehold og stell.
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VEDLIKEHOLDSINFORMASJON TIL KUNDEN
Ved å vite nøyaktig hvordan kunden din skal vedlikeholde vippe
extensionet hjemme - vil øynene og de naturlige vippene være helt
frisk slik at kunden kan beholde sine vippe extensions så lenge som
mulig.
1. De første ca. 24 timene anbefaler vi å unngå vann og damp
på vippene, dvs. at man ikke lar vann renne over vippene,
og ikke noen varm damp fra for eksempel dusj, sauna ol.
2. Ikke bruk BL mascara før etter ca. 24 timer.
3. Ikke legg oljebaserte produkter nær øynene, som for
eksempel øyeserum, øyekremer o.l
4. Unngå oljebaserte produkter på og nær vippene, da disse
vil svekke bindingen av limet, for eksempel oljebaserte
serum, mascaraer, eyelinere o.l
5. Etter 24 timer skal man vaske øynene og vippene hver dag
med oljefri rens/ vippeshampoo
6. Bruker man øye make-up, skal dette renses bort med en
oljefri rens hver dag.
7. Forsiktig når du tar deg til øynene, det kan oppstå en
mekanisk slitasje og kunstvippene gnis av pga. friksjon.
8. Vippene slites fortere av på den siden man sover, noen
påstår at silketrekk på puten hjelper.
9. Børste vippene hver dag. Det vil bidra med å holde dem
pent separert
10. Være nøye med å komme jevnlig inn til refill (ca. hver 2-3
uke).
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LIMFJERNINGSMIDDEL
Fjerning er også en del av opplæringen, da dette er viktig dersom
man får kunder som av en eller annen årsak ønsker å få fjernet
extensionet umiddelbart.
BL har tre hovedgrupper med midler som brukes til fjerning:
1) Krem type
a. Cream Remover Plus
b. Cream Glue Remover ++
2) Gel type
a. Gel Remover
b. Gel Glue Remover +
3) Flytende type
a. Liquid Adhesive Remover
b. Premium Liquid Remover

Vi forholder oss som regel kun til krem- eller gel middel, da dette er
et lettere produkt å kontrollere, slik at middelet ikke skal komme i
kontakt med øyet til kunden, da dette kan være veldig ubehagelig.
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FJERNINGSPROSEDYRE
1. Legg micropore teip eller bomullspads (som er delt i to)
under øyet til kunden, så nær våtkanten som mulig.
2. Be kunden holde øynene godt igjen.
Ta litt Cream/ Gel Remover, som er på størrelse med en
stor ert, på en q-tips, og fordel det jevnt utover vippene.
3. Gjenta prosessen på det andre øyet og la produkte virke i
ca. 10-15 min.
4. Etter ca. 10-15, ta q-tips eller bomullspads for å fjerne det
overflødige middelet, og de vippene som har kommet av.
Hvis det er noen vipper igjen, bruk den kurvede pinsetten
og dra de resterende vippene av ved å la vippene gli
forsiktig mellom pinsetten. Husk å være lett på hånden.
5. Gjenta prosessen på det andre øyet.
6. Vask og rens grundig (se side 15).
7. Ved behov bruk natriumklorid/ saltvannsoppløsning for å
skylle i øynene til kunden.
8. Tørk godt, og smør gjerne på en øyenkrem/ serum for å
avslutte behandlingen.
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Q/A
Hvem passer vippe extensions for?
Vippe extensions passer for alle, ung som gammel. Når extensions
er påsatt er det i utgangspunketet ikke nødvendig med mye makeup, da kan man spare tid og energi.
Noen har veldig rette vipper eller vipper som peker nedover. Mange
med slike vipper synes det er problematisk med mascara, så da er
vippe extensions det perfekte altenativ.
Det er også mange kvinner med sensitive øyne der ute som
opplever at øynene ofte renner, da er ikke mascara særlig heldig.
Blir vippene ødelagt av vippe extensions?
Både ja og nei. Vippe extensions lagt hos en vippeteknikker som
kan faget sitt, så vil faktisk påføring av mascara, vippetang og
fjerning av mascara hver dag, kunne skade vippene mye mer. Men
dersom du er uheldig og havner i hendene på en som ikke kan
faget sitt godt nok, så ja. Du kan rett og slett risikere å få en
betennelse eller verste fall miste nesten alle vippene dine.
Hvordan vil det se og føles ut?
Dersom vippe extensionet er påsatt på riktig måte, vil du ikke kunne
føle at du har på deg extensions. De vil se naturlige ut, mange vil
ikke klare å skille extensions fra naturlige vipper.
Tåler vippe extensions å bli våte?
Limet som blir brukt er vanntett og gir deg mulighet til å leve et
normalt liv. Vi anbefaler dog å vente 24 timer med å dusje så limet
rekker å herde. Vippene bør også vaskes og renses hver dag med
tilpasset rens.
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Gjør prosedyren vondt og hvor lang tid tar det?
Nei. Prosedyren gjør ikke vondt. Du vil ligge komfortabelt på en
benk, med lukkede øyne. Mange kunder sovner faktisk under hele
prosedyren og merker ikke en gang til tiden.
Tiden det tar å legge vippe extensions varierer. Det er normalt å
bruke 1,5 – 2 timer for en som er erfaren. Går man til en nylig
sertifisert kan det ta noe lengre tid. Ofte vil prisene være deretter.
Hvor lenge varer de?
Er vippe extensionet påført som forskrevet og opplært, vil
extensionet vare alt fra 2-8 uker. Dette avhenger helt av kundens
vippesyklus. Noen har en noe raskere syklus enn andre, med
hensyn til hormoner, stress, menssyklus, sykdommer, bytte av
prevensjonsmidler og/ eller medisiner. Uansett hvor rask eller hvor
kort syklus kunden har, så anbefaler vi alltid kunden å komme inn til
refill hver 2-3 uke.
Hva med vippebøy av vipper med extensions på?
Ved bruk av mekanisk vippetang på vippene, vil tangen kunne
skade extensionet og muligens dine naturlige vipper også. Vi
anbefaler å avvike fra dette mens man har på vippe extensions.
BL har vippecurler med varme, som bøyer og kurver vippene ved
hjelp av varmeelement, på en mer skånsom måte.
Varmeelementene er ikke for varme slik at den ikke skader limet eller
extensionet. Dette kan kunden selv bruke hjemme og teknikkeren
kan bruke dette for å løfte vippene mer, før påføring av nytt sett eller
refill.
Man kan også benytte seg av Lash Lift, 1-2 uker før påføring av
vippe extensions.

27

