
ZESTAW DO PRZEDŁUŻANIA RZĘS
MODEL: AG125

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Profesjonalny, 18-sto częściowy zestaw do przedłużania i zagęszczania rzęs metodą 1-1 (sztuczna rzęsa przyklejana jest do rzęsy naturalnej). Zestaw 
posiada wszystkie produkty i narzędzia niezbędne do wykonania pielęgnacji przedłużania i zagęszczania jak również usunięcia przedłużonych rzęs.

Cechy produktu:

• Produkt wysokiej jakości

• Od teraz nie musisz wydawać majątku na zabiegi przedłużania rzęs i marnować czas w kolejkach do salonów kosmetycznych 

• Zaskocz wszystkich Twoim nowym, zniewalającym spojrzeniem 

• Rzęsy wykonane są z wysokiej jakości włókna syntetycznego, które odporne jest na wszelkiego rodzaju odgniecenia. Odznaczają się 
pięknym wysokim połyskiem, lekkością oraz idealnym wyprofilowaniem 

• Trzy długości sztucznych rzęs w kolorze czarnym + rzęsy kolorowe pozwalają na duży indywidualizm w przedłużaniu rzęs 

• Nasz zestaw nie powoduje podrażnień skóry, sam zabieg przedłużania jest w pełni bezpieczny i daje spektakularny efekt 

• Efekt zabiegu utrzymuje się przez okres kilku tygodni do kilku miesięcy 

• Przedłużone rzęsy są odporne na wodę - koniec z rozmazanym makijażem! Można w nich pływać, kąpać się i korzystać z odnowy 
biologicznej. 

• Ważne!: przedłużanie, zagęszczanie i odklejanie nie niszczy naszych naturalnych rzęs 

• Wymiary kuferka: 25cm x 18cm x 6,5cm

• Opakowanie: Pudełko

• Kolor: Srebrny

W zestawie:

• Pędzelek płaski

• Patyczki kosmetyczne 

• Waciki do rozsypywania rzęs

• Odtłuszczacz „Clean” (w szklanym pojemniczku)

• Rzęsy czarne w pojemniczkach o długościach 8, 10 i 12 mm

• Całość zapakowana w solidny i estetyczny kuferek z lusterkiem 

• Rzęsy kolorowe w pojemniczkach (fioletowe, granatowe, ciemno brązowe)

• Grzebyczek do rzęs i brwi - podczas aplikacji świetnie służą do izolowania i separowania rzęs 

• Płytka do kleju - bardzo poręczna, łatwa do czyszczenia, ułatwia używanie kleju i powoduje jego oszczędność 

• Nożyczki - z łatwością tną taśmę papierową i plastikową,przydają się przy każdym zabiegu. Są lekkim i trwałym narzędziem 

• 2 pęsety antymagnetyczne (prosta i zagięta) - zaprojektowane z myślą o sprawnym i skutecznym chwytaniu i umieszczaniu rzęs 

• Dmuchawka - w formie gruszki, jest miękka i elastyczna, nie męczy dłoni. Delikatny strumień powietrza przyspiesza wysychanie kleju 

• Klej do rzęs „The silk gum element glues to match” - doskonały zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych stylistów rzęs. Nisko 
zapachowy i o niskiej emisji substancji lotnych 

2. Przedłużanie rzęs krok po kroku

Przygotowanie do zabiegu:

• Wyczyść swoje narzędzia zanim zaczniesz przedłużenie rzęs i miejsce, które wybrałeś i umyj ręce. 

• Sprawdź czy posiadasz wystarczające światło. 

• Osoby używające soczewki kontaktowe na czas zabiegu powinny je wyjąć. 

• Przeciętny, że przeciętny czas przedłużenia rzęs metodą 1 : 1 wynosi około 2,5 – 3 h zatem osoba której przedłuża się rzęsy powinna 
znajdować się w wygodnej pozycji najlepiej leżąc na łóżku kosmetycznym. 

