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 مقدمه:  

 یهایابرو یکی از روش لیفت .باشدابرو می ،ثیر بسزایی داردأدر زیبا به نظر رسیدن ت که یکی از اعضای صورت

  .شدن صورت نقش دارداست که در شاداب و جوان

  .گیردترین شکل صورت میطور کلی به طبیعیامروزه آرایش ابرو به

رگانیک مخصوص به همراه مواد تقویتی که باعث است که در آن با استفاده از مواد گیاهی و اُ یلیفت ابرو روش

ابرو به حساب  یدر حال حاضر برای زیبای روش ینترهزینهشود که کمیحالت دادن و پرپشت شدن ابروها م

  .است هگرانیت -روسه گیاهیتوان گفت این روش پُدر واقع می .آیدمی

واژه  .که این روزها طرفداران زیادی دارد ،دردسر برای زیبایی ابرو استهای نوین و بیاز روش یکیابرو  لیفت

دادن همراه حالت)راتینه کو  (رسانیفیکس کردن و بوتاکس و آب)ت یو لمین باال بردن( به معنی) تلیف

  .است (تراپیپروتئین

  :لوازم اصلی در کار لیفت •

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنندهفوم پاک (1) مواد اولیه و اصلی شماره

 های سیلیکونیبیگودی کنندهمواد تثبیت

 کنگوش پاک   مواد کراتینه

 حنا -رنگ مواد بوتاکس

 پنس شانه فلزی

 چسب التکس (U)یوشکل شانه 

 سلفون براشسکفی
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 ؟ت ابرو مناسب چه کسانی استیلیفت و لمین  

حالت دارند و حالت ابرو مرتب و دخترانه را دوست دارند مناسب کسانی است که ابروهای نامرتب و افتاده و بی

عمل جراحی و یا مواد ارگانیک انجام شود و نیز مناسب افرادی است که تر و بدون هیچ خواهند ابرو پهنو می

این تکنیک ابروها روی کار تاتو  ،حالت دوفاز شده اتومیکرو ابرو و یا تاتو قدیمی ابرو دارند و موهای ابرو و کار ت

مناسب ابروهای  تو همچنین لیف ؛رسدنظر میتر و زیباتر بهشکیلگیرد و ابرو و میکرو ابرو فرم و حالت می

کند و با انجام پیدا می سیخ کاشت موهای ابرو ایستاده و حالت سیخ کنیکچون در ت ،کاشت شده هم هست

  .شودمیتر عقولفرم و حالت ابرو زیباتر و م ،لیفت

 ت ابرویتفاوت لیفت ابرو و لمین:  

لیفت ابرو مناسبشان  ،اال کشیده شودافرادی که ابروهای رو به پایین دارند و میخواهند ابروهایشان به سمت ب

  .است

شوند و مناسب تر میپرپشت ،تر،پررنگ ،ترتقویت ابرو را به همراه دارد که تارهای ابرو ضخیم ،تیاما لمین

  .کی دارندرافرادی است که ابروهای کُ
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را  کراتینه و فیکس کردن ابروگویند و تقویت و می لیفت پس بطور کلی تغییر حالت و باال بردن ابروها را

  .گویندمی لمینیت

 ت ابرویهای قبل از لیفت و لمینمراقبت:  

  .پریود نباشند •

  .های قوی استفاده نشده باشددکلره با اکسیدان ،از رنگ ابرو •

  .زدن ابرو گذشته باشدسه تا چهار هفته از قیچی •

  (کار یا پرکارکم)تیروئید نداشته باشند  •

 ت ابرویمراحل لیفت و لمین:  

 : مرحله اول

مخصوص لیفت ابرو است  که زنیم و با مقداری چسب التکسابتدا موهای ابرو را به سمت باال شانه می •

  .چسبانیمرا به سمت باال روی پوست میوها و با شانه ابرو م

  :مرحله دوم

کنیم و های ابرو بصورت یکنواخت آغشته میرا از ریشه به تمام قسمت (مواد اصلی( )1) مواد شماره •

تایم مکث برای مواد اصلی براساس برند مواد مصرفی مشخص  .پوشانیمبا کاور مخصوص آن را می

  .شودمی

  :مرحله سوم

کل را روی  (کنندهفیکس) (2)کنیم و بعد مواد شماره را کامل از روی ابرو پاک می (1)مواد شماره •

