
Lash lift- ripsien kestotaivutus & kestovärjäys 
Ripsien kestotaivutuksella saat lisänäyttävyyttä luonnollisille ripsillesi. Ripset taipuvat tyvestä 

alkaen avaten kauniisti katsettasi ja korostaen silmiäsi. Ripsien kasvun myötä taivutustulos 

vähitellen katoaa ripsistä, kun kestotaivutus ns. kasvaa ulos, kun ripset kasvavat ja uusiutuvat. 

Luonnollisen ripsen elinkaari on noin 4-12viikkoa: uusi ripsi kasvaa karvatupesta n.30-45 päivän 

ajan, sen jälkeen kasvu loppuu ja ripsi siirtyy lepovaiheeseen n.2-3 viikoksi, jonka jälkeen ripsi 

tippuu ja kierto alkaa uudelleen. Ripset ovat eri kasvuvaiheessa ja päivittäin uudistuu keskimäärin 

kolme ripseä. Kestotaivutuksen voi tehdä 8 viikon välein. 

 

Kestotaivutuksessa alaripset suojataan ja silmä luomelle kiinnitetään silikonityyny vesiliukoisella 

hellävaraisella liimalla ripsien tyveen. Silikonityynyjä on erikokoisia erilaisille ripsipituuksille, joten 

käsittely sopii kaiken pituisille ripsille. Käymme yhdessä läpi halutun lopputuloksen ja valitsemme 

sopivan kokoisen muotin ripsillesi. Ripset nostetaan ja asetellaan vesiliukoisella liimalla 

silikonityynyn päälle, liimaus pitää ripset paikoillaan vaikuttavien aineiden ajan ja huuhdellaan 

lopuksi pois vedellä. Kun ripset on kiinnitetty muotin päälle ripsiin laitetaan vaikuttamaan 

taivutusaine, joka rikkoo ripsen omat rikkisillat ja näin pehmentää ripsen rakenteen ja ripsi 

muotoutuu muotin mukaisesti. Taivutusaine poistetaan ja seuraavaksi laitetaan kiinnitysaine, joka 

sulkee ripsen suomukerroksen ja kiinnittää muodon. Ripset kestovärjätään käsittelyn yhteydessä, 

jolloin ne tulevat paremmin esiin, lopuksi ripsiin laitetaan hoitoaine ja naamio jotka kosteuttavat ja 

ravitsevat ripsiä.  

 

Ennen hoitoa 

Öljyjen käyttöä ripsissä tulee välttää 4-8viikkoa ennen kestotaivutuksen tekemistä, koska 

öljypitoiset tuotteet tekevät ripseen öljykalvon, jolloin kestotaivutukseen vaikuttavat aineet eivät 

välttämättä pääse vaikuttamaan yhtä tehokkaasti, ja lopputulos voi jäädä laimeaksi. Ripset 

reagoivat yksilöllisesti öljypitoisten tuotteiden käyttöön, ja joillakin öljypitoisten tuotteiden 

käytöllä ei ole vaikutusta lopputulokseen, kun taas osalla pienikin määrä öljyä ripsissä voi 

heikentää lopputulosta. Öljyä ei myöskään suositella käyttämään huoltovälin aikana. 

Tule kestotaivutukseen mieluiten ilman silmämeikkiä, etenkin ilman vedenkestävää ripsiväriä. 

Piilolinssit tulee poistaa ennen hoitoa. 

Ripsienpidennykset tulee poistaa ennen kestotaivutusta. Ripsienpidennysten poiston jälkeen tulisi 

pitää 1 kasvukausi eli noin 8 viikkoa väliä ennen kestotaivutusta, jotta omat ripset ehtivät uusiutua 

ja vaihtua uusiin parempikuntoisiin ripsiin, jolloin lopputulos on paras mahdollinen. 

Kestotaivutuksen jälkeen ripsienpidennykset voidaan asentaa 48 tunnin jälkeen. Huomioi, että 

taivutus vaikuttaa siihen miten ripsienpidennykset asettuvat omalle ripselle. Mikäli ripset ovat 

taivutettu erittäin kaarevaksi tai jyrkällä kulmalla, ei ole suositteltavaa laittaa ripsienpidennyksiä 

vasta kuin 8 viikon kuluttua. 



Kotihoito-ohjeet ripsien kestotaivutuksen jälkeen 

Ripsien kastelua, pesemistä ja meikkamista sekä voimakasta hikoilua ja saunomista tulisi välttää 

ensimmäiseen 24 tuntiin käsittelyn jälkeen, koska ne voivat heikentää taivutuksen vaikutusta ja 

kuivattaa ripsiä.  

Suosittelemme käyttämään ripsiä kosteuttavaa ja vahvistavaa ripsien hoitotuotetta 

kestotaivutuksen jälkeen, jotta ripsien kosteustasapaino ja yleiskunto pysyy hyvänä koko karvan 

kasvunajan.  

Voit käyttää huoletta ripsiväriä sekä silmämeikkiä ja poistaa meikit aivan normaalisti 24 tunnin 

varoajan jälkeen.  

Jos ripsien kestotaivutus on mielestäsi liian jyrkästi tehty tai taivutus jäänyt hieman loivaksi, 

olethan meihin yhteydessä niin voimme tehdä niille korjauskäsittelyn 7 päivän aikana 

alkuperäisestä hoidosta.  

Kontraindikaatiot 

• Allergia (allergiset reaktiot ovat hyvin harvinaisia, mutta on mahdollista, että 

kulmakarvojen iho saattaa reagoida käsittelyssä käytettäviin aineisiin punoituksella tai 

kutinalla. Jos sinulla on kosmetiikka-allergiaa, tai epäilet olevasi allerginen tai olet muuten 

herkistynyt/ herkkä ihoinen tulee sinulle tehdä allergiatesti ennen käsittelyn tekoa) 

• Raskaus ja imetys (raskaus ja imetys eivät varsinaisesti ole esteitä, mutta ne vaikuttavat 

kehon hormoonitoimintaan, joka vaikuttaa myös ripsien kasvuun ja laatuun, näin ollen 

kestotaivutus ei välttämättä toimi oikein ja lopputulos voi olla hyvinkin lyhytkestoinen. 

Raskauden ja imetyksen jälkeen kannattaa odottaa, että hormoonitoiminta tasapainottuu)  

• Alopecia 

• Silmätulehdus (odotettava, että silmätulehdus paranee) 

• Sytostaatti- ja sädehoidojen aikana ei suositella kestotaivutuksen tekemistä 

• Trichotillomania (pakonomainen hiusten, ripsien ja kulmakarvojen nyppiminen) 

• Ikäraja ripsien kestotaivutukseen on 16 vuotta 

 

Kaihi, diapeettinen retinopatia ja glaukooma eivät ole esteitä kestotaivutukselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 


