LISÄTIETOA RIPSIENPIDENNYKSISTÄ
Ripsienpidennykset (eli kestoripset)
Nyt lyhytripsisilläkin on mahdollisuus nauttia luonnollisen kaarevista, pitkistä ja kauniista
ripsistä! Nykyaikaisella ripsien pidennystekniikalla saavutetaan hyvin luonnollisen
näköiset, pitkät ja halutun tuuheat ripset. Menetelmä perustuu yksittäisten, hieman eri
pituisten irtoripsien kiinnittämiseen omiin ripsiin erikoisliimalla. Ripset kiinnitetään niin
että niistä muodostuu tasaisen kaareva kaunis ripsilinja joka myös tuntuu luonnolliselta.
Kiinnitettävä ripsimäärä vaihtelee 60-100 ripsen välillä, pituus 8-15 mm välillä ja paksuus
0,15-0,20 mm välillä, asiakkaan toiveiden mukaan.
Ripsen kasvuaika on normaalisti 60-90 päivää, jonka jälkeen ripsi putoaa pois, ja uusi ripsi
kasvaa tilalle. Koska pidennykset liitetään ainoastaan omiin yksittäisiin ripsiin kiinni, ne
putoavat pois yksittäin omien ripsien kasvukauden päättyessä.
Ripsien pidennykseen varataan aikaa noin 1,5-2 tuntia. Jatkuvaa käyttöä varten ripsiä
tulisi huoltaa noin 2-4 viikon välein. Huoltoa varten varataan aikaa yleensä noin 30-60
min. Ripsienpidennys ei oikein hoidettuna vahingoita omia ripsiä.
Huomioitavia asioita ennen ripsienpidennystä:
•
•

pidennysripset kiinnitetään puhtaisiin, kuiviin ripsiin - pese siis ripsesi ja luomesi
huolellisesti 2 tuntia ennen ripsienpidennyksen laittoa, älä käytä öljypitoista
meikinpoistoainetta
halutut kemialliset käsittelyt (ripsien kestoväri, ripsipermanentti) tulee tehdä ennen
ripsienpidennyksen laittoa, esim. edellisenä päivänä

Ripsienpidennyksen hoito-ohjeet, ensimmäiset 12-48 tuntia :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pidennysripsien kiinnityskohdan kovettuminen ja kuivuminen sekä läpikotaisin
kestävän ja vahvan kiinnityksen syntyminen kestää liimasta riippuen noin 12-48
tuntia. Seuraavat asiat heikentävät pidennysripsien kiinnitystä, liuottavat
liimasidosta ja aiheuttavat pidennysripsien ennenaikasta irtoamista, joten niitä
tulisi välttää erityisesti ensimmäisten 12-48 tunnin aikana:
kasteleminen, kuumuus ja höyry (suihku, sauna, uiminen)
öljypohjaisten tuotteiden (silmävoiteet, vaseliini, puhdistusaineet) käyttö silmien
alueella
silmä- ja ripsikosmetiikan käyttö
ripsien koskettelu tai vetäminen
silmien hankaaminen
ripsien taivutus
kyljellään tai vatsallaan nukkuminen
kemialliset käsitteyt (kestoväri, ripsipermanentti)
silmien aluetta ärsyttävät hoidot, kuten vahvat kemialliset kuorinnat
kulmakarvojen vahaus ja laserhoidot

Hoida ja ylläpidä pidennysripsiä:
•
•

harjaa ripsesi päivittäin ripsiharjalla saadaksesi ripset kauniisti paikoilleen
puhdista ripsesi ja luomesi päivittäin pitääksesi ripset ja ripsijuuret terveinä ja
kauniina

•
•
•
•
•
•

puhdistustikuilla saat silmämeikin poistettua hellävaraisesti ja ilman liiallista
hankausta
vaikka ripsiväriä ei tarvitse käyttää pidennysripsissä, vesiliukoista ripsiväriä voi
käyttää säästeliäästi, esim. vain ripsien kärjissä tehokkaamman ilmeen
aikaansaamiseksi
ripsien taivuttamista ja kemiallisia käsittelyjä ei suositella
huollata ripsienpidennyksesi säännöllisesti 2-4 viikon välein
mikäli haluat luopua pidennyksistä, varaa aika pidennysten poistoon (tehdään
erikoisaineella) tai odota, kunnes kaikki pidennysripset ovat pudonneet pois omien
ripsiesi mukana (tämä voi viedä parikin kuukautta)
älä milloinkaan nypi pidennysripsiä irti omatoimisesti, tämä voi vahingoittaa omia
ripsiäsi!

