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GEBRUIKSAANWIJZING  

FAB HENNA BROWS 
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Gebruiksaanwijzing FAB HENNA BROWS: 

1. Reinig de wenkbrauwen met de FAB Brow Shampoo.  Spoel de FAB Brow Shampoo 

uit met lauw water. 

 

2. Kies de juiste FAB BROW HENNA kleur voor de 

wenkbrauwen  

(beschikbaar in de volgende kleuren;  

 

1. BLOND 

2. LICHT BRUIN 

3. MEDIUM BRUIN 

4. DONKERBRUIN 

5. GRAFIET 

6. ZWART 

 

 

3. Breng de FAB BROW PRIMER aan op de 

wenkbrauwen of reinig goed de 

wenkbrauwen met een lichte alcool.  gebruik 

hiervoor een wattenschijfje. (verwijder de 

primer grondig met water) 

 

 

 

4. Meng de FAB BROW HENNA, gebruik hiervoor 3 schepjes 

(Henna schepje verkrijgbaar bij Fabelash Shop Henna poeder en meng 

de poeder water / punt pipet. (voorbeeld 3 schepjes FAB HENNA & 5 

druppels water) 

( de mengverhouding en juiste structuur is erg belangrijk voor een goed 

resultaat, de Henna moet niet te dik zijn en niet te vloeibaar) 

 

5. Breng de FAB Henna aan met de Brow Angled Brush of 

orangestick (gevorderden). Zorg dat de FAB HENNA in een goede 

browshape wordt aangebracht en druk de FAB HENNA op huid en haar 

voor een optimaal resultaat. Wij adviseren om de Henna van de staart 

naar het midden toe aan te brengen (rustig tempo zodat je ziet dat de 

Henna goed op huid en haar dekt) 
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6. De overtollige FAB BROW HENNA dien je te verwijderen met de FAB Henna Remover. 

Zorg dat een perfecte wenkbrauw shape/vorm met Henna bedekt is. 

 

7. Laat de FAB BROW HENNA +_ 15 tot 20 minuten inwerken.(afhankelijk van huidtype 

vet/droog /hormonaal max. 25min.) 

 

8. Verwijder de FAB BROW HENNA met een vochtig wattenschijfje  / reinigingsdoekje  

( geen olie houdende producten gebruiken synthetisch / de FAB BROW Oil mag wel 

gebruikt worden (natuurlijke oliën) 

 

 

Benodigheden FAB HENNA BROWS 

 

 HENNA SCHEPJE (te verkrijgen bij 

fabelash.com) 

 Meng glaasje (te verkrijgen bij 

fabelash.com) 

 HENNA BROW KLEUR NAAR KEUZE(te 

verkrijgen bij fabelash.com) 

 PIPET (te verkrijgen bij fabelash.com) 

 FAB BROW PENSEEL (Brow Angled Brush 

,te verkrijgen bij fabelash.com) 

 FAB BROW SHAMPOO(te verkrijgen bij 

fabelash.com) 

 FAB PRIMER BROWS (te verkrijgen bij 

fabelash.com) 

 FAB REMOVER (voor evt. verwijderen / 

corrigeren) 

 WATTENSCHIJFJES (te gebruiken om te 

reinigen) 

 WATTENSTAAFJES (corrigeren van de 

vorm / hiervoor mag ook een orangestick 

gebruikt worden) 

 BILLENDOEKJES (voor nareinigen, bij 

voorkeur billendoekjes zwitsal) 
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