
1. Nie mocz rzęs! To klucz do ich trwałości!  

2. Unikaj wilgoci!  Świeżo zaaplikowane rzęsy tego nie lubią, więc: 

• zrezygnuj w tym czasie z dużego wysiłku fizycznego (siłowni itp.) 
- pot również wpływa na trwałość przedłużanych rzęs

• zrezygnuj z basenu, sauny i solarium 

• wizytę u fryzjera zaplanuj na inny dzień

• szybki prysznic lub kąpiel, podczas których nie zmoczysz rzęs - 
długa parowa kąpiel z olejkami jest również niewskazana w tym 
czasie. 

3. Nie pocieraj, ani nie rozczesuj rzęs.  Najlepiej w ogóle ich nie dotykaj!

4. Unikaj zabiegów kosmetycznych na twarz oraz zabiegów mogących 
podrażnić okolicę oczu.

5. Śpij na plecach, aby nie uszkodzić rzęs ocierając je o poduszkę.

6. Unikaj stosowania w okolicy oka ciężkich kremów, olejków do twarzy 
oraz mgiełek i sprayów olejowych.

7. Najlepiej zrezygnować w tych dniach z makijażu oka, aby nie było 
konieczności robienia demakijażu. 

Higiena do 

Pierwsze godziny po zabiegu to kluczowy czas, ponieważ kleje 
stosowane do przedłużania rzęs potrzebują czasu, żeby dobrze związać. 
Jeśli będziesz przestrzegać tych wskazówek aplikacja będzie trwalsza. 

24h - 48h 
 po zabiegu 

Higiena po

1. Niezależnie od tego czy wykonujesz dodatkowy makijaż czy też 
nie, aby uniemożliwić gromadzenie się brudu i rozwój bakterii w 
przestrzeni pomiędzy powieką i rzęsą przyklejaną - codziennie należy 
starannie umyć przedłużane rzęsy. Do mycia rzęs stosuj delikatne 
środki myjące bez dodatku olejków. Po umyciu należy dokładnie 
spłukać resztki środka myjącego z powieki i rzęs, następnie osuszyć 
delikatnie ręcznikiem lub chusteczką higieniczną i przeczesać rzęsy.

2. Jeśli lubisz się malować, musisz przede wszystkim zwrócić uwagę, aby 
nie stosować produktów wodoodpornych (do ich zmycia najczęściej 
zaleca się produkty na bazie olejów).

3. Demakijaż oczu powinnaś wykonywać delikatnie i z uwagą by 
nadmiernie nie pocierać rzęs.

4. Nie dotykaj, nie pocieraj i nie przeczesuj przesadnie często rzęs - 
powinnaś delikatnie się z nimi obchodzić.

5. Nie stosuj zalotki.

Higiena oka to 
najważniejszy element 
dbania o przedłużane 

rzęsy!

Po upływie 24-48h możesz wrócić do ulubionych rytuałów i cieszyć 
się piękną i trwałą stylizacją. Po tym czasie należy również rozpocząć 
dbanie o higienę rzęs.

24h - 48h 
od zabiegu 



Jak dbać o rzęsy 
     po aplikacji?

Twoja Stylistka:

Data kolejnej wizyty:


