
Lashfiller 
 
Wil jij graag opstaan met mooie gekrulde wimpers zonder het gebruik van mascara?  
2 maanden lang genieten van een mooie, open blik? Lees dan hieronder wat je daarvoor kan doen! 
 
Ik introduceer graag de LashFiller van InLei. Dit is een wimperlifting en kleuring waar ik een filler in 
gebruik waardoor de natuurlijke wimpers dikker en gekrulder worden. Na 3 behandelingen zijn je 
natuurlijke wimpers met maar liefst 24% dikker geworden en krijgen ze 31% meer krul.  
 
Zonder gebruik van wimperextensions gaan je wimpers flink wat langer tonen. Door de krul in je wimpers 
te creëren en je wimpershaartjes te kleuren, krijg je een instant open blik. 
 
Je kan onmiddellijk genieten van het resultaat na de eerste behandeling.  
 
De LashFiller voedt, verzorgt, verdikt en versterkt de wimperstructuur van binnenuit en geeft kleur en 
glans aan je natuurlijke wimpers. 
 
Maar wat is nu het verschil met een Lashlift? 

- Een Lashlift krult en kleurt enkel de zichtbare wimper. 
- De LashFiller zorgt ervoor dat de volgende haartjes die nog zullen groeien al onmiddellijk gevoed 

zijn waardoor er een betere kwaliteit van wimperharen ontstaat. 
 
Waarom koos ik voor InLei? 

- InLei is het enige merk dat klinisch getest is op effectiviteit en dit door het Wetenschappelijk 
Instituut in Milaan. Het beschikt over zeer kwalitatieve producten met de allerbeste ingrediënten 
die 100% vervaardigd zijn in Italië conform de Europese Cosmetische regelgeving. 

- De natuurlijke wimpers zullen met zekerheid toenemen in volume met 24% in 3 behandelingen. 
 
Wat zijn de voordelen van de LashFiller? 

- Natuurlijke wimpers krijgen een prachtige krul zonder een fake effect te creëren.  
- Tijdbesparend. Je hebt ’s morgens extra tijd omdat je wimpers je onmiddellijk een open, frisse 

blik geven. 
- Het is bestendig tegen water, tranen, zweten, zwemmen, douchen en sauna. 
- Voeding van binnenuit waardoor het niet schadelijk is en de nieuwe haartjes onmiddellijk worden 

gevoed.  
- Natuurlijke wimpers worden dikker en gekrulder. 
- Prachtig resultaat voor 6-8 weken lang!  

 
Wat moet je doen VOOR je de behandeling laat uitvoeren? 

- Reinig je huid en ogen goed voor je naar de behandeling komt. Dwz: 
o Geen mascara of andere make-up op ogen en gelaat 
o Drink de dag van je afspraak geen cafeïne of theïne 

 
Wat is belangrijk NA de behandeling? 

- Geen contact met water gedurende 24u na de behandeling 
- Geen oliehoudende verzorgings- of reinigingsproducten op de ogen gebruiken 
- Mascara mag, zolang het geen waterproof mascara is. Je resultaat zal daardoor veel minder lang 

houden.  
 
 
Wens je graag een afspraak?  
à info@puurbydorien.be – www.puurbydorien.be  
 


