
EYELASH PERM 36 KÄSITTELYYN
Ripsipermanentti käyttöohje

Kauniisti kaartuvat ripset!
Allergiatesti: Tee allergiatesti ennen käsittelyä. Levitä pieni määrä molempaa emulsiovoidetta vanupuikolla 
kyynästaipeeseen tai korvan taakse. Anna kuivua ja vaikuttaa peittämättä 24 tuntia. Älä pese ainetta pois. 
Jos ilmenee ihoärsytystä, älä käytä ripsipermanenttia.

1.VALMISTELUT Ota piilolinssit pois silmistä. Puhdista silmän alue RefectoCil – silmämeikin poistoai-
neella. Poista sen jälkeen rasva silmäluomista ja ripsistä RefectoCil – keittosuolaliuoksella, jolloin ripsirullat 
liimautuvat ripsien päälle optimaalisesti. Pyyhkäise lopuksi kasvopaperilla. Harjaa ripset ennen käsittelyä 
lyhyesti, jolloin ripset erottuvat toisistaan. Voit myös yksinkertaisesti peittää alaripset erikseen saatavilla 
olevilla RefectoCil SiliconePads – silikonityynyillä. Näin varmistat, että kiinnität ainoastaan yläripset rullan 
päälle.

2. RIPSIRULLAN VALINTA Valitse sitä pienempi rullan koko, mitä lyhyemmät ripset ja mitä voimak-
kaampi on asiakkaan toivoma kaarevuus. Keskikokoiset rullat (M) : keskipitkille ripsille. Suuret rullat (L) : 
pitkille ripsille.

3. RIPSIRULLAN ASETTAMINEN Ota ripsien tarrarulla irti foliosta. Ota kiinni vain rullan päästä, jotta 
rulla ei menetä tarraominaisuuksiaan. Taivuta rullaa moneen kertaan, niin että se vastaa silmäluomen kaar-
teen muotoa. Jos rulla on liian pitkä ja ulottuu silmäluomen reunan yli, lyhennä rullaa saksilla. Tämä on se 
vaihe, josta lähtien asiakkaan on pidettävä silmät kiinni käsittelyn loppuun asti! Venytä silmäluomea tarvit-
taessa sormilla ja aseta rulla ensin luomen sisäreunalle juuri ja juuri ripsien juuren yläpuolelle. Aseta sitten 
rullan toinen pää silmäluomen ulkoreunaan ja kiinnitä rulla kevyesti painaen silmäluomea pitkin.

4.RIPSIEN KIINNITYS Kiinnitä yläripset rullaan ruusupuutikun avulla. Aloita luomen sisäreunasta. Paina 
ripset tarrarullan päälle suoraan ja tasaisesti ylöspäin pyörivin liikkein. Jos yksittäisiä ripsiä on takertunut 
toisiinsa rullalla, irrota ne varovasti ja kiinnitä suoraan. Jos ripset ovat kovin itsepäisiä tai ne irtoavat rul-
lan päältä, levitä hieman RefectoCil Glue – liimaa rullalle ja kiinnitä ripset uudelleen. Kun kaikki ripset 
on käännetty rullan päälle, pyydä asiakasta avaamaan silmät lyhyeksi aikaa. Siten voit nähdä, onko rullaan 
takertunut vahingossa alaluomen ripsiä. Irrota ne siinä tapauksessa varovasti ruusupuutikun avulla, sillä 
vain yläripset kiharretaan.

5. LASHPERMIN LEVITYS Laita herneen kokoinen määrä RefectoCil LashPerm 1 – ainetta RefectoCil 
kosmetiikkakuppiin 1. Levitä RefectoCil – kosmetiikkasiveltimellä 1 runsas kerros LashPerm 1 – ainetta 
ripsien keskialueelle sinne, mihin kiharrus halutaan. (ei ripsien juurelle eikä kärjille). Vaikutusaika: 15 mi-
nuuttia.
Ota huomioon: ripsien rakenteesta riippuen vaikutusaikaa voidaan lisätä 5 minuuttia (paksut ripset) tai 
vastaavasti vähentää (ohuet ripset). Pyyhi LashPerm 1 kuivalla vanupuikolla vaikutusajan jälkeen.

6. NEUTRALIZERIN LEVITYS Laita herneen kokoinen määrä RefectoCil Neutralizer 2 – neutralisoivaa 
ainetta kosmetiikkakuppiin 2. Levitä RefectoCil – kosmetiikkasiveltimellä 2 runsas kerros Neutralizer 2 – 
ainetta samalle alueelle kuin aiemmin LashPerm 1. Vaikutusaika 10 minuuttia. Pyyhi neutralizer 2 kuivalla 
vanupuikolla vaikutusajan jälkeen.



7. RIPSIRULLAN POISTAMINEN Pyyhi rullaa kostealla vanupuikolla useita kertoja. Kosteus irrottaa 
liiman vähitellen. Hankaa tarvittaessa hellävaraisesti edestakaisin, kunnes liima on kokonaan irronnut. 
Venytä sitten silmäluomea ja rullaa ripsirullaa varovasti auki alaspäin. Kuivaa silmän alue lopuksi kasvopa-
perilla.

