
NAZORG
Wimperextensions

Gemiddeld heb je ongeveer 90-120 natuurlijke wimpers op 1

oog (bovenooglid).

Iedere dag vallen er ongeveer 2-5 wimpers uit van elk oog.

Dus gemiddeld vallen er 3 wimperharen per oog ,per dag uit.

In 1 week verlies je ongeveer 21 wimpers.

In 2 weken 42 wimpers.

En in 3 weken 63 wimpers.

WimperWonder raad daarom aan om iedere 2-3 weken een

opvulbehandeling/refill te laten doen.

1by1 & volume



Je ogen, oogleden en extensions niet nat maken voor

minimaal 24 uur.

Dus de eerste 24 uur ook geen sauna of gaan zwemmen.

48 uur je ogen,oogleden en extensions niet nat te maken

Niet slapen op je extensions probeer zoveel mogelijk op je

Een zijden kussensloop is beter voor je extensions, je kunt

Na een nieuwe set wimperextensions of een opvulbehandeling:

Houd rekening met transpireren als je gaat sporten.

! Let op: bij hete dagen met hoge temperaturen boven de 25

graden Celsius: het droogproces duurt dan nog langer.

WimperWonder raad dan aan:

 oogmake-up pas na 48 uur aanbrengen.

Extensions & Slapen:

rug te slapen.

ook een speciale sleep mask aanschaffen, deze is diep

uitgesneden waardoor je extensions niet geplet worden

(verkrijgbaar bij Lashdiscounter).



Extensions & Zwemmen, Sauna, Sporten & Zonnebank
 Pas na 24 -48 uur (bij hete dagen )gaan zwemmen of

saunabezoek.

Ben je een saunaliefhebber en ga je maandelijks naar de

sauna?

Dan is het mischien handiger om opvulbehandelingen/refills

om de 2 weken te doen.

Sporten: 

Houd rekening met transpireren, 

draag eventueel een

hoofdband.

Zonnebank: Je kunt gewoon gelijk na een behandeling

wimperextensions gaan zonnebanken.



Extensions & Make-Up:
Je kunt alle (oog)make-up gebruiken behalve waterproof

(oog)make-up.

Waterproof make-up kan er namelijk alleen worden afgehaald

met produkten op oliebasis.

Wimperkrultang niet gebruiken ( is ook niet nodig).

Vermijd mascara ,gebruik extension vriendelijke mascara

verkrijgbaar bij LashDiscounter/WimperWonder.

Alles wat op olie/vet basis is, verzwakt de lijm.

! Dit geld ook voor make-up: besef dat er in camouflage,

foundation, creme eyeliners, vette oogpotloden en bepaalde

oogschaduwen op

creme basis veel vetten zitten, wanneer je dit op en onder je

oogleden

aanbrengt dan gaat dit dus ook op een gegeven moment in je

extensions zitten: 

DIT VERZWAKT DE LIJM, waardoor extensions er veel eerder

zullen uitvallen.

Met wimperextensions gebruiken wij maar 1 druppeltje lijm om

de extension op een wimperhaartje te plakken.

Gebruik je er veel oogmake-up bij dan is er geen lijm sterk

genoeg om een extension vast te houden, deze zal er snel

uitvallen.



Extensions en Reinigen
Wanneer je

extensions draagt dan is het ZEER BELANGRIJK om je oogleden

goed te reinigen.

Wanneer je schone extensions

hebt, juist dan blijven extensions beter en langer zitten.

Reinig je oogleden ALTIJD met een oogmake-up reiniger op LOTION

basis als je oogmake-up hebt gebruikt.

Reinig je oogleden om de 3 dagen 

met een antibacteriele oogshampoo om 

al het vuil te verwijderen en je ogen en 

oogleden diep te zuiveren.

Een antibacteriele shampoo maak je 

eenvoudig zo: 

doe 1 of 2 druppels Zwitsal Babyshampoo 

in een glas lauwwarm water.

Gebruik stofvrije sponsjes om je ogen te reinigen en was

deze ook regelmatig.

Gebruik wattenstaafjes doordrenkt met eye make-up remover om

oog make-up nog beter tussen de extensions weg te halen.



Hoe minder je eraan zit, hoe langer ze mooi blijven.

Niet teveel wrijven, jeuken in de ogen: krijg je jeuk in je

Breng oogcreme met beleid aan bv. met een wattenstaafje.

Gebruik eventueel wimperserum erbij, dit zal de kwaliteit

Borstel met de borsteltjes/spoolies die je van ons hebt

Plan om de 2-3 weken een opvulbehandeling in je bent dan altijd op je

WIMPERBEST!

Geen droge wattenschijfjes gebruiken om make-up eraf te

halen ,de droge wattenschijfjes zullen blijven haken in de extensions en

dan krijg je stof in de extensions.

Wil je wel wattenschijfjes gebruiken; doordrenk een

wattenschijfje zodat deze goed nat is en gebruik de gladde en platte kant,

beter nog is het om tissues te gebruiken van bv. Kleenex.

EN:

ogen gebruik dan een wattenstaafje en ga met het wattenstaafje op de

plek van de jeuk heen en weer(met je ogen dicht).

van de wimperharen verbeteren, waardoor wij (eventueel) meer extensions

kunnen plaatsen en je een vollere wimperbos kunt krijgen! Verkijgbaar bij

LashDiscounter en WimperWonder. 

meegekregen zodat je wimpers mooi en netjes blijven zitten.

Schone wimpers zijn blije wimpers= blije wimperstylisten.


