Milé zákazníčky,
na základe mojich /a hlavne Vašich / nie príliš
najšťastnejších posledných skúseností, som sa rozhodla pre napísanie
týchto pár riadkov a priloženie následnej fotodokumentácie /jej
význam ponechávam na zváženie .
Nakoľko sa medzi nami objavujú stále viac tzv. „odborníčky“ na
aplikáciu semipermanentných mihalníc – 3D mihalnice, prosím
vás o väčšie zváženie výberu, komu sa zveríte do rúk .
Namiesto veľkého očakávania z krásnych mihalníc, môže prísť veľké
sklamanie

vo

forme

slziacich

napuchnutých

kompletne pozliepaných /dolepených/ mihalníc
o celkovom

vzhľade

tejto

„odbornej“ práce.

červených

očí,

a to nehovorím

Pre vaše posúdenie

prikladám už spomínané fotografie a verím, že názor si každý spraví
sám ...
Okrem celkovej ceny za aplikáciu /čo je samozrejmé/, prosím
venujte pozornosť aj vyškoleniu a kvalite materiálu, s akým sa daná
aplikácia

3D

mihalničiek

vykonáva.

Viem,

že

pre

vás

ako

zákazníkov, ktorí nemajú veľký prehľad v danej oblasti to nie je
jednoduché, ale verte mi, stojí to za tú vynaloženú námahu. Veď veľa
krát stačí zavolať do daného salónu a spýtať sa pár jednoduchých
otázok:
-či

daná

kočka

absolvovala

konkrétne

školenie

na

aplikáciu

semipermanentných mihalníc – 3D mihalníc.
/aplikácia týchto mihalníc je úplne odlišná od ostatných aplikácii,
čo sa týka mihalníc, či už ide o mihalnice v jednom kuse alebo ešte
stále dosť rozšírené tzv. trsy... Niektorí totižto majú ten názor, že keď
tieto trsy /trsové mihalničky/ rozstrihajú na menšie časti, môžu
nimi vykonávať aplikáciu 3d mihalníc. Toto je však absolútne
vylúčené!!!
- ako dlho trvá 1. aplikácia týchto mihalníc – samozrejme to závisí
od hustoty prírodných mihalničiek danej zákazníčky a verím, že mi

viaceré dajú za pravdu, časovo to býva 1,45 hod – 2 hodiny/.
V žiadnom prípade sa to nedá stihnúť za 20 minút, o čom sa už
bohužiaľ niektoré z vás presvedčili „na vlastnej koži“...
-ak sa cena extrémne líši od ostatných ponúk salónov /treba však
zobrať do úvahy aj poslednú dobu veľmi obľúbené zľavové portály
a ich ponuky – tu je cena samozrejme odlišná...
-pri výbere dĺžky - veľkosti mihalníc sa nesmie stať, že vám dajú na
výber z troch veľkostí: malé (S), stredné (M) a veľké (L).

3D

mihalničky sa v žiadnom prípade takto nedelia – ich veľkosť sa
uvádza v milimetroch (bývajú aj v rôznych sklonoch natočenia
a hrúbky) a aplikujú sa podľa konkrétneho priania zákazníčky
a v žiadnom prípade sa nakoniec nezastrihávajú!!!
Verím, že aj

týchto pár riadkov vám pomôže a bude čoraz menej

sklamaných zákazničiek.
Na záver prikladám pár spomínaných fotografií:
 1
1..-4
4.. ffoottoo – toto je výsledok niektorých tzv. „odborníčok“

 5
5.. ffoottoo –
možnosť

„mihalnice“, s ktorými sa pracovalo. Ako máte
vidieť,

vôbec

sa

nejedná

o semipermanentné

mihalnice, ale o „nejaké extra hrubé trsy“, ktoré boli čiastočne

nastrihané a na záver pozastrihované, nakoľko boli veľmi dlhé
a iné k dispozícii asi neboli....

 6
6.. ffoottoo – ukážka semipermanentných mihalníc

7
7.. ffoottoo – pre celkové porovnanie a utvorenie si vlastného
názoru

