Mer om Ögonfransar
Välkommen till mig, Katarina på Wishing Others Well.
Jag är certifierad expert på ögonfransförlängningar och är utbildad hos Fransar.se i Stockholm. Jag ingår även
deras nätverk. Ett gemensamt nätverk för experter i Sverige. Det viktigaste med fransförlängning är att
produkterna håller hög klass och att alla fransar appliceras korrekt. Dvs. att fransarna limmas fast en och en. Då
är det också mycket viktigt att man separerar
separerar fransarna som eventuellt har limmats ihop med varandra under
arbetets gång. Denna metod ger vackra naturliga ögon och har lång hållfasthet.
Inför första besöket
 När du kommer till oss rekommenderar vi att du kommer omålad till salongen. Gör du mo
mot förmodan
inte det så har vi remover hos oss.
 Det är viktigt att få bort smuts, damm och fett från fransarna för att limmet ska fästa ordentligt.
 Använd inte ögonfransböjare och permanenta inte fransarna innan.
 Det går bra att ha färgat fransarna innan, men allt smink på fransarna måste helt avlägsnas innan
förlängningen.
 Allra första gången tar hela behandlingen ca 2 timmar.
Proceduren
 Du får ligga ner bekvämt på en massagebänk med värmedyna och sköna täcken.
 Sen får du bara slappna av och blunda, lyssna
lyssn på musik och många kunder somnar faktiskt.
 Vi sätter på ca 50 – 70 fransar per öga beroende på vilken tjocklek på fransar du väljer. För att få ett så
naturligt och snyggt resultat som möjligt anpassar vi antal fransar, längd, tjocklek och böjning på
fransen
nsen individuellt till respektive kund.
 Vi blandar alltid olika franslängder och olika tjocklekar för bästa naturliga resultat.
 Sen rekommenderar vi ett återbesök helst efter 3 veckor då vi rensar bort utväxta fransar och lägger
på nya.
 Det är mycket viktigt
gt att du återkommer om du vill ta bort lösögonfransarna och inte sliter bort dom
själv då detta ofta medför att även dina egna fransar lossnar och åker av.
 Du måste ta hand om dina fransar och inte utsätta dom för onödigt slitage!
Produkterna
 Ögonfransarna är gjorda av syntet och samtliga är naturligt böjda.
 Fransarna finns i flera olika längder, tjocklek och även olika mycket böjda.
 Limmet vi använder är utprovat och testat under flera år och är godkänt av kemikalieinspektionen.
 Fransarna sitter
ter kvar i ca 3 – 6 veckor beroende på hur lång livslängd dina egna fransar har och hur du
sköter dom. Kom ihåg att vårda dina fransar så håller fransförlängningen längre.
Skötselråd
 Vid en fullständig fransförlängning behöver man inte använda mascara förutom
förutom kanske på undre
fransraden.
 Men om du vill använda mascara måste den vara vattenlöslig och inte innehålla propylene glykol.
Detta kan lösa upp franslimmet.
 Tvätta av mascaran med ljummet vatten och mild tvål, eller använd sparsamt en mycket mild remover
utan propylene glykol.
 Tvätta fransarna genom att använda fingrarna och tvätta dom neråt och uppåt. Ej i sidled.
 Gnugga ej ögonen vid ansiktstvätt.
 Använd inte bomull eller bomullspads. Använd istället dina fingrar.
 Försök inte att ta bort lösögonfransarna
lösögonfransarna själv. Då är det stor risk att dina egna fransar lossnar och åker
av.
Var snäll mot dina nya ögonfransar och ta väl hand om dom.

Misslyckad ögonfransförlängning
Ibland kommer det kunder till oss som råkat ut för en misslyckad fransförlängning på någon annan salong.
I första hand råder jag dem att gå tillbaka till salongen och kräva att den salongen skonsamt skall ta bort
fransarna och sen kräva pengarna tillbaka. Självklart hjälper vi till att ta bort fransarna gratis
gratis, förutsatt att vår
remover fungerar på det tidigare använda limmet.
