Krásné řasy bez líčení? Jde to!
31. srpna 2009

Každodenní líčení! Odličování! Rozmazaná řasenka! Nepřirozeně vypadající nalepený pás řas! Drahé řasenky! Tak tyto problémy již
můžete hodit za hlavu! Je zde pro vás prodlužování řas Lash Sensation.

Prodloužené řasy

Pod pojmem umělé prodloužení řas si ale rozhodně nepředstavujte ty řasy, které si koupíte v drogerii, nalepíte a po večírku vyhodíte do koše. Na rozdíl
od tradičních falešných řas z drogerií, které vydrží pouze den a které jsou všechny připevněny na pásu a vypadají tak velmi nepřirozeně, řasy
Lash
Sensation jsou připevněny jedna po druhé na jednotlivou původní řasu.

Řasu na řasu
K trvalému prodlužování řas se nejčastěji používá metoda nazývaná Lash Sensation. Zákrok, který trvá cca 2 hodiny, spočívá v nalepení syntetických
norkových nebo hedvábných řas k těm vašim. Pokaždé se na jednu vaši řasu nalepí jedna řasa syntetická, která je zakřivená tak, aby napodobovala vaši
přírodní řasu. Tyto řasy syntetické tak přidají vaší vlastní řase na délce a tloušťce. Umělou řasu drží velmi pevné, ale zároveň také elastické
hypoalergenní lepidlo. Vaše přirozená řasa není nijak poškozena. Zákrok nijak nebolí, naopak samotný zákrok se provádí vleže na lůžku, takže si při něm
i odpočinete.

Modelka a vítězka Miss ČR 1996 Petra Minářová před aplikací metody Lash Sensation

Modelka a vítězka Miss ČR 1996 Petra Minářová po aplikaci metody Lash Sensation

Krásné řasy nejen na jednu noc
Vaše nové řasy Lash Sensation vydrží až 2 měsíce a s doplňováním ještě déle! Zhruba po 2 měsících je nutné nechat si prodloužené řasy tak říkajíc
doplnit. Jde prakticky o doplnění a případné znovupřilepení řas. Zákrok trvá o něco kratší dobu a některé salony dokonce nabízejí první doplnění
zdarma. Jak často budete muset potom chodit, záleží na vašem přírodním cyklu růstu řas a také na tom, jak se o ně staráte. Někteří klienti je mají i přes

rok a chodí pravidelně pouze na doplnění.

Stačí si jen vybrat
Syntetické řasy Lash Sensation jsou k dispozici v různých délkách a tloušťkách. Můžete si zvolit i barvu, ať už černou, hnědou nebo třeba i barvy
extravagantní a řasy ozdobné.

Oslnivý pohled každý den
Výsledkem jsou silnější, delší, ale zároveň přirozeně vypadající řasy, které rozzáří váš pohled a rozjasní barvu vašich očí. Zároveň jsou prodloužené řasy
bezpečné ve sprše, při plavání, spaní nebo cvičení. Už žádné rozmazávání řasenky, není již nutné používat mascaru, ale přesto lze řasenku na vodní
bázi použít. Syntetické řasy jsou naprosto vhodné pro každodenní nošení a od těch přirozených nejdou prostě vůbec rozpoznat. A nejlepší věc na
prodloužených řasách Lash Sensation je to, že vy sami si jich okamžitě všimnete, ale nikdo jiný nepozná, že tyto krásné, dlouhé a husté řasy nejsou
pravé - tak přirozeně vypadají!

TIP
Metodu Lash Sensation v Praze provádí například v salonu YES VIP
a také v nově otevřeném studiu YES VISAGE. Více informací na
adrese www.yesvip.cz nebo www.yesvisage.cz a na telefonním
čísle 604 555 000 a infolince 800 200 203.

