Ripsienpidennysten kotihoito-ohjeet
 Älä kastele ripsiä 12 tunnin aikana. Tämän jälkeen pese ripset päivittäin!
Ihon rasvoittuminen hajoittaa liimasidoksen, jos sitä ei pestä pois.
Ripsienpidennysten huono hygienia ei vaikuta pidennysten pysyvyyteen, vaan
voi johtaa jopa silmätulehdukseen.
 Suositellaan ripsien pesuun Chrissanthie-puhdistusvaahtoa (silmälääkärien
kehittelemä tuote), Chrissanthie myös desinfio ripsesi ja silmäluomet.
Ripsienpidennyksiin kertyy paljon enemmän likaa kuin luonnonripsiin, hyvä
hygienia on todella tärkeää. Käytä volyymiripsien kanssa puhdistussivellintä,
sillä takaat, että viuhkat pysyvät auki ja tuuhea lopputulos pysyy pidemmän
aikaa :)
 Öljypohjaiset tuotteet pois pidennysten läheltä.
 Harjaa 2 kertaa päivässä, silloin ripset pysyvät siisteinä ja volyymiviuhkat
auki. Harjaa ripset kun ne ovat kuivat!
 Älä revi tai vedä ripsipidennyksiä!
 Älä nuku naama tyynyssä.
 Älä käytä ripsiväriä! Usein asiakkaat tulevat huoltoon “pestyillä” ripsillä,
mutta ripsien välissä on paksu kerros meikkiä, siinä ajassa mitä teknikko
käyttää ripsien puhdistukseen, olisi voinut käyttää uusien ripsien laittoon.
Tulethan ripsihuoltoon pestyillä, puhtailla ripsillä ! :)

 Pysyvyyteen vaikuttaa esim:
-äkillinen elämäntapojen muutos (treenaaminen ja syöt terveellisesti)
-omega 3 ja muut ravintolisät
 Ripsienpidennysten ei kuulu tuntua, kutittaa tai pistellä silmissä! Jos näin
on, ota yhteyttä välittömästi!
 Meillä on viikon takuu, jos ensimmäisen viikon sisällä lähtee enemmän kuin
50% pidennyksistä ota meihin yhteyttä. Huom! Max 7 päivää laitosta, että
takuuehdot olisi täytetty. Ole hyvä ja seuraa aina lähteekö pidennykset
luonnonripsien mukana vai lähteekö pelkkä pidennys.
Saanko itse valita minkälaista lookkia minä haluan?
Miksi ei, mutta sinun ripsiteknikkosi kertoo sinulle kuitenkin mikä on turvallista
juuri sinun ripsillesi. Ripsiteknikko työskentelee vain luonnonripsien pohjan
mukaan, sen vuoksi me emme voi luoda sinne mitä tahansa. Luonnonripsien pituus
ja tuuheus määrää lopputuloksen.
Miksi ripsiteknikko ei ole asentanut pidennyksiä kaikkien ripsien päälle?
Pidennyksiä voi asentaa vain sopivien luonnonripsien päälle. Jos oma ripsi on liian
lyhyt/ohut, sinne ei pidennystä voida laittaa.
Ripsien huolto
Ripsienpidennykset tippuu luonnonripsein uusiutumisen takia, ilman pidennyksiä
sitä ei yleensä edes huomata. Ripsihuoltoon tullessa pitäisi ripsiä olla jäljellä
vähintään 45-50%. Ripsihuollossa poistetaan kaikki ylikasvaneet pidennykset.

Päivän aikana tippuu yleensä noin 2-5 ripsiä, ripsihuollossa laitetaan yleensä noin
100 pidennystä per silmä, ripsille mitkä jaksaa kantaa pidennyksiä. Katso seuraava:
Viikon jälkeen on tippunut noin 21 pidennystä, 2 viikon jälkeen noin 42 pidennystä, 3
viikon jälkeen jäljellä on noin 63 ripseä. Jos haluat että ripset pysyvät kauniina, on
tärkeää huoltaa 3 viikon välein, maksimissaan 4 viikon välein. Ripsien huoltoa
varatessa, ota huomioon aina ripsiesi tilanne, jos ripsiä on lähtenyt enemmän, varaa
pidempi aika, että ripsiteksnikko ehtii laittamaan sinulle täydelliset ripset.
Minulla on tippunut muutama ripsi ensimmäisen 24 tunnin sisällä, onko se
normaalia?
Kyllä, se on ihan normaalia, keskimäärin yhdestä silmästä tippuu 2-5 ripseä
päivässä.
Miksi ripset on tippuneet vain yhdestä silmästä?
Ilmeinen osoitus siitä, että nukut sillä puolella enemmän, samalla liimasidokseen
kohdistuu paine ja sen vuoksi ne voivat tippua.
Minulla on ollu aikaisemmin ripseinpidennykset ja ne kesi enemmän kuin 8 viikkoa,
nyt pysyy vain 3-4 viikkoa, miksi?
Luonnonripset kasvavat sykleissä ja sen takia oikein laitetut ripset pysyvät
maximissaan 2-4 viikkoa. Jos ripset pysyy epärealistisen kauan, on se merkki siitä
että mahdollisesti on käytetty liikaa liimaa tai ripsienpidennykset on liimattu yhteen,
joka estää ripsien luonnollisen irtoamisen.
Tarvitsenko taukoa ripsienpidennyksistä?

Jos sinulla on oikein asennetut ripsienpidenykset, ripset eivät tarvitse taukoa. Tee
yhteistyötä ripsiteknikon kanssa, hän laittaa juuri sinun ripsille sopivat pidennykset!