• Wykonaj  staranny  demakijaż,  aby  usunąć  wszelkie  resztki  makijażu  i  tuszu  do  rzęs.  Odtłuść  rzęsy  Cleanerem  przy  użyciu  pałeczek 
kosmetycznych. Ważne jest, aby zrobić to bardzo dokładnie, ponieważ pozostawiony makijaż może utrudnić przyczepność syntetycznych 
rzęsek  i  wcześniejsze ich  odklejanie  się.  Twarz zaleca się  umyć bezolejowym preparatem do demakijażu.  Po wykonanym demakijażu 
odczekaj chwilę, aby rzęsy mogły się osuszyć. 

• Ważne: Nie należy kręcić rzęs przed rozpoczęciem przedłużania. Na prostych rzęsach łatwiej rozprowadza się klej. 

• Ustal jak zamierzasz umieścić rzęsy, wybierz rozmiar rzęs, jaki chcesz użyć i połóż je w pobliżu.

• Przygotuj potrzebne materiały : klej, rzęsy, pompkę, pęsety. Ułóż je na stoliku w wygodny dla Ciebie sposób, tak abyś je miała w zasięgu ręki. 

• Dopasuj długość sztucznych rzęs do naturalnych rzęs i ułóż je na włóknistym waciku. 

Metoda 1:1 krok po kroku:

• Przy użyciu taśmy zabezpiecz dolne rzęsy tak, aby nie stykały się z górnymi. Wykonuje się to po to, by rzęsy dolne i górne się nie posklejały.  
Dodatkowo, choć niekoniecznie górną powiekę możesz podciągnąć na taśmę, co znacznie ułatwi Ci aplikację. 

• Mocno wstrząśnij buteleczkę z klejem i umieść krople na szklanej płytce do kleju. Nie zapomnij o zamknięciu kleju bo może wyschnąć. 

• Lewą ręką weź zakrzywioną pęsetę i oddzielaj pojedynczo naturalne rzęsy od pozostałych. 

• Użyj prostej pęsety do trzymania przedłużonej rzęsy, zanurz około 1/3 do 1/2 końcówki rzęsy w kleju. 

• Przed przyklejeniem sztucznej rzęsy sprawdź czy naturalna rzęsa, którą będziemy przedłużać jest oddzielona od pozostałych. Rzęsa może  
być przyklejana od góry, od spodu lub od boku naturalnej rzęsy. W celu równomiernego rozmieszczenia kleju na naturalnej rzęsie należy  
trzykrotnie przeciągnąć sztuczną rzęsę po całej długości naturalnej rzęsy. Przy trzecim pociągnięciu umieścić sztuczną rzęsę na naturalnej w 
odległości 0,5 – 1 mm od nasady naturalnej rzęsy. Nie przyłączaj sztucznej rzęsy do samego początku naturalnej rzęsy lub powieki. To może 
być  przyczyną dyskomfortu i  podrażnienia skóry.  Przed pozostawieniem przyklejanej  rzęsy upewnij  się czy rzęsa jest prosta.  Sekretem  
uzyskania naturalnego wyglądu jest to jak połączysz sztuczną rzęsę z naturalną. Możesz połączyć tylko jedną rzęsę naturalną z jedną rzęsą  
sztuczną. 

• Susz kilka sekund delikatnie dmuchając dmuchawką na przyklejoną rzesę 

• Porównaj kształt naturalnej rzęsy z miejscem połączenia rzęs. Działaj zgodnie z zasadą: rzęsy bliżej nosa są krótsze, przyklejone bliżej  
powieki, a rzęsy na środku są dłuższe, zaczynające się od połowy rzęsy naturalnej. 

• Pracuj  jednocześnie  na obu  powiekach.  Nakładaj  kolejno jedną  rzęsę na lewym oku a  następnie  na oku prawym,  ten sposób  da Ci  
wystarczająco czasu na wyschnięcie kleju i nie pozwoli na sklejenie się rzęs. Po zakończeniu zabiegu mamy taką samą ilość rzęs w obu  
oczach. 

• Po zakończeniu przyklejania odczekaj jeszcze 10 minut, aby klej mógł całkowicie wyschnąć. (Nie zapomnij, że osoba której przedłuża się 
rzęsy musi do końca zabiegu pozostać z zamkniętymi oczami).

• Przeczesz szczoteczką doklejone rzęsy. 

• Ostrożnie zdejmij taśmę.

