
FAQ 
Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen door cliënten. Gebruik deze lijst als 
referentiekader voor vragen welke je cliënten hebben. Kun je het antwoord op een vraag 
niet vinden? Neem contact met ons op of maak een afspraak voor een Learn by 
Practice training.  

Q: Welke behandeling past het beste bij mij? 
A: Bij CT Lashes hebben we 3 unieke behandeltechnieken ontwikkeld, om zo te kunnen 
voldoen aan ieders individuele wensen. Vraag je Lash Professional welke behandeling bij 
je past.  

Q: Zorgt een CT Lashes wimperbehandeling voor schade aan mijn natuurlijke wimpers? 
A: Al onze Lash Professionals zijn opgeleid om de behandelingen volgens de hoogste 
kwaliteitstandaarden uit te voeren en al onze producten zijn volledig veilig voor 
gebruik rond het gevoelige gebied rond de ogen. Je zou er dus vanuit kunnen gaan dat 
je eigen wimpers niet beschadigd raken wanneer je behandeling wordt uitgevoerd door 
een opgeleide CT Lash Professional en wanneer je de aftercare instructies volgt. Onthoud 
wel dat de natuurlijke wimpers een gemiddelde levenscyclus van 9 weken hebben. 
Wanneer je dus een natuurlijke wimper bevestigd ziet aan een extension die uitvalt, 
komt dit omdat deze wimper het einde van deze cyclus heeft bereikt.  

Q: Kan ik make-up gebruiken na een CT Lashes behandeling? 
A: Mocht je make up willen gebruiken adviseren wij je om waterproof make-up te 
vermijden, evenals make-up en make-up remover op basis van olie om zo te voorkomen 
dat je de lijm van de extensions aantast. Op deze manier kun je zo lang mogelijk van je 
wimpers genieten! Tevens adviseren we om het gebruik van make-up en van water 
rondom de ogen voor de eerste 24 uur na de behandeling te vermijden om zo de lijm de 
ruimte te geven om goed te hechten.  

Q: Ik draag contactlenzen, is dit een probleem in combinatie met wimperextensions? 
A: Al onze behandelingen en producten zijn compleet geschikt voor mensen 
die contactlenzen dragen, je kunt dan ook zonder zorgen een behandeling ondergaan.

Q: Wat moet ik doen voorafgaand aan een CT Lashes behandeling? 
A: Een CT Lashes behandeling vergt geen voorbereidingen van jouw kant, behalve dan 
het beslissen welke look je graag zou willen hebben. Daarnaast prefereren wij om geheel 
mascara-loos bij jouw CT Lash Professional te verschijnen. Al onze behandelingen 
beginnen met een intake, waarbij je volledig wordt geïnformeerd over de mogelijkheden 
en je samen met jouw CT Lash Professional kunt kiezen welk type behandeling het best 
aansluit bij jouw wensen en de vorm van je ogen.  

Q: Is een CT Lashes behandeling pijnlijk? 
A: Je zou ervan uit kunnen gaan dat een CT Lash behandeling pijnloos is. 

W www.ct-lashes.com | E info@ct-lashes.com 1/2



Q: Hoe lang duurt een behandeling? 
A: Dit ligt aan de gekozen behandeling. Voor onze One-by-One en Premium 
Volume behandelingen wordt er ongeveer 120 tot 180 minuten gerekend voor een 
nieuwe set en 60 tot 90 minuten voor een refill. Onze Express behandelingen kunnen 
worden uitgevoerd in slechts 30 minuten.  

Q: Hoe lang blijven mijn wimperextensions zitten? 
A: Dit is afhankelijk van de gekozen behandeling. Een One-by-One of een Premium 
Volume set kan ik totaal tot wel 6 weken blijven zitten. Om de mooiste resultaten te 
behouden adviseren we je echter om iedere 2 tot 3 weken terug te gaan naar je CT Lash 
Professional voor een refill behandeling. Een Express set daarentegen blijft tot 2 weken 
zitten, waarna deze professioneel verwijderd dient te worden door je Lash Professional.  

Q: Moet ik mijn wimperextensions professioneel laten verwijderen? 
A: Om je natuurlijke wimpers niet te beschadigen raden we inderdaad aan om je 
wimperextensions professioneel te laten verwijderen mocht dit wenselijk zijn. 

Q: Ik draag CT Lashes wimperextensions, maar ze beginnen eraf te vallen met mijn 
natuurlijke wimpers en ze zien er niet zo vol meer uit. Wat kan ik doen? 
A: Je natuurlijke wimpers hebben naar alle waarschijnlijkheid het einde van hun 
levenscyclus bereikt en vallen daardoor uit, de wimperextensions die aan deze wimpers 
bevestigd zijn zullen dan automatisch meekomen. Dit proces is compleet natuurlijk en je 
hoeft je dan ook geen zorgen te maken dat je eigen wimpers beschadigd raken. Gezien 
niet al je wimpers zich tegelijkertijd in dezelfde fase van deze cyclus bevinden, zullen niet 
alle extensions tegelijk uitvallen. Om je wimpers mooi en vol te houden raden we je dan 
ook aan om regelmatig een refill behandeling te ondergaan.  

Q: Mogen mijn ogen in contact komen met water na een CT Lashes behandeling? 
A: We raden je aan om de eerste 8 uur het gebruik van water rondom de ogen te 
vermijden, of zelfs langer wanneer dit mogelijk is. Op deze manier geef je de lijm de 
ruimte om goed te drogen en zich goed te laten hechten. Met betrekking tot activiteiten 
waarbij de ogen grote hoeveelheden water of stoom te verduren krijgen, zoals zwemmen 
of een sauna bezoek, raden we je aan om hier zelfs tot 48 uur na de behandeling mee te 
wachten.  

Q: Ik heb een allergische reactie, wat kan ik doen? 
A: Alle CT Lashes  producten zijn gemaakt van de hoogste kwaliteit ingrediënten en 
materialen, waardoor de kans op een allergische reactie extreem klein is. Mocht je 
onverhoopt toch een reactie hebben, raden we je aan om contact op te nemen met je CT 
Lash Professional om de wimperextensions professioneel te laten verwijderen. Wanneer 
je hierna problemen blijft hebben adviseren we je om dit te laten controleren door je 
huisarts.  
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