دقیقه  3۰تا  15مرحله  این ثمدت مک .پوشانیمابروها را با کاور مخصوص می ،زنیمهای ابرو میمو

  .است

  :مرحله چهارم

رنگ ابرو با در نظر  .شودابرو می (رنگ زدن)کردن تتنی نوبت به (2)بعد از پاک کردن مواد شماره  •

  .دقیقه است 1۰تا  7ت زمان آن مدشود و گرفتن سلیقه و درخواست مشتری انجام می
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  :مرحله پنجم

از ترکیبات رنگی روی ابرو  ایکه هیچ مادهکنیم طوریپاک و تمیز می در این مرحله رنگ را کامالً •

  .باقی نماند

  :مرحله ششم

زنیم تا مین آبابروها  به ساعت 24دهیم تا روی ابرو قرار می (تینکرا( )3)در این مرحله مواد شماره  •

  .مواد جذب ابرو شود

 مزایای لیفت ابرو:  

 مرتب شدن ابروها  •

 تقویت ابروها  •

 بدون تغییر حالت ابرو بعد از بعد از استحمام و استخر  •

  .تر استصرفه و مناسباز نظر اقتصادی به •

  .ی و نازکرکشدن موهای ابروهای کُضخیم •

 های بعد از لیفت ابرومراقبت:  

  .ساعت ابروها خیس نشود تا مواد کراتین جذب شود 24 •

  .کردن خودداری شودچرب از •

  ست.کردن ممنوع اآرایش و رنگ •

 مرتب شانه کردن بعد از لیفت  •

 های فاقد چربی و بوتاکس ابرو استفاده از کرم •

 ؟چقدر استت ابرو یماندگاری لیفت و لمین  

روز ماندگاری و دوام خواهد داشت و چون در تکنیک لیفت از چسب التکس  45تا  3۰در حالت معمول بین 

  .سزایی داردهابروها در ماندگاری لیفت نقش ب رویش و رشد .شود دوام و کیفیت کار عالی استاستفاده می
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 لیفت مژه  

لیفت مژه هیچ عوارضی ندارد و موجب  .های خود هستندکردن مژهبلندها دنبال پرپشت کردن و خانمامروزه 

  .شودتقویت ریشه موها نیز می

با ماندگاری طوالنی  یبه دنبال روش ثراًاما اک .ها وجود داردژهحالت گرفتن م ودادن محصوالت زیادی برای فرم

حالت چشم بهتر و  و فرم ،هاژهدهی مبا حالت .آسیب است دائم و بدونهستند که لیفت مژه یک روش نیمه

  .شودجذابتر دیده می

 مراحل لیفت مژه:  

  :مرحله اول

کنیم بعد م و کامالً از هرگونه چربی و آرایش چشم پاک مییشویها را با شامپو مخصوص میژهابتدا م •

  .کنیمخشک می کامالً

  :رحله دومم

کنیم و توسط چسب را انتخاب می مژهرم و قد انتخاب سیلیکون متناسب با سایز و فُدر این مرحله  •

  .چسبانیمسیلیکون را پشت پلک می ژه،التکس مخصوص م
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 M, S1, M2L, M , :انواع سیلیکون

  :مرحله سوم

ها را ژهچسبانیم و با شانه مخصوص مها را توسط چسب التکس روی سیلیکون میدر این مرحله مژه •

  .دهیمشانه کرده بصورت دانه دانه روی سیلیکون قرار می

  :مرحله چهارم

مواد شماره  همان است که (مواد اصلی) بانوبت موادگذاری  ،ها روی سیلیکونکردن مژهیکسبعد از ف •

  .دقیقه است 27تا  15به مدت  (1)

  :مرحله پنجم

ها قرار دقیقه روی مژه 15تا  1۰که  است (2)نوبت زدن مواد شماره ( 1)از پاک کردن مواد شماره  •

  .گیردمی

  :مرحله ششم

دقیقه با اکسیدان  1۰تا  7دهیم به مدت انجام می (رنگ کردن) تنیت هادر این مرحله برای مژه •

  .ضعیف

  :مرحله هفتم

کنیم و ها را از روی سیلیکون جدا میشده و در این مرحله مژه آغشته (3) ها توسط مواد شمارهمژه •

 .توانیم سیلیکون را از پشت پلک جدا کنیم و از اتمام کار عکاسی کنیممی
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