Det skal du

huske

2-3 mdr. inden demodagen

Er du en af dem, som godt kan lide at være godt forberedt til din store dag, så er det nu tid til at overveje
nogle forskellige ting. Har du tænkt over, hvilken frisure du skal have? Mangler du lidt længde eller tykkelse
til at få din drømmefrisure, så skal du måske overveje at købe ekstensions. De kan farves ind i din hårfarve,
så de falder fuldstændigt naturligt ind i dit hår, og så kan de sættes på bare for den ene dag, og derefter vil
du kunne bruge dem til festlige lejligheder. Undersøg endvidere om din lokale frisør vil farve dem for dig.
Du kan også begynde at overveje, om du vil
have vippeforlængelse til den store dag. Du kan
opnå store bambi øjne med forskellige metoder.
Find inspiration på bloggen vippeforlængelse for
at finde ud af, hvilken metode der passer til dig.
Hvad med negle? Der er flere forskellige måder,
hvorpå du kan forlænge dine negle.
Tjek bloggen ud under bytinajakobsen.com
Her giver jeg dig et indblik i metoder som
gelenegle, akrylnegle, shellak og m.m.

NU ER DET TID TIL AT OVERVEJE
VALG ELLER FRAVALG AF
HÅRFORLÆNGELSE/EXTENSIONS
VALG ELLER FRAVALG AF VIPPEFORLÆNGELSE
VALG ELLER FRAVALG AF NEGLEFORLÆNGELSE

1 måned inden demodagen

For et par måneder siden gjorde du dig nogle
overvejelser. Nu skal beslutningen træffes.
Hvis du skal have hårforlængelse til din demodag, er det nu du skal tænke på at købe håret
og evt. farve det, så det er klar til, at jeg kan
bruge det på demodagen.
(Er du PREMIUM BRUD kan jeg hjælpe dig med
vejledning og råd om bestilling af extensions)
Det er også tid til at beslutte dig for valg af
vippeforlængelsesmetode, negleforlængelsesmetode, overvejelse af makeup, samt at
sende tre billeder af makeup, som du kan lide.

Tag nogle billeder i udendørsbelysning af dit ansigt, dit ansigt fra siden,
dit hår bagfra, din kjole, dit slør og accessories og send dem til mig.

NU ER DET TID TIL AT VÆLGE
BESTEMMELSE AF
HÅRFORLÆNGELSE/EXTENSIONS
BESTEMMELSE AF VIPPEFORLÆNGELSE
BESTEMMELSE AF NEGLEFORLÆNGELSE
OVERVEJELSE AF MAKEUP
SEND TRE BILELDER AF MAKEUP DU KAN LIDE
TAGE BILLEDER I UDENDØRSBELYSNING OG
SENDE BILLEDE AF:
DIT ANSIGT UDEN MAKEUP I PROFIL
OG UDEN NOGEN FORM FOR FILTER
DIT ANSIGT, UDEN MAKEUP, FRA SIDEN
OG UDEN NOGEN FORM FOR FILTER
DIT HÅR BAGFRA
KJOLE
SLØR
ACCESSORIES

På demodagen

På demodagen er der nogle ting, som du skal

huske at tage med, så vi sammen kan skabe det
bedste resultat. For at gøre det nemmere,
har jeg lavet en lille huskeliste til dig herunder.

DET SKAL DU HUSKE
HEADPIECE
BRUDESLØR
BLOMSTER TIL OPSÆTNING
ACCESSORIES
LIP GLOSS/LÆBESTIFT
HÅRFORLÆNGELSE/EXTENSIONS
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