
Brow lift- kulmienlaminointi & kestovärjäys 
Kulmien laminoinnilla saat kulmistasi näyttävät, tuuheamman näköiset ja kauniisti muotoillut. 

Kulmien laminointi on kulmien luonnollista korostamista ja pitkäkestoista muotoilua. Lopputulos 

on näyttävä, mutta luonnollinen ja käsittely sopii etenkin heille, jotka haluavat kulmiinsa lisää 

tuuheutta ja jos kulmakarvat ovat epäsymmetriset, ohuet, kasvavat luonnostaan alaspäin tai ovat 

muuten vaikeasti hallittavat. Käsittely ei ole pysyvä, eikä vaikuta karvatuppeen tai karvan 

kasvusuuntaan. Muotoilu kulmissa kestää noin 3-8 viikkoa, kestoon vaikuttaa karvan laatu ja 

kasvunopeus. Lopputulos poistuu kulmista pikku hiljaa sitä mukaa, kun karvat uusiutuvat. 

Kulmien laminoinnissa kulmat käsitellään LashLoversin Quick Brow lift- tuotteilla. Hoidossa 

kulmakarvoihin laitetaan taivutusainetta, joka pehmittää karvan rakenteen ja tekee karvan 

helpommin muotoiltavaksi. Kulmakarvat harjataan muotoonsa eli karvan kasvusuunnasta poiketen 

hieman ylävistoon asiakkaan haluama lopputulos huomioiden. Tämän jälkeen lisätään 

kiinnitysaine, joka kiinnittää muodon ja sulkee karvan suomukerroksen. Kulmat kestovärjätään 

jolloin karvat tulevat esiin ja muoto korostuu. Laminointi viimeistellään hoitoöljyllä ja naamiolla, 

jotka rauhoittavat ja kosteuttavat ihoa sekä ravitsevat kulmakarvoja ja luovat ihanan kiillon. 

Lopuksi kulmat siistitään vahalla ja pinseteillä. 

Kulmien laminointi tekee karvoista normaalia huokoisemmat, jolloin kestoväri tarttuu niihin 

normaalia voimakkaammin. Kulmasi voivat olla aavistuksen tummemmat 1-2 päivää hoidon 

jälkeen, pestessä kuitenkin väri haalenee ja tasoittuu. Suosittelemme ottamaan kulmien 

laminoinnin 4 päivää ennen tärkeää menoa, jotta väri kulmissasi on haalentunut käsittelyn jälkeen. 

 

Ennen hoitoa 
Kannattaa välttää kahden päivän ajan itseruskettavien tuotteiden käyttöä kasvoilla, koska osa 

itseruskettavista tuotteista reagoi kulmien kestovärjäysaineen kanssa ja värjäyksen lopputulos voi 

olla erisävyinen kuin pitäisi. 
Öljyjen käyttöä kulmakarvoissa tulisi välttää 4-8viikkoa ennen laminoinnin tekemistä. Öljyt tekevät 

karvan pintaan öljykalvon, jolloin laminoinnissa käytettävät aineet eivät välttämättä pääse 

vaikuttamaan yhtä tehokkaasti karvaan ja lopputulos voi jäädä laimeaksi. Kulmakarvat reagoivat 

yksilöllisesti öljypitoisten tuotteiden käyttöön, joten joillakin öljypitoisten tuotteiden käytöllä ei ole 

vaikutusta lopputulokseen, kun taas osalla pienikin määrä öljyä voi heikentää lopputulosta. 

Kulmiin joissa on hyvin vähän karvoja ei laminoinnilla välttämättä saada toivottua tuuheuttavaa 

lopputulosta, mutta vähäisiinkin karvoihin saadaan käsittelyllä ryhtiä. Jos sinua mietityttää omien 

kulmakarvojen kohtalo, voit käydä näyttämässä paikan päällä kulmiasi tai lähettää niistä kuvan, 

niin katsotaan yhdessä onko laminointi sopiva hoito kulmillesi. 

 

 



Kotihoito-ohjeet kulmien laminoinnin jälkeen 
Kulmien kastelua, pesemistä ja meikkaamista sekä voimakasta hikoilua ja saunomista tulisi välttää 

ensimmäisen 24 tunnin ajan laminoinnin jälkeen, koska ne voivat heikentää laminoinnin vaikutusta 

ja kuivattaa karvaa.  

Suosittelemme käyttämään karvoja kosteuttavaa ja vahvistavaa kulmien hoitotuotetta laminoinnin 

jälkeen, jotta kulmien kosteustasapaino ja yleiskunto pysyy hyvänä koko karvan kasvunajan.  

Voit huoletta käyttää kulmameikkejä ja poistaa meikit aivan normaalisti (24h laminoinnin jälkeen), 

kun kulmasi on laminoitu. Emme kuitenkaan suosittele käyttämään vedenkestävää meikkiä 

laminoiduissa kulmissa ja meikin poistoon olisi suositeltavaa käyttää öljyttömiä puhdistustuotteita, 

koska öljyt heikentävät laminoinnin vaikutusta. 

Jos kulmien malli ei ole mieleinen tai kulmat eivät tunnu asettuvan paikoilleen, olethan meihin 

yhteydessä niin voimme tehdä niille korjauskäsittelyn 7 päivän aikana alkuperäisestä hoidosta. 

 

Kontraindikaatiot hoidolle 
• Allergiat (allergiset reaktiot ovat hyvin harvinaisia, mutta on mahdollista, että 

kulmakarvojen iho saattaa reagoida käsittelyssä käytettäviin aineisiin punoituksella tai 

kutinalla. Jos sinulla on kosmetiikka-allergiaa, tai epäilet olevasi allerginen tai olet muuten 

herkistynyt/ herkkä ihoinen tulee sinulle tehdä allergiatesti ennen käsittelyn tekoa) 

• Raskaus ja imetys (raskaus ja imetys eivät varsinaisesti ole esteitä, mutta ne vaikuttavat 

kehon hormoonitoimintaan, joka vaikuttaa myös karvojen kasvuun ja laatuun, näin ollen 

kulmien laminointi ei välttämättä toimi oikein ja lopputulos voi olla hyvinkin 

lyhytkestoinen. Raskauden ja imetyksen jälkeen kannattaa odottaa, että hormoonitoiminta 

tasapainottuu)  

• Alopecia 

• Sytostaatti- ja sädehoitojen aikana ei suositella kulmien laminoinnin tekemistä 

• Trichotillomaniasta kärsiville ei voida tehdä laminointia (pakonomainen hiusten, ripsien ja 

kulmakarvojen nyppiminen)  

• Tulehdus tai ihottumaa kulmien alueella 

• Paha atooppinen iho tai psoriaasis kasvojen alueella 

• Silmätulehdus (odotettava, että silmätulehdus paranee) 

• Ikäraja kulmien laminointiin on 16 vuotta 

 

 

 

 


