
PROTEIN RECONSTRUCTION – šią procedūrą gali atlikti tik meistrai. Priemonės yra skirtos tik profesionaliam naudojimui. Ši 

sistema neturi analogo rinkoje. Su Protein Reconstruction priemonėmis – Jūs išspręsite chemiškai pažeistų blakstienų ir/ar antakių 

problemas: pvz.: po dažno dažymo, po hennos dažymo, nesėkmingo laminavimo, po blakstienų priauginimo procedūros. 

Atlikdami šią procedūrą, pilnai atkursite plauko struktūrą, produktai stimuliuoja augimą, bei suteikia plaukeliui elastingumo, 

blizgesio, minkštumo. Sudėtyje nėra telegliukolio rūgšties ir vandenilio peroksido. Pirmojo žingsnio aktyvus komponentas – 

cisteminas, labai švelniai paveikia disulfidines plauko jungtis, jų neišardo, o tik ištempia. Rezultate - blakstienos įgauna gražų 

linkį, riestumą, o antakiai – tvarkingą įvaizdį ir gražią formą. Po procedūros Jūsų klientė iš karto pamatys puikius rezultatus. 

Blakstienos ir antakiai taps ne tik sveikesni, minkštesni, plaukeliai žvilgantys, elastingi, paklusūs, bet ir įgaus papildomos 

apimties. Efektas džiugins iki 6 savaičių. 

Naudojimo laikas: 6 mėnesiai nuo atidarymo.  

Rinkinį sudaro: 

• Losijonas antakių/ blakstienų rekonstrukcijai PROTEIN LIFT, 8 ml 

• Losijonas antakių/blakstienų rekonstrukcijai  VOLUME BUILDING, 8 ml 

• Gelis antakių ir blakstienų rekonstrukcijai  GROW SERUM, 8 ml 

• Losijonas antakių ir blakstienų rekonstrukcijai  CLEANSING LOTION, 8 ml 

• Klijai  LASH&BROW GLUE, 5 ml 

• Aplikatorius, 1 vnt. 

• Silikoninių pagalvėlių rinkinys ULTRA SOFT, 3 dydžiai 

• ULTRA SOFT S, 1 pora 

• ULTRA SOFT М, 1 pora 

• ULTRA SOFT L, 1 pora 

• Instrukcija 

ANTAKIŲ REKONSTRUKCIJOS PROCEDŪRA 

1. Nuvalome antakių zoną makiažo valikliu, kurio sudėtyje nėra aliejinių ingridientų. 

2. Tepame antakių zoną SALINE SOLUTION (druskos tirpalu) arba naudojame specialų šampūną. 

3. Jei antakių plaukeliai labai kieti ir nepaklusnūs, galime suformuoti su klijais RECONSTRUCTION GLUE. Švelniais 

judesiais sufiksuojame antakių plaukelius. 

4. Aplink antakių zoną naudojame ZONE GEL arba EYEBROW PASTE, kad apsaugoti odą. Dirbame procedūros metu tik 

su plaukeliu. 

5. Galite naudoti mikrošepetėlius paimti produktą iš buteliuko, naudojame PROTEIN LIFT losijoną, tepame ant antakio 

zonos. Rekomenduojama išlaiktyti 15-20 minučių įvertinant antakių plaukelių storį ir būklę: 

- 15 min porėtiems, ploniems antakiams, porėtam plaukui. 

- 15-18 min vidutinio storio plaukeliams, arba kurie buvo prieš tai chemiškai pažeisti, paveikti. 

- 20 min – kietam, storam, tvirtam plaukeliui. Galima naudoti ir plėvelę, kad sukurti šilumos efektą. 

6. Praėjus nustatytam laikui, sausu kosmetiniu pagaliuku nuvalome likusios priemonės likučius. Judėjimo kryptis iš antakio 

priekio į galiuką. Neveliame, nejudame pirmyn atgal,  į viršų žemyn. 

7. Sekančiame žingsnyje naudojame naują mirošepetėlį, paimame nedidelį kiekį VOLUME BUILDING losijono ir tepame 

tą pačią zoną kaip ir prieš tai. Išlaikymo laikas 20 minučių. Galime naudoti plėvelę, siekiant sukurti šilumos efektą. 

8. Pasibaigus išlaikymo laikui, švelniai nuvalome sausu kosmetiniu pagaliuku, judėdami taip pat kaip ir atliekant pirmąjį 

žingsnį. 

9. Atliekant antakių dažymą, pasirenkame kreminius, gelinius dažus su oksidantu ne didesniu nei 3 proc. Rekomenduojama 

dažus maišyti plastmasinėje taurelėje (ne metalinėje), naudojant Brosun dažus naudojame specialų Bronsun MILK 3 

proc. pienelį oksidantą, proporcija 1:1. Dažų išlaikymo laikas 2-6 minutės. 

10. Po ekspozicijos laiko, švelniai nuvalome dažus. Galime sudrėkinti kosmetinį pagaliuką CLEANSING LOTION, pašalinti 

dažų ir klijų likučius. 

11. Sekančiame žingsnyje rekomenduojama naudoti PROTEIN BOTOX, bet galima šį žingsnį ir praleisti. Ekspozicijos 

laikas PROTEIN Botox yra 10-15 minučių. Prieš naudojant botoksą, jį sušildome, įstatome buteliuką į šilto vandens 

stiklinę 2 min.  

12. Nuvalome sausu pagaliuku likusį perteklių. 

13. Pabaigoje naudojame nedidelį kiekį GROW SERUM, tepame per visą antakių plotą. Nuplauti nereikia.  

Po PROTEIN RECONSTRUCTION rekomenduojama nenaudoti antakių muilo!  

