
Säilyttääksesi ripsiesi upean ulkonäön ja pidentääksesi niiden ikää, seuraa näitä helppoja hoito-
ohjeita:

-Vältä ripsien kastumista ensimmäisten 24 tunnin kuluessa että liima ehtii kuivua läpikotaisin.

-Suosittelemme selällään nukkumista ensimmäisenä yönä että ripsesi eivät sotkeutuisi kuivumisen ai-
kana. 

Harjaa ripset varovasti ripsiharjalla seuraavana aamuna erotellaksesi ripset. 

-Vältä suihkun ja saunan kuumaa höyryä, samoin uimista ja rusketushoitoja ensimmäisten 48 tunnin 
aikana ripsien laitosta. Tämänkin jakson jälkeen pidä käynnit saunassa, höyryhuoneessa ja rusketushoi-
doissa minimissä, koska alituinen kuumuus voi aiheuttaa liimasiteen heikkenemisen.

-Vältä kovia mekaanisia ripsentaivuttajia, sillä ne voivat katkaista sekä luonnolliset että synteettiset rip-
est

-Voit muotoilla ja taivuttaa ripsien kärkiä varovasti kuumennettavalla ripsikihartimella. Älä käytä ripsiki-
harrinta ripsien tyveen missä sidos on. Paras ripsienpidennyksen keston kannalta on kuitenkin välttää 
turhaa rasitusta. Pyydä seuraavalla huoltokerralla kosmetologiltasi hieman kaarevampia ripsiä.

-Älä käytä öljypohjaisia puhdistusaineita silmiin ja silmänympärysalueelle. Käytä sen sijaan vettä tai gee-
limäisiä puhdistustuotteitaja mikrokuitutikkuja sekä nukkaamatonta liinaa poistaaksesi varovasti meikin 
silmän ympäriltä. 

-Tiedustele ripsistylistiltäsi ripsiä suojaavaa ja niiden kestoa pidentävää suojanestettä. Ensimmäisten 
24: n tunnin kuluttua voit lisätä sitä ripsiisi kosmetologsi antamien ohjeiden mukaisesti joka seitsemäs tai 
kymmenes päivä säilyttääksesi ripsiesi ulkonäön ja pidentääksesi niiden ikää. Noudata tuoteselosteen 
ohjeita saavuttaaksesi parhaan tuloksen.

-Tiedustele ripsistylistiltäsi ripsiä ja kulmakarvoja pidentävää suojanestettä. Ensimmäisten 24: n tunnin 
kuluttua voit lisätä sitä ripsiisi.

-Ripsivärin käyttö ei ole tarpeen eikä suositeltavaa ripsien kanssa. Voit kuitenkin käyttää sitä kevyesti 
pidennysripsille kehitetyillä ripsiväreillä tai muulla ÖLJYTTÖMÄLLÄ ripsivärillä, joka lähtee veden kans-
sa pois. Pidennysripsille kehitetyt ripsivärit ovat paras vaihtoehto sillä ne ovat tutkitusti öljyttömiä. Vältä  
siis öljypohjaisia ja vedenkestäviä ripsivärejä, koska niiden ainesosat liuottavat liimasidoksen. Paras 
vaihtoehto ripsipidennysten keston kannalta on kuitenkin välttää ripsivärin käyttöä ja halutessa pyytää 
huoltokerralla mahdolisesti tuuheampia/paksumpia ripsiä.

-Vältä kaikkien öljypohjaisten tuotteiden käyttöä ripsiin tai niiden lähelle. Öljy liuottaa liimasidoksen. 
Käytä sen sijaan vettä tai geelipohjaisia kosmetiikkatuotteita.

-Vältä  joutumasta ripsienpidennysten läheisyyteen aineita, jotka sisältävät esim. AHA-eli hedelmähap-
poja tai muita happopitoisia hoitotuotteita.  Nämä aineet tuhoavat liimasidoksen.

-Ennen kaikkea, ole varovainen! Älä nyi tai kisko ripsiäsi ja pidättäydy hieromasta silmiäsi liiallisesti.

Silmäripsen kasvukausi kestää n. 90 päivää. Ripset putoavat luonnollisesti kasvunsa päätyttyä joten 2-4 
viikon välein tarvitaan täydentäviä ripsiä korvaamaan pudonneet ripset.

Lomareissu lämpöiseen ja kosteaan maahan voi haperruttaa ripsisaumaa ja esedauttaa ripsien 
irtoamista ennenaikaisesti. Varaa huolto mahdollisemman pian lomasi jälkeen.

Hoito-ohjeet 



Vältä ensimmäisten 24 tunnin aikana: 

-Suihku.

-Silmien pesu.

-Ruskettaminen.

-Voiteiden käyttö silmien alueelle.

-Ripsivärin ja muun meikin käyttö.

-Silmien ylimääräinen koskettelu.

-Kylpeminen.

-Saunominen.

-Uiminen.

-Liikunta.

-Piilolinssinesteet. 

-Vatsalleen nukkuminen.

Päivittäinen hoito: 

Yleisimmät syyt pidennysten putoamiselle ennen luonnollisten ripsiesi kasvukauden päättymistä 
ovat:

-Ripsien liiallinen koskettelu. 

-Öljypohjaisten tuotteiden käyttö.

-Ripsivärin yletön käyttö joka vaatii liiallista puhdistamista.

-Toistuva altistuminen kuumuudelle, kuten kylpeminen, saunominen ja ruskettaminen.

24:n tunnin ohje:


