
 

Wimperextensions 
Wimperextensions zijn ideaal voor iedereen die 24/7 mooie lange, gekrulde, olie- en waterproof 
wimpers wil. Ideaal voor op vakantie, een bruiloft of als je weinig tijd hebt in de ochtend. Perfect 
Pink is gespecialiseerd in het zetten van wimperextensions One-by-One. Wij gebruiken hiervoor 
het merk Misencil. Deze wimperextensions zijn licht, flexibel, hitte bestendig en mooi afgewerkt. 
De geperforeerde basis zorgt, samen met de unieke kwaliteit van de Misencil lijm, voor een 
perfecte en snelle hechting van de extensions (na 2 uur waterproof!). De Misencil producten zijn 
niet schadelijk voor je ogen en natuurlijke wimpers. 

Voorbereiding op de behandeling 
We verzoeken je zonder oogmake-up en met schone wimpers naar je afspraak in de beautysalon 
te komen en geen olie en/of crème op je gezicht te dragen. Wanneer we toch make-up moeten 
verwijderen voorafgaand aan de behandeling, zullen wij daar € 15,- voor in rekening brengen.  
Let op: Draag je lenzen? Deze moeten tijdens de behandeling uitgenomen worden. 

Nazorg 
Om het best mogelijke resultaat te bereiken, bevelen wij het volgende aan: 

 Gebruik de eerste 2 uur geen water rondom je ogen. Ga ook niet zwemmen, naar een 
sauna of de zonnebank; 

 Gebruik geen oliehoudende producten rondom je ogen. Geschikte producten van 
Misencil zijn verkrijgbaar in onze salon; 

 Reinig de wimpers dagelijks met de wimpershampoo van Misencil, verkrijgbaar in onze 
salon; 

 Wrijf niet in je ogen en trek niet aan de wimpers, dit kan de natuurlijke wimper 
beschadigen; 

 Kam de wimperextensions dagelijks met de bijgeleverde wimperborstel, deze ontvang je 
van ons na de behandeling. 

Let op: bij het niet naleven van bovenstaande punten, komt de garantie te vervallen. 

Misencil verzorgingsproducten en cosmetica 
Misencil verzorgingsproducten zijn essentieel om zo lang mogelijk plezier te hebben van je 
wimperextensions. Daarom bieden wij een uitgebreide range aan reinigings- en 
verzorgingsproducten aan in onze salon. De producten zijn veelal voorzien van Zwitserse 
Appelstamcel technologie, ook wel ‘Pomodermie’ genoemd. Deze nanotechnologie bevorderd de 
groei van de celstructuur van zowel je natuurlijke wimpers als je huid. 
De Misencil cosmetica lijn bestaat uit een mooi assortiment aan mascara’s en eyeliners om jouw 
look compleet te maken. Ook deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor wimperextenstions, 
omdat reguliere cosmetica is geproduceerd op oliebasis en vaak weekmakers bevat. Dit is slecht 
voor de lijmverbinding van de extensions en zal het effect van de behandeling drastisch 
verkorten. Daarom adviseren wij om Misencil cosmetica te gebruiken bij wimperextensions. 

 



 
Bijwerken 
Wil je je wimperextensions laten bijwerken? Maak dan online een afspraak. Voor bijwerking 
hanteren we drie categorieën:  

1. Opvullen dag 1 t/m 14 voor € 27,50 

2. Opvullen dag 15 t/m 21 voor € 32,50 

3. Na 21 dagen worden de kosten van een nieuwe set gehanteerd à € 64,50 

Heb je nog vragen over de voorbereiding of nazorg van deze behandeling? Neem dan contact op 
met het team van Perfect Pink. 

 