 

BLAKSTIENŲ REKONSTRUKCIJOS PROCEDŪRA 

1. Nuvalome blakstienas ir  akių zoną makiažo valikliu, kurio sudėtyje nėra aliejinių ingridientų. 

2. Izoliuojame apatines blakstienas, kolagenine paakių kaukyte arba pleistriuku. 

3. Pertepame blakstienas AROMA PRIMER, nuriebintoju. 



4. Pagal blakstienų ilgį išrenkame tinkamo dydžio silikoninę pagalvėlę (S,M,M1,M2,L), naudojame RECONSTRUCTION 

GLUE (klijus), tepame per visą pagalvėlę ir fiksuojame. Naudojame aplikatorių ir/arba pincetą ir tolygiai paskirstome ir 

suklijuojame blakstienas.  

5. Galite naudoti mikrošepetėlius paimti produktą iš buteliuko, naudojame PROTEIN LIFT losijoną, tepame 2/3 dalies ant 

blakstienų, produkto nenaudojame ant blakstienų galiukų ir šaknų. Produktą tepame pločiu 1-2 mm ir rekomenduojama 

išlaiktyti 15-20 minučių įvertinant blakstienų storį ir būklę 

• 15 min porėtoms, plonoms blakstienoms 

• 15-18 min vidutinio storio blakstienoms, blakstienoms kurios buvo prieš tai chemiškai pažeistos, 

• 20 min – kietoms, storoms, sveikoms blakstienoms. Galima naudoti ir plėvelę, kad sukurti šilumos efektą. 

6. Praėjus nustatytam laikui, sausu kosmetiniu pagaliuku nuvalome likusios priemonės likučius. Judėjimo kryptis iš apačios 

į viršų (nuo šaknų link galiukų) 

7. Sekančiame žingsnyje naudojame naują mirošepetėlį, paimame nedidelį kiekį VOLUME BUILDING losijono ir tepame 

tą pačią zoną kaip ir prieš tai. Išlaikymo laikas 20 minučių. Galime naudoti plėvelę, siekiant sukurti šilumos efektą. 

8. Pasibaigus išlaikymo laikui, švelniai nuvalome sausu kosmetiniu pagaliuku, judėjimo kryptis nuo blakstienų šaknų link 

galiukų. 

9. Atliekant blakstienų dažymą, pasirenkame kreminius, gelinius dažus su oksidantu ne didesniu nei 3 proc. 

Rekomenduojama dažus maišyti plastmasinėje taurelėje (ne metalinėje), naudojant Brosun dažus naudojame specialiu 

Bronsun MILK 3 proc. Pienelį oksidantą, proporcija 1:1. Dažų išlaikymo laikas 5-8 minutės. 

10. Po ekspozicijos laiko, švelniai nuvalome dažus. Galime sudrėkinti kosmetinį pagaliuką CLEANSING LOTION, pašalinti 

dažų ir klijų likučius, taip pat švelniai nuklijuojant blakstienas nuo silikoninės pagalvėlės. Taip pat nuklijuojame paakių 

kaukytes arba pleistriukus. 

11. Sekančiame žingsnyje rekomenduojama naudoti PROTEIN BOTOX, bet galima šį žingsnį ir praleisti. Ekspozicijos 

laikas PROTEIN Botox yra 10-15 minučių. Prieš naudojant botoksą, jį sušildome, įstatome buteliuką į šilto vandens 

stiklinę 2 min.  

12. Nuvalome sausu pagaliuku likusį perteklių. 

13. Pabaigoje naudojame nedidelį kiekį GROW SERUM, tepame per visą blakstienos ilgį.  

 

ATSARGUMAS: 

Rekomenduojama po procedūros nešlapinti blakstienų/antakių zonos 24 h po procedūros.  

Stengkites mechaniškai nelaužyti, nepažeisti antakių. blakstienų plaukelių, netrinti, nevelti, nemiegoti veidu į pagalvę 24 h po 

procedūros. 

Vengti agresyvių priemonių: pilingo, nenaudoti  priemonių su alkoholiu, vengti losionų, tonikų, kremų antakių/akių zonoje 24 h 

po procedūros. Taip pat nerekomenduojama naudoti dekoratyvinę kosmetiką: blakstienų tušas, antakių šešėliai, geliai 24 h po 

procedūros. 

TAIP PAT SVARBU: 

Antakių korekciją atlikite po procedūros. Jei korekcija buvo atlikta, rekomenduojama procedūrą atlikti po 24-72 h. 

Nerekomenduojama po procedūros naudoti Brow Henna dažus. Naudojame gelinius, kreminius dažus, kurie maišomi su oksidantu 

iki 3 proc. 

Nenaudokite to paties mikrošepetėlio. Kiekvienai priemonei imame naują mikrošepetėlį. 

Visuomet buteliukus laikykite vėsioje vietoje, vengti tiesioginių saulės spindulių, buteliukai turi būti visuomet sandariai uždaryti. 

Teperatūra +5 iki +25 C. 

PROCEDŪROS ATLIKTI NEREKOMENDUOJAMA:  

Jei klientas netoleruoja, yra itin jautrus ir/ar pasireiškia alerginės reakcijos produktų komponentams. O taip pat jei yra Blefaritas, 

Cistitas, įbrėžimai, pažeidimai odos paviršiuje, pleiskanojimas, bėrimai, deginimas, randai, akių infekcija, odos bėrimai ir 

pažeidimai antakių zonoje, akių padidėjęs jautrumas, būklė po chemoterapijos, šlapių akių sindromas, plykimas, plaukų slinkimas, 

kritimas, keratitas, folikulitas, padidėjęs ašarojimas, blakstienų įauginėjimas. Glaukoma, akių trūkčiojimas, traukuliai, po 

operacinis laikotarpis, padidėjęs antakių/blakstienų trapumas.  

 

 


