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W dzisiejszych czasach, kiedy wszy-
scy są zabiegani i wszędzie się spie-
szą, choćby najmniejsza oszczęd-
ność czasu jest bardzo dużą wygodą. 
Z tego względu wiele