Priser
Klicka här för aktuella priser: http://wishingotherswell.se/Demo2/pdf/OGONFRANS_Broschyr.pdf
Bokning
Du bokar enklast via vår onlinebokning: http://www.bokadirekt.se/Bookings/Default.aspx?sru=3253
Du kan även ringa tel: 08-775 00 61 alternativt mobil: 0707-14 77 24 eller maila: info@wishingotherswell.se
Avbokningspolicy
Jag har 24 tim avbokningspolicy på samtliga behandlingar. Glömmer du att komma på din tid eller bokar av för
sent debiterar vi dig 50% av kostnaden. Du har möjlighet att boka samma behandling inom en vecka för att
slippa betala 50% för den ej avbokade tiden.
Presentkort
Vi säljer presentkort både i salongen och via beställning. Om du vill beställa hem ett presentkort så får du
betala in valfritt belopp i förskott. Pengarna sätter du in på BG 680-6145.
680
Referens: Skriv p
presentkort och ditt
namn.
Sen skickar du ett mail till info@wishingotherswell.se och skriv ditt namn, adress och datum du betalar.
Presentkortet skickas till dig direkt efter betalningen är gjord. Kanske en bild på presentkortet för just
fransförlängning ???
Frågor & Svar
- Hur många sorters fransar finnss det?
Det finns många olika längder och tjocklekar. Det vanligaste fransarna är mellan 6 mm – 15 mm långa. De finns
i tjocklek 0,15 0,20 och 0,25 mm
Sen är fransarna olika mycket böjda. Alltifrån J som är naturligt böjd, B som är lite mer böjd, C som är lik ett c i
formen och D som är ytterligare lite mer kurvig.
- Vad är fransarna gjorda av?
Syntet. Finns även att få tag i tex mink. Men av allergi och djurskydds skäl använder vi endast syntet idag.
- Hur blir det om man ångrar sig när man precis gjort sin första förlängning?
Det är inga problem. I så fall går det bra att ta bort hela fransförlängningen med hjälp av vår speciella remover.
Om du däremot varit hos en annan salong så kan vi inte garantera att vi får bort alla fransarna.
Borttagningsvätskan
tskan biter inte alltid på samtliga lim ute på marknaden.
- Kan man bli allergisk mot tex. limmet eller andra produkter som används??
Limmet vi använder är testat och provat och har blivit godkänt av kemikalieinspektionen så det innehåller inga
gifter som kan skapa allergi. När vi gör en fransförlängning skall inte limmet komma i kontakt med huden över
huvudtaget. Fransarna är av ren syntet och tejpen vi använder är apotekets hudplåster som skall vara skonsamt
mot känslig hud.

- Blir det glapp mellan
an fransarna under tiden mellan påfyllningarna?
1. Då har du väntat för länge mellan påfyllningarna, då kan det självklart bli så att fransar ramlar av oturligt
nära varandra och du upplever att det blir ett glapp. Det bör inte gå mer än 3 – 4 veckor mella
mellan fyllningarna.
2. Vissa salonger arbetar med fransar som kallas för flares. Då sitter flera fransar ihop i en rot. När dessa lossnar
bildas ofta glapp. Vi använder inte dessa fransar hos oss, utan vi limmar endast en och en.
3. Skulle det hända att fransarr lossnar tidigare än de bör så brukar det inte synas speciellt mycket om man går
regelbundet och fyller på. Vi försöker ju alltid sätta så många fransar som möjligt per öga och då blir bortfallet
minimalt.
- Mina egna fransar har gått av när jag använt
använ ögonfransböjare, vad kan jag göra??
Det är bara komma till mig så löser vi det. Det gör inget om dina egna fransar är korta, så länge det finns fransar
att sätta på så går det jättebra.
- Mina egna fransar är bara spikraka och ligger ner mot kinden, går
går det att få fransförlängning med vackra böjda
fransar?
Ja! Absolut. Hur dina egna fransar ser ut har ingen betydelse. Så länge det finns fransar att sätta på blir det ett
naturligt och vackert resultat.
Har du fler frågor eller något annat du undrar över??
öve Kontakta mig så svarar jag på alla dina funderingar
avseende ögonfransar!
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