Ripsien pysyvyyteen vaikuttavat asiat:
Ripsien puhtaus ja kunto ripsien laittoon tultaessa
Asiakkaan silmien voimakas vuoto laiton aikana
Ripsien voimakas kastuminen ensimmäisten 24h aikana
Kova pakkanen tai lämmin kostea keli (laitosta 24h)
Öljypitoiset puhdistus- ja hoitotuotteet
Raskaus, imetys tai muut hormonaaliset muutokset¨
Oman ripsen kasvukauden pituus (esim. kilpirauhasen toiminnan häiriöt)
Altistuminen säännöllisesti lämpimälle höyrylle (esim. työolosuhteet), kloorivedelle tai
merivedelle
Silmien alueelle käytettävät kortisoni- tai muut lääkevoiteet, myös silmätipat
Runsas omega3 valmisteiden käyttö
Jatkuva hankautuminen esim. vatsallaan nukkuminen tai ripset ottavat silmälaseihin
Liian paksu tai pitkä kuitu omaan ripseen nähden
Jos olet saanut reaktioita aiemmin ripsipidennyksestä
Pidennykset ja oman ripsen tyvi tulee pitää puhtaana joten huomioithan, että
meikinpoistoaine sopii ripsipidennyksille ja erityisesti volyymipidennyksille suosittelemme
puhdistusvaahtoa joka pitää rasvaisuuden poissa ja viuhkat auki ja joustavina

Takuuehdot:
Takuuaikamme on 1 viikko
Meillä ripsipidennyksiä tekevät kauneudenhoitoalan ammattilaiset jotka ovat käyneet
erikseen ripsipidennysten peruskoulutukset ja pidempään pidennyksiä tehneet myös
täydennyskoulutuksia. 1 viikon takuuaikamme ei ole voimassa jos olet ollut
harjoitusmallina koulutuksessa tai koulutuksen jälkeen harjoitustyön mallina.
Todella moni yllättävältä tuntuva asia vaikuttaa ripsien pysyvyyteen ja joihin ripsien laittaja
tai asiakas ei itse pysty vaikuttamaan. Siksi selvitämme jokaisen tilanteen yhdessä
asiakkaan kanssa ja katsomme tapauskohtaisesti täyttyykö takuuhuollon ehdot.
Useimmiten syy selviää ja sitä osataan välttää jatkossa, mutta jos syy ei selviä ja pysyvyys
ongelmia on toistuvasti niin voimme suositella myös kokeilemaan toista ripsiteknikkoa.
Takuuhuolto on mahdollinen jos:
Ilmoitat laittajalle heti jos ripsiä alkaa tippumaan runsaasti jo ensimmäisten päivien aikana
tai niissä on muuta huomautettavaa ja takuuhuolto tehdään 7 vrk sisällä laitosta
Ripsiä on hoidettu kotihoito-ohjeidemme mukaan, mutta silti ripsikuituja on tippunut
selkeästi normaalia enemmän ensimmäisten päivien aikana ja ilman omaa ripseä
Jos olet saanut lievän ärsytysreaktion (punoitus ja lievä turvotus luomessa ripsien tyvessä)
joka menee ohi parin päivän kuluessa, voimme seuraavan huollon yhteydessä ottaa tämän
huomioon tekniikassamme ja tuotteiden käytössä. Jos taas saat selkeän allergisen
reaktion (voimakas turvotus, punoitus ja ihon hilseily sekä mahdollisesti silmien ja nenän
vuotoa) poistamme ripset ilmaiseksi.
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