
ANTAKIŲ LAMINAVIMAS – INSTRUKCIJA  

RINKINIO SUDĖTIS: 

• #1 BROW LIFT, 8 ml  

• #2 BROW SCULPT, 8 ml 

• #3 BROW ESSENCE, 8 ml 

• Gelis BROW PERM FIXER, 5 ml 

• Antakių šukytės, 1 vnt 

• Naudojimo instrukcija 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA : 

• Išvalykite antakių zoną miceliniu vandeniu, kuris savo sudėtyje neturi aliejaus. Galima naudoti Bronsun linijos šampūną 

arba druskos tirpalą.    

• Vatos diskelį sudrėkinkite druskos tirpalu, švelniu judesiu perbraukite antakių zoną. Arba galima naudoti specialų 

nuriebintoją Primer. 

• Antakių laminavimo metu nerekomenduojama atlikti pilingo.  

• Iššukuokite antakius su šuktėmis. Kad išvengti plaukelių sulaužymo, atkreipkite dėmesį į plaukelių augimo kryptį.  

• Padenkite antakių zona apsaugine priemone zonos geliu, taip apsaugosite odą nuo sudirginimo.  

• Antakių plaukelių suformavimui naudokite specialų gelį Brow Perm Fixer. Tepkite ypatingai plonu sluoksniu.  

• Toliau ant antakių plaukelių, plonu sluoksniu tepkite #1 Brow Lift. Įvertinkite plaukelių storį ir būklę. #1 Brow Lift 

išlaikymo laikas  6-12 minučių (ploniems plaukeliams 6-8 min., vidutiniems 8-10 min., storesniems 10-12 min). Jei 

antakių plaukeliai labia kieti ir stori, galite padidinti laiką iki 15 minučių.  

• Praėjus nustatytam laikui, lengvu judesiu, sausu kosmetiniu pagaliuku, plaukelių augimo kryptimi - pašaliname  Nr #1. 

Švelniai pataisykite antakių formą vienkartinėmis šukutėmis ir tepkite antrą žingsnį #2 Brow Sculpt. Nr #2 išlaikymo 

laikas yra lygiai toks pat kaip buvo dirbama su produktu Nr # pirmajame etape. Praėjus nustatytam laikui - pilnai 

pašalinkite Nr #2 likučius sausu kosmetiniu pagaliuku. 

• Švelniais judesiais pašalinkite fiksuojamojo gelio likučius. Naudokite druskos tirpalą. Toliau atlikite plaukelių dažymą su 

BRONSUN dažais. Sumaišykite dažus ir oksidantą proporcija 1:1 (ne metalinėje taroje). Ir labai gerai išmaišykite. 

Antakių laminavimo metu dažus laikykite iki 2-5 minučių, priklausomai nuo norimo efekto ir pasirinkto atspalvio. 

Praėjus numatytam laikui pašaliname dažų likučius sausu vatos diskeliu. Likučius – švelniai nuvalome druskos tirpalu.  

• Sekančiame etape,  plaukelių prisotinimui - galima nauodoti Protein Botox. Užtepame produktą ant antakių zonos ir 

laikome 10-15 minučių (prieš naudojimą Protein Botox įdedame į karšto vandens stiklinę, kad produktas suskistėtų). 

Nuvalome sausu kosmetiniu pagaliuku.  

• Procedūrą užbaigiame produktu #3 Brow Essence, kosmetiniu pagaliuku, ant plaukelių tepame produktą ir sukuriame 

norimą formą.  

REKOMENDUOJAMA:  

• Po procedūros nešlapinti antakių zonos 24 h. 

• Neatlikti kosmetologinių procedūrų, depiliacijos, pilingavimą, nenaudoti kremų,losijonų antakių zonoje – 48 h po 

procedūros. 

• Netrinti, nedraskyti, nekasyti antakių zonos 24 h po procedūros. 

• Antakių korekciją, formavimą atlikti 24-48 h iki procedūros, nedirbame ant pažeistos odos. 

• Nenaudokite CHNA dažų antakių laminavimo metu. 

• Dirbkite tik su vis naujais atskirais mikrošepetėliais užnešant produktus Nr#1 ir Nr#2 

• Buteliukus visuomet laikyti pilnai uždarytus. 

GRIEŽTAI DRAUDŽAMA ATLIKTI PROCEDŪRĄ: jei yra pažeista oda, sudirgusi, aiškiai matosi bėrimai, aknės susirgimai, 

polinkis alerginiams susirgimams, antakių zonoje matomos atviros žaizdos, spuogai ir t.t. Prieš naudojimą rekomenduojama atlikti 

alerginį testą. Atliekant procedūrą privaloma naudotis instrukcija. Tinka tik profesionaliam naudojimui. Saugoti vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje, saugoti nuo aktyvių saulės spindulių.  

 


