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VAD ÄR EN LASH LIFT?
 

En lash lift behandling betyder att vi böjer upp dina fransar i
önskad riktning. Man kan välja vilket lyft man vill ha. Detta

kan din stylist välja med olika behandlingsmetoder och
spolar.

När man gör en Lash Lift så använder man olika lotions på
fransarna. Vi använder första lotion Nr 1 för att öppna upp
fjällen på fransarna, och lotion nr 2 för att stänga fjällen på
fransarna. Denna processen gör att vi kan forma fransarna

efter den spolen vi har valt.
Det finns olika spolar att välja på för att kunna skapa olika

typer av lyft. 
Kanske vill du ha mer som en kurva uppåt, eller ett lyft rakt
upp för mer effekt. Detta kan du välja själv så kan stylisten

utefter sin kunskap och dina förutsättningar skapa olika
resultat.



Vad ska du göra efter din
behandling?

Efter din lash lift behandling fortsätter processen lite till.
Ibland kan du se att fransarna har lyft/böjt sig lite till och
ibland märker man inte den skillnaden alls. 
Tänk på :
- Inget fett på fransarna första dygnet. Detta gäller krämer,
smink, produktet etc
- Vatten går bra att ha på fransarna, men ingen rengöring. 
Keratinet som din stylist har applicerat sist som ligger på
dina fransar för att vårda dem kommer sköljas bort om du
sköljer dem med vatten. Vi rekommenderar alla att
applicera keratin på sina fransar efter en lash lift varje dag
för att vårda dem på bästa sätt. 
- Borsta dina fransar varje dag för att de ska öppna upp sig.
(när de har varit blöta kan de samla ihop sig, men borstar
du dem när de är torra öppnar de upp sig igen)



Kan man använda smink efter
lash lift?

Ja du kan använda allt smink du vill på dina fransar när du har gjort
en lash lift. Men vänta alltid 24 timmar innan du applicerar något
smink. 

När skall jag göra om min lash
lift?

Det bestämmer du själv. Men vi rekommenderar inte innan 5
veckor. Allt beror på hur dina fransar mår och hur länge lyftet har
bevarats på dina fransar. 
Fransarna växer i cykler, och efter ca 12 veckor har du bytt ut alla
dina fransar som du gjorde lyftet på. Vissa väntar tills alla fransar
bytts ut och vissa vill komma efter 6 veckor igen. Detta bestämmer
du helt själv. 
Vill du göra det innan 5 veckor så rekommenderar vi starkt att du
köper med dig en keratinmascara och använder varje dag. Allt är en
bedömningsfråga, vissa har fransar som klarar nya lyft tidigare än
andra. 



Hur länge håller en 
lash lift?

Det beror på hur snabbt dina fransar växer. När du tappar
en frans som du gjort lash lift på och en ny växer ut så
växer den nya fransen ut rak och obehandlad. 
Det tar generellt sett 12 veckor för en frans att växa
genom alla växtfaser och bytas ut av en ny frans som ska
växa fram. 
Efter 6-8 veckor kommer ca hälften av fransarna ha bytts
ut, då brukar det vara lagom att göra ett nytt lyft. 

Men det går självklart jättebra att vänta ännu längre. Du
som kund avgör vad som känns bäst för dig. 
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