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HYVÄ TIETÄÄ 

Erittäin nopea käsittelyaika -mutta mikä on muuttunut?

• Koostumus on optimoitu. Komponentteja jotka pidensivät käsittelyaikaa, on poistettu.
• Ainesosia on parannettu ja yhdenmukaistettu. PH-arvoa on myös hieman muutettu. Näin 

ollen vaikutusaika on lyhentynyt huomattavasti samalla tuotteiden ollen edelleen yhtä helläva-
raisia ripsille.

• Muilta osin tuotteen valmistaminen on yrityssalaisuus. Vakuutamme kuitenkin että tuote on  
valmistettu täysin voimassa olevien EU:n kosmetiikkasäädösten mukaisesti ja on vaaraton, 
ollen kuitenkin samalla ripsiä hoitava tuote.

Erityinen, kollageenia ja kysteiiniä sisältävä, hoitava koostumus
Ainesosat hellivät ripsiä jo hoidon aikana ja tekevät ne vahvoiksi ja huolitellun näköisiksi. 

Kollageeni: 
Tunnetaan useimmiten ihmisen kehossa olevana kudoksia tukevana proteiinina, joka antaa niille 
mekaanista kestävyyttä. Kierteisen rakenteensa ansiosta se suojaa karvaa, sitoo kosteutta ja 
näin estää kuivumista. Vesiliukoista kollageenihydrolysaattia käytetään erityisesti shampoissa ja 
hoitoaineissa, jolloin hiuksista tulee helposti märkänä kammattavat, pehmeämmät ja ne saavat 
volyymiä.

Kysteiini:
Kysteiini on aminohappo, joka on merkittävä karvan rakenteelle. Se suojaa ja vahvistaa herkkää 
karvan juurta ja vastaa karvan kasvua tukevan keratiinin valmistuksesta. 
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LIIAN SUURI KOKO 
Ripset loppuvat keskelle 
taivutustyynyä.        

HYVÄ TIETÄÄ 

1. Varmista, että käytät oikean kokoista 
taivutustyynyä. Ripsien kuuluu peittää tyynyn 
kaareva osa. Jos ripset loppuvat tyynyn pak-
suimpaan kohtaan, valitse pienempi tyyny.

2. Permanentti- ja neutralisointiaineet tulisi 
levittää ripsien keskikohdasta tyveen saak-
ka. Älä levitä aineita ripsien kärkiin.

3. Työskentele osioissa! Helpottaaksesi 
ripsien liimausta taivutustyynyyn, työskentele 
osioissa. Levitä liimaa ensin tyynyn ulkonurk-
kaan, odota 15 sekuntia ja kiinnitä sitten ulko-
nurkan ripset tyynyyn. Työskentele näin osioissa, 
kunnes kaikki ripset ovat liimattu tyynylle. 
Odota, että liima kuivuu, ennen kuin levität 
LashPerm -aineen. 

4. Jos yksittäisiä ripsiä irtoaa tyynyltä kes-
ken käsittelyn, voit pyyhkiä kyseisen alueen 
puhtaaksi, lisätä hieman liimaa, odottaa 15 se-
kuntia ja korjata ripset taivutustyynylle uudelleen.

KATSO 
VIDEO

EYELASH LIFT 
Tips & Tricks

LIIAN PIENI KOKO     
Ripset jatkuvat liian pit-
källe yli taivutusosan. 
          

OIKEA KOKO   
Ripset peittävät koko 
taivutusosan.   
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Tämän ja muut ohjevideot löydät     
Youtubesta RefectoCil -kanavaltamme.



FAQ

Jos ripset kaartuvat liikaa, mahdollisesti 
a. tyynyt ovat olleet liian pienet suhteessa ripsien pituuteen
b. aktiiviaineita on laitettu liian pitkälle ripsen kärjen suuntaan
c. vaikutusaika on ollut pidempi kuin 8 +5 minuuttia 

Jos ripset ovat liian voimakkaasti taipuneet, kokeile seuraa-
via:
a. Toista käsittely suuremmalla ripsirullalla ja puolta lyhyem-
mällä vaikutusajalla. 
b. Suojaa alaripset silikonisuojalapuilla ja levitä permanenttiai-
netta ripsille samalla alaspäin harjaten. Anna vaikuttaa 4 min, 
puhdista ja tee samoin neutralisointiaineella. Anna vaikuttaa 
2,5 min. Puhdista. 
c. Käytä RefectoCil Care Balmia suoraan heti taivutuskäsitte-
lyn jälkeen. Tuote on hyvin öljyinen ja koostumuksensa ansi-
onsa pysäyttää taivutusreaktion ja heikentää sitä.

Jos ripset ovat liian vähän taipuneet, varmista että sil-
mänympärysalue on kunnolla puhdistettu ja että alueelta on 
poistettu myös kaikkien aineiden jäämät. Suosittelemme 
aina käyttämään puhdistukseen RefectoCil Saline So-
lution -puhdistusainetta. Varmista että käytössä on oikean-
kokoinen tyyny ripsiin nähden. Jos tyyny on ollut liian suuri, 
tee pienemmällä tyynyllä käsittely uudelleen, käyttäen puolta 
käsittelyajoista.

Miksi on tärkeää antaa liiman kuivua hyvin
Käytämme liimaa joka on hyvin hellävarainen eikä sisällä silikonia. Liima on hyvin nestemäinen ja vaatii happea aktivoituakseen. Liima 
vaatii noin 10-20 sekuntia tullakseen riittävän tahmeaksi ja valmiiksi käyttöä varten. Huomaathan että liimaa voi lisätä käsittelyn aikana 
esimerkiksi permanenttiaineen puhdistuksen jälkeen. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä kaikkien tuotteitemme käytöstä löydät täältä:
https://refectocil.at/fi/faq/
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KÄYTÄTKÖ EYELASH CURL PAKKAUSTA JA RULLIA?

Vaikutusaika muuttunut

Uusien Eyelash Perm/ Neutralizer -aineiden vaikutusaika rullia käytettäessä on sama kuin 
Eyelash Lift -tuotteilla, eli 8 + 5 minuuttia. 

Huomioitavaa rullien kanssa käytettäessä

Käytä aineita ripsen keskiosioon rullan päälle, älä levitä 
kärkeen asti, jotta ripsien kärjet eivät käperry liikaa. Älä ylitä 
suositeltua vaikutusaikaa. ”Kippuralle” kääntyneet ripset 
voivat johtua myös liian pienestä rullasta.

Jos ripset ovat käpertyneet liikaa, uusi käsittely suurem-
malla rullalla, mutta lyhennä vaikutusaika puoleen.  

Jos ripset eivät kaartuneet tarpeeksi, syy voi olla puo-
lestaan liian suuri ripsirulla, liian lyhyt vaikutusaika tai se, 
ettei ripsiä puhdistettu huolellisesti ennen käsittelyä. Uusi 
käsittely pienemmillä rullilla, mutta lyhennä vaikutusaika 
puoleen. 

Huolehdi että ripset ovat suorassa rullan päällä. Mikäli 
ripset ovat jääneet vinoon, voit uusia käsittelyn ja oikaista 
ripset uudella käsittelyllä. Muista kuitenkin puolet lyhempi 
vaikutusaika! 

Kestovärjäys

Taivutuskäsittelyjen jälkeen RefectoCil kestovärien vaikutusaika on aina 2 minuuttia! 


