
Palveluihimme liittyvää tärkeää tietoa 
asiakkaalle 

Kaikki asiakaspalvelijamme ovat koulutettuja alan ammattilasia ja 
vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi palveluihimme 
liittyen. Alta löydät tärkeää tietoa sinulle, joka harkitset ajan 
varaamista kauneusstudioomme. Mikäli sinulla herää lisää 
kysyttävää palveluun liittyen, etkä löydä vastausta täältä, Mimas 
Beauty:n henkilökunta palvelee sinua puhelimitse tai sähköpostitse. 

Suihkurusketus 
• Ennen rusketukseen tuloa: 

o Kuori iho hyvin muutamaan otteeseen edeltävän viikon aikana 
o Kosteuta ihoa ja huomioi erityisesti kuivat kohdat kuten kyynärpäät sekä 

polvet 
o Älä käytä hajuvettä ja paksuja voiteita samana päivänä, kun tulet 

rusketukseen 
o Pese kaikki meikki sekä deodorantti pois ennen rusketuksen laittoa 
o Älä aja ihokarvoja juuri ennen rusketukseen tuloa (suositus esim. 2 vrk 

aiemmin) 
o Rusketusta ei voida laittaa tuoreen ruhjeen tai täyteainehoidon jälkeen 
o Huomioithan, että tietyt lääkeaineet esim. Roaccutan vaikuttavat ihon 

kuntoon ja voivat tästä syystä olla kontraindikaatioina rusketuksen laitolle. 
• Emme suosittele rusketusta suihkutettavaksi heti ripsipidennysten laiton jälkeen. 
• Rusketuksen laiton yhteydessä saat kirjalliset kotihoito-ohjeet, joilla ylläpidät 

kaunista rusketustasi 
• Suihkurusketus pysyy iholla n. 4-7 vrk 
• Suihkurusketus kehittyy ja kuivuu iholla 6-8 tuntia, tuona aikana ihoa ei tule kastella 

Ripsipidennys 
• Ennen ripsipidennyksen laittoa 

o Tulethan ripsien laittoon ilman silmämeikkiä, silmämeikin poistoon käytettävä 
aika voi vähentää itse ripsipidennykseen varattua aikaa 

o Ripsipidennys voidaan laittaa vain kun silmäsi ovat terveet 
o Emme tee ripsipidennyksiä heti silmäleikkausten jälkeen 
o Suosittelemme ripsipidennyksen laittoa ilman piilolinssejä 

• Mikäli epäilet kosmetiikka-aine allergiaa tai altistumista ripsipidennyksessä 
käytettäville aineille, olethan yhteydessä henkilökuntaamme 



• Ripsipidennyksiä ei saa kastella 1 vuorokauteen laiton jälkeen ja saunomista tulee 
välttää 2 vuorokautta 

• Öljypitoisten kosmetiikkatuotteiden käyttö ripsienpidennysten aikana ei ole 
suotavaa: öljy voi vaurioittaa ripsienpidennyksiä ja aiheuttaa jatkeiden 
ennenaikaisen irtoamisen 

• Klassisessa ripsipidennyksessä jatkeita liimataan 1:1 suhteessa omaan luonnon 
ripseen. Yhteen silmään kiinnitetään keskimäärin 70-120 kuitua 

• Volyymiripsissä kuituja liimataan taas 2-5:1 suhteessa omaan ripseen, joten kuitujen 
määrä on moninkertainen verrattuna omiin luonnollisiin ripsiin 

• Sekä klassisten- , että volyymiripsipidennyksen huoltoväli on n. 3-5 vkoa 

Rakennekynnet 
• Käytämme rakennekynsien teossa geelitekniikkaa 
• Sopii asiakkaille, jotka tavoittelevat kynteen sekä pituutta, että vahvuutta 
• Mahdollistaa kynnen monipuolisen koristelun 
• Ennen rakennekynsien laittoa: 

o Tarttuvat kynsisairaudet ja tulehdukset estävät rakennekynsien/geelauksen/
geelilakkauksen laiton 

o Rakennekynsien laittoon tullessasi kynsiesi on hyvä olla puhtaat: kynsilakan 
poistamiseen käytetty aika voi vähentää itse rakennekynsien tekoon varattua 
aikaa 

o Raskaus, hormonit, kynsiä kuluttava työ ja kynnen rakenne voivat vaikuttaa 
rakennekynsien pysyvyyteen 

o Rakennekynsien huoltoväli on n. 3-5 vkoa 
o Jos epäilet akrylaattiallergiaa, olethan yhteydessä henkilökuntaamme 

Luonnonkynnen geelaus 
• Sopii asiakkaille, jotka kaipaavat vahvistusta, mutta eivät pituutta omaan 

luonnonkynteen 
• Tehdään rakennegeeleillä 
• Mahdollistaa kynnen monipuolisen koristelun 
• Geelauksen huoltoväli on n. 3-5 vkoa 

Geelilakkaus 
• On tarkoitettu pääasiallisesti asiakkaille, joilla on hyvät ja vahvat kynnet 
• Sopii asiakkaille, jotka tavoittelevat kynsilakkamaista lopputulosta: luonnonkynttä ei 

pidennetä eikä vahvisteta rakennegeeleillä vaan pelkästään lakataan UV/LED-
kovetteisilla lakoilla 

• Muissa tapauksissa suosittelemme luonnonkynnen vahvistamista geelillä tai 
rakennekynsiä  

• Geelilakkauksen huoltoväli 2-3 vkoa 

Ehostus 
• Olethan pessyt ja kosteuttanut kasvojesi ihon ennen meikkaukseen tuloa 



• Ilmoitathan mahdollisista kosmetiikka-aineallergioista henkilökunnallemme 


