
Ripsienpidennys 
Ripsienpidennyksissä omiin ripsiin liimataan ripsikuituja, jolloin saadaan lisä näyttävyyttä ripsille ja silmät korostuvat 

kauniisti. Kuidut kiinnitetään luonnonripselle ripsienpidennyksille tarkoitetulla erikoisliimalla. Ripsienpidennyksillä 

ripsistä saadaan luonnolliset tai näyttävän tuuheat -asiakkaan toiveet ja ripsilaatu huomioiden. Oikein laitettuina 

ripsienpidennykset eivät vahingoita omia ripsiä. 

Normaalisti ihmisillä on noin 50-150 ripseä per silmä, joten lopputuloksissa voi olla paljon eroja riippuen 

luonnonripsien määrästä. 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. Ripsien kasvun 

myötä ripsienpidennykset vähitellen tippuvat oman luonnonripsen mukana, kun ripset uusiutuvat. Ripsien kasvu 

nopeus on yksilöllistä ja kasvunopeudesta sekä ripsien kasvuvaiheesta ripsien laiton aikana riippuen 

ripsienpidennysten kesto vaihtelee kolmesta jopa kahdeksaan viikkoon. Yleinen suositus ripsien huolto väliksi on 3-

4viikkoa. 

Volyymiripsienpidennys 
Volyymiripsienpidennyksessä käytetään menetelmää, jossa yhteen omaan ripseen liimataan useampi ripsikuitu 

viuhkana, haluttu lopputulos huomioiden viuhkaan laitetaan 2-7 ripsikuitua. Menetelmä ei kuitenkaan rasita omia 

ripsiä enempää kuin klassiset ripsipidennykset, sillä volyymiripsikuidut ovat kolme kertaa ohuempia kuin klassiset 

ripsikuidut ja rakenteeltaan ohuita ja kevyitä. Ripsikuiduista tehdään viuhkat ja tällöin paino levittyy omalle ripselle 

tasaisemmin. Oikeaoppiset volyymiripsiviuhkat ovat symmetriset ja ilmavan pehmeät. Volyymiripsistä voidaan saada 

näyttävämmät kun klassisista, mutta myös erittäin luonnolliset ripset on mahdollista toteuttaa volyymiviuhkoilla. 

Volyymiripset ovat myös hyvä vaihtoehto asiakkaille, joilla on harvat ripset, sillä viuhka tuo harvempaan ripsirajaan 

parempaa tuuhennosta ja täyttöä kuin yksittäiset klassiset pidennykset. 

Klassinenripsienpidennys 
Klassisissa ripsienpidennyksissä käytetään yksittäisiä ripsikuituja, eli jokaiseen omaan ripseen liimataan yksi 

ripsikuitu. Myös klassisilla ripsipidennyksillä voidaan tehdä erilaisia tyylejä, mutta volyymiripsiin verrattuna klassisilla 

ripsillä saavutetaan ”eritellympi look”. Klassinen kuitu on materiaaliltaan jäykempi ja paksumpi kuin volyymikuitu. 

Hybridiripsienpidennys 
Hybridiripsienpidennys on volyymin- ja klassisenpidennyksen sekoitus.   

Hybridiripset tehdään laittamalla volyymiripsiä ja klassisia ripsikuituja sekaisin, näin saadaan luotua  

”tähtisilmäefekti”. Hybridiripsissä käytetään tyypillisesti enemmän volyymiviuhkoja, joiden joukkoon asennetaan 

yksittäisiä klassisia pidennyksiä, mutta ripset toteutetaan asiakkaan toiveet huomioiden. 

 

 

 



Ripsienpidennysten hoito-ohjeet 

Ennen ripsien laittoa: 
• Tule ripsien laittoon mahdollisimman puhtailla ripsillä, mieluiten ilman meikkiä. Vältä myös voiteiden käyttöä 

silmänympärysiholla saman päivän aikana. Mikäli tulet huoltoon runsaalla silmämeikillä, emme 

valitettavasti voi tarjota takuuta ripsillemme. 

• Käytä puhdistuksessa öljytöntä puhdistusainetta, sillä luonnonripsen pintaan jäävä öljy heikentää 

liimasidoksen syntymistä ja liiman pysyvyyttä. 

