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SALVE
RIPSIENPIDENNYSTEN HOITO-OHJEET

Ripsienpidennykset on loistava valinta sinulle, joka haluat olla aina huoliteltu tilanteesta ja
vuorokaudenajasta riippumatta.
Glamour ripset suunnitellaan asiakaan toiveiden mukaisesti. Valittavanasi on useita eri
muotoja, pituuksia, paksuuksia, värejä ja efektejä. Pidennyksistä saa hyvin luonnollisen tai
näyttävän, luomme jokaiselle juuri sellaisen ilmeen, jonka hän haluaa ottaen huomioon
omien ripsien suomat mahdollisuudet. Ripset liimataan omien ripsien tuuheuden mukaan,
mutta Volume-ripsillä saadaan aikaiseksi tuuheat ripset myös niille, joilla omat ripset on
ohkaiset ja harvat tai vahingoittuneet.
Valmistautuminen ripsihuoltoon tai uusien ripsien laittoon:
•

•
•
•
•
•
•
•

Ennen huoltoon tuloa puhdista ripset huolellisesti meikki ja voide iholtasi, älä käytä
öljypitoisia puhdistusaineita, mikäli ripsissä on meikkijäämiä ei liima tartu kunnolla ja
ripsiä tippuu ennen aikaisesti
Pese ripset ennen tuloa huolellisesti
Myös ripsipidennyksille tarkoitetut meikit estävät kunnolla liiman kiinnittymisen
asennus vaiheessa, joten nekin tulee pestä pois ennen ripsien laittoa
Harjaa ripsipidennykset huolellisesti ennen huoltoon tuloa
Poista piilolinssit laiton ajaksi, suosittelen että laitat takaisin vasta 24h laiton jälkeen
Mikäli käytät silmälaseja, ota lasit mukaan, jotta voidaan mitata pidennysten
maksimi pituus lasien kanssa ja myös aurinkolasit kannattaa ottaa mukaan kesäisin
Lue alla olevat ohjeet etukäteen, lisätietoa saat paikan päällä
Muista ei ripsien kastelua taikka kuumaa höyryä 24h ripsien laitosta

H I U S S T U D I O

SALVE
Hoito-ohjeet:
•

•

•

•

Kampaa ripset aina aamuisin ripsille tarkoitetulla kierreharjalla. Pitkään
ripsipidennyksiä pitäessä, käytä ripsipidennyksille tarkoitettua hoitoainetta. Pese
ripset säännöllisesti siihen tarkoitetulla pesuvaahdolla. Hyvin puhtaana pidetyt
ripset pysyvät pidempään sillä ihmisen oma tuottama tali ja rasva sulattavat
ripsiliimaa, samaisesta syystä saattaa silmiä kirvellä niiden kastuessa, kun lika
ripsistä valuu silmään ja aiheuttaa ärsytystä silmän limakalvoilla.
Ripset kannattaa pestä pesuvaahdolla myös sen jälkeen, mikäli olet itkenyt tai
silmät ovat vuotaneet runsaasti jostain toisesta syystä. Runsas kyynelneste irrottaa
liimaa, mikäli sen annetaan kuivua ripsiin.
Suosittelemme että ripsipidennykset poistetaan, jos sinulla on allergisia oireita
pidennyksistä johtuen, jotka eivät helpotu hoidosta huolimatta. Tai saat
silmätulehduksen koska silmätulehduksissa käytettävät lääkevoiteet sulattavat
usein liimaa.
Ripsien pesuun sopii parhaiten pesuvaahto, joka sopii myös ripsipidennyksille.
Mikäli käytät muuta pesuvaahtoa ja se ei sovellu käyttämälleni liimalle ei ripsitakuu
ole voimassa. Varmista siis aina, että peset vaahdolla, mikä sopii yksiin käytetyn
liiman kanssa!
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VÄLTÄ ensimmäisen 24h aikana:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kastelua, suihkua, silmien pesua, jotta liimaus kuivuu kunnolla
Suihkurusketusta
Voiteiden levitystä silmänympärysiholle
Ripsien koskettelua
Ripsiväriä ja silmämeikkiä
Saunaa, kuumaa höyryä
Uintia ja hikiliikuntaa
Piilolaseja
Itkemistä
Vatsallaan nukkumista, jotta ripset ja kulmat eivät kääntyisi väärään asentoon
kuivuessa

VÄLTÄ ensimmäisen 48h aikana: Kuumaa höyryä, Saunaa, Uintia, Solariumia
VÄLTÄ metallisia/muovisia ripsientaivuttimia, koska ne voi katkasta luonnollisen karvan,
ja irrottaa liimasidoksen ripsikuidusta. Jos haluat taivuttaa ripsiä, käytä lämmitettävää
ripsientaivuttajaa.