• Dodatkowo możesz zaaplikować środek pielęgnujący na rzęsy.

Czynności po zabiegowe:

Pierwsze 24 – 48 godzin jest decydujących do skutecznego przyklejenia zatem:

• Nie narażaj rzęs na wilgotne powietrze, czy deszcz dopóki klej całkowicie nie wyschnie.

• Unikaj gorącej pary wodnej, np. z sauny, czy gorącego prysznicu. Nie myj ich

• Nie zaczepiaj ich… muszą być łagodnie połączone z Twoimi rzęsami. 

• Nie trzyj przesadnie oczu.

• Nie używaj tuszów do rzęs, ani ich nie kręć.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Dla uzyskania naturalnego wyglądu rzęsy powinny być proste. Kręcona rzęsa jest trudniejsza do przyklejenia.

• Nie zaleca się zabiegu przy: opryszczce, stanach zapalnych spojówki i oka, łuszczycy, jaskry, zaćmy, w przypadkach wątpliwych zaleca się  
konsultację lekarską.

• W przypadku połknięcia bądź dostania się do oka substancji czyszczącej lub klejącej zaleca się natychmiastowe przemycie oka pod bieżącą 
wodą i  niezwłoczną wizytę u lekarza.

• Przedłużanie rzęs niesie ze sobą ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowych dlatego zabiegu przedłużania rzęs nie poleca się alergikom. 

• Jeśli rzęsy są bardzo jasne, możesz wykonać hennę. Pamiętaj, aby zrobić to na 2-3 dni przed zabiegiem, ponieważ henna wykonana 
w dniu przedłużania, może osłabić przyczepność doklejanych rzęsek. 

• Tusz do rzęs powinien być wcześniej całkowicie usunięty, pozostałości tuszu mogą uniemożliwić trwałe przyklejenie rzęsy. 

• Zgodnie z regułą sztuczna rzęsa powinna być w 1\2 lub 1\3 dłuższa od rzęs osoby której wydłuża się rzęsy. Wszystkie pytania co do długości  
rzęs powinny być skonsultowane przed rozpoczęciem zabiegu. 

• Właściwe połączenie jest sekretem do uzyskania naturalnego wyglądu. Wszystkie oddzielne rzęsy i rzęsy klientki powinny być odpowiednio 
połączone, bo konsekwencją złego połączenia może być krótkotrwały efekt.

• Unikaj  podkręcania  rzęs.  Zamiast  tego  użyj  oszczędniejszego  sposobu  poprzez  podgrzanie.  Przedłużone  ciepło  może  powodować 
wypadanie.

• Nie używaj płynów do demakijażu na bazie oleju balsamu lub mocnego demakijażu – mogą przesunąć sztuczne rzęsy – produkty te mogą  
rozpuścić  środek  klejący.  W  to  miejsce  używaj  zwykłej  wody  lub  działających  jak  woda  żelu  czyszczących.  Możesz  użyć  płatka  
kosmetycznego, aby delikatnie zmyć makijaż wokół linii oczu.

• Nie używaj wodoodpornych tuszy do rzęs. Stężenie w tego typu tuszach może rozpuszczać preparat łączący i w konsekwencji rzęsy mogą  
ulec odklejeniu.

• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

• Możesz  używać jedynie  tuszy opartych  na  bazie  wody i  wyłącznie  na  końcówki  rzęs,  nigdy na  całe.  Pomalowanie  całych  rzęs  może 
spowodować połamanie i\lub powodować gromadzenie się tuszu na rzęsach.

• Podczas przyklejania rzęs, jeśli klient łzawi (np. z powodu zasypiania, ziewania) szybko wycieraj łzy miękką ściereczką. 

• Aby utrzymać długotrwały efekt i pełną linię rzęs zalecane jest ich poprawiania. W 3 – 4 tygodnie

• Używaj rzęs rozczesanych i gładkich. Po przyklejeniu upewnij się, czy rzęsy nie utknęły razem. Sprawdź, czy wszystkie sztuczne rzęsy są  
dobrze zabezpieczone.

* W celu uzyskania maksymalnej żywotności zestawu, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących 
konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji. 

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl 

http://www.aptel.pl/

