
NB: Vippe-artisten vil se an «helsen» til vippene dine. Hvis hun 
mener at dine vipper ikke kan bære den lengde eller tygde du 
ønsker vil hun gi beskjed om det. Overdrevent bruk kan skade 
vippene dine på lang sikt og du kan stole på at vippene får den 
beste behandling.

Før behandling
For vippeextensions nytt sett og refill
1. Kom til timen din uten maskara og helst nydusjet da du må 
vente 48 timer med å dusje rett etter påsett. 
 

Etter behandling
 1. Unngå å få vann eller damp på vippene de første 48 timer 
etter påsetting/etterfyll. Skulle det skje vil ikke limet få herde 
seg ferdig og extensions-hårene kan falle av mye raskere.
 
2. Unngå bruk av maskara da dette gjør at limet sitter dårligere. 
Skulle du allikevel bruke det så unngå å legge det innerst ved 
vipperoten. Volumvipper skal ikke ha maskara på i det hele tatt.
 
3. Sjekk at ikke ansiktsrensen eller sminkeprodukter  som 
inneholder oljer da det kan være med på å løsne limet.
 
4. Rens vippene hver dag med vann eller rens for 
vippeextensions eller baby-shampo og vann. børst gjennom 
vippene med kosten som fulgte med.
 
5. Ikke plukk eller dra i extensions-hårene da dette kan føre til 
at du drar ut dine egne hår.

6. Unngå badstue, solarium, tårer, damp, regn rett etter din 
behandling



7. Husk at det er andre faktorer til at man I tillegg til vippenes 
syklus, hvor lenge extensions sitter på, som; renhold av vippene, bruk 
av sminke, olje i kremer, sjampo og balsam, svette, medisinbruk, fet 
hud, sovestilling, hormoner, slanking/diett, plukking på vippene, 
badstue/damp, damp og steke-os fra matlaging blandt annet..

8. Husk. 
Det er individuelt hvor lenge vipper varer. Noen trenger påfyll 
hver 2. uke, noen hver 3., og noen er så heldige at de kan komme 
hver 4. uke.