Vinkkejä:
1. Laita herätyskello hälyttämään vaikutusajan loputtua. Niin varmistat olevasi paikalla kun vaikutusaika 
on täynnä. Voit myös antaa asiakkaalle pienen kellon tms, jolla hän voi tarvittaessa kutsua sinut paikalle.

2. Vinkkejä oikean kokoisen rullan valintaan:
-olet valinnut oikean kokoisen rullan kun ripset peittävät puolet rullasta.
-jos valittu rulla on liian pieni ja ripset liian lyhyet, syntyy u-kirjaimen muotoinen kaari.
-jos valittu rulla on liian iso ja ripset liian lyhyet, lopputuloksesta tulee liian suora.

3. Alaripsien ei tule olla rullassa kiinni, vain yläripset kiharretaan. Voit peittää alaripset ennen ripsiperma-
nenttia RefectoCil Silicone Padsien avulla.

4. Tuubeissa, kosmetiikkasiveltimissä ja –kupeissa on numerot 1 ja 2. Käytä LahPerm 1 aina kosmetiikka-
kupin 1 ja kosmetiikkasiveltimen 1 kanssa. Käyträ Neutralizeria 2 aina kosmetiikkakupin 2 ja kosmetiik-
kasiveltimen 2 kanssa. Näin tuotteet LashPerm 1 ja Neutralizer 2 eivät joudu kosketuksiin keskenään, sillä 
ennenaikainen kemiallinen reaktio tekisi tuotteista käyttökelvottomia.

5. Värjää asiakkaan ripset aina ripsipermanentin jälkeen! RefectoCil – kestovärien kanssa vaikutusaika on 
tällöin vain 2 minuuttia. Värjäys saa myös lopputuloksesta aikaan vielä näyttävämmän.

1. Kuinka pitkän vaikutusajan permanenttiaine vaatii?

Vaikutusaika riippuu siitä, kuinka paksut ja tuuheat ripset asiakkaalla on.
Normaaleille/ohuille ripsille vaikutusajat ovat:
LashPerm: 15min. Neutralizer: 10min. Värjäys permanentin jälkeen: 2min.

Paksut ja tuuheat ripset vaativat pidemmän vaikutusajan.

2. Kuinka kauan tuotteet säilyvät avattuina?

LashPerm ja Neutralizer säilyvät 2 kuukautta avaamisen jälkeen. Sulje aina korkit välittömästi käytön jäl-
keen! Liima säilyy vähintään 3 kuukautta avaamisen jälkeen. Ravista liimaa ennen käyttöä. Kaikki perma-
nenttituotteet tulisi säilyttää viileässä ja suojassa suoralta auringonvalolta.

3. Mitä jos ripsistä tulee liian kiharat?

Jos lopputuloksesta tulee liian kaartuva, olet käyttänyt liian pieniä rullia. Valitse isompi rulla ja toista käsit-
tely, mutta vähennä vaikutusaikaa puolella.

ENNEN JÄLKEEN



4. Mitä jos ripset eivät kihartuneet tarpeeksi?

Jos lopputuloksesta tulee liian suora, olet joko käyttänyt liian isoja rullia, vaikutusaika on ollut liian lyhyt 
tai ripset eivät ole olleet täysin puhtaat ja öljyttömät. Tarkista valitsitko oikean kokoisen rullan. Jos et, 
valitse pienempi rulla ja toista käsittely, mutta puolet lyhyemmällä vaikutusajalla.

5. Lopputulos on epätasainen!

Lopputuloksesta tulee epätasainen, jos LashPerm tai Neutralizer on levitetty huolimattomasti, rulla on 
asetettu huonosti, tai kaikki ripset eivät ole olleet rullassa kiinni. Myös meikkijäänteet, lika ja öljy voivat 
aiheuttaa epätasaisen lopputuloksen.

6. Kuuluuko ripset värjätä ennen vai jälkeen ripsipermanentin?

Jälkeen! Ripsipermanentin jälkeen myös värjäyksen vaikutusaika on vain 2 minuuttia. Ripsien kestovär-
jäys ripsipermanentin jälkeen aikaansaa vielä näyttävämmän lopputuloksen!

7. Kuinka paljon liimaa tulee käyttää?

Pienikin määrä liimaa riittää laittamaan ojennukseen jopa itsepäisimmät ripset.

8. Voiko liiman käyttö vaikuttaa LashPermin tai Neutralizerin toimivuuteen?

Ei! LashPerm ja Neutralizer ovat yhtä tehokkaita, riippumatta siitä käytetäänkö liimaa vai ei.

AINESOSAT:
LASHPERM: Aqua, Thiolactic Acid, Cetearyl Alcohol, Ammonia, Sodium Cetearyl Sulfate, Hydrolyzed 
Colagen, Sodium Laureth Sulfate, PEG-40 Castor Oil,
Ceteareth -20, Parfum, CI 47005, Sodium Sulfate, Cysteine HCl.

NEUTRALIZER: Aqua, Cetear yl Alcohol, Hydrogen Pero xide, Sodium Laureth Sulfate, Citric Acid, 
Sodium Phosphate, Parfum.