• Poistathan mahdolliset piilolinssit ripsien laiton ajaksi 

Kotihoito-ohjeet 
• Ripsien tyveen ja luomille kertyy helposti likaa ja talia, joka heikentää liiman pysyvyyttä. Tämän vuoksi ripset 

tulisi pestä päivittäin ripsienpidennyksille tarkoitetulla puhdistustuotteella. Pyörittele puhdistustuotteella 

huolellisesti luomet ja anna vaahdon mennä ripsiin ja pyyhi hellästi ripset ripsien kasvusuunnan mukaisesti. 

Huuhtele huolellisesti.  

• Pesun jälkeen painele ripset kevyesti kuiviksi, älä hankaa! Ripset voi myös kuivata hiustenkuivaajalla viileällä 

puhalluksella, jolloin ripset kuivuvat nopeasti tyvestä asti ja volyymiripsien viuhkat aukeavat kauniisti. 

• Harjaa ripset päivittäin ripsiharjalla. Ripsien harjaus pitää ripsienpidennykset siistinä. 

• Mikäli käytät silmämeikkiä, poista meikki varovasti silmiä hinkkaamatta. Mekaaninen rasitus heikentää 

liimasidosta. Käytä vesipohjaisia tai geelimäistä silmämeikinpoistoainetta silmämeikin puhdistamiseen. 

Poista silmämeikki silmämeikinpoistoaineeseen kostutetulla pumpulipuikolla. Vältä vanun ja vanulappujen 

käyttöä puhdistuksessa, sillä ripsien tyveen tarttuu helposti vanuhaituvia. 

• Vältä ripsivärin sekä voimakkaan silmämeikin käyttöä. Mikäli käytät meikkiä, käytä ainoastaan vesiliukoisia 

meikkituotteita. 

• Vältä silmien hinkkaamista sekä ripsien turhaa koskettelua. 

• Pyri nukkumaan selällä tai kyljellä, sillä vatsallaan nukkuminen heikentää ripsien pysyvyyttä. 

 

 

 

 

 

 



Ripsienpidennysten pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä: 
• Hormonitasapainon muutokset (kuukautiset, stressi, raskaus, imetys) 

• Jotkut lääkkeet ja ravintolisät (antibiootit, e-pillerit, aknelääkkeet, kalaöljyvalmisteet, silmätipat) 

• Jotkut sairaudet (kilpirauhassairaudet, flunssa, virukset, tulehdukset) 

• Öljypitoisten tuotteiden ja silmämeikin käyttö 

• Saunominen ja runsas hikoilu 

• Rasvoittuvat tai raskaat luomet 

• Lasimaiset tai kiharat luonnonripset 

• Hennot ja hauraat luonnonripset 

• Silmien vuotaminen tai vapina asennuksen aikana 

• Kyyneleet tai helposti vuotavat silmät 

• Nukkuminen kasvot tyynyä vasten 

• Lomamatkat ja kesäolosuhteet (aurinkovoiteet, uiminen, ilmankosteus, lämpötilamuutokset) 

• Silmien hinkkaaminen ja ripsien nyppiminen sekä turha koskettelu 

• Ripsien likaisuus (meikinjämät, rähmä, rasva, tali) 

• Luonnonripsen kasvunopeus ja kasvusykli 

• Kemikaaliset käsittelyt, kuten ripsipermanentti tai ripsien kestovärjäys 

• Ripsientaivuttimien käyttö 

• Asennusolosuhteet (ilmankosteus, lämpötila) 

Takuu ripsienpidennyksissä 
Kun ripsiin laitetaan pidennykset, ripsien kasvaminen ja tippuminen on helpommin huomattavissa kuin 

luonnonripsien tippuminen, koska nämä ripset ovat paremmin nähtävissä kuin luonnonripset. Kannattaa muistaa, 

että ripsiä irtoaa joka päivä sekä ilman pidennyksiä, että pidennysten kanssa. 

Mikäli ripsikuituja kuitenkin tippuu huomattavan paljon ilman omaa luonnonripseä niiden laiton jälkeen tai ripsissä 

on muuta huomautettavaa, tarjoamme tekemillemme ripsipidennyksille 7 vuorokauden veloituksettoman takuun. 

Takuuehtona on, että ripsipidennyksesi eivät ole tippuneet ripsiteknikosta riippumattomista syistä, olet noudattanut 

kotihoito-ohjeita sekä olet ollut asiasta yhteydessä hoitolaamme mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 7 

vuorokauden sisällä edellisestä ripsikäynnistäsi.  

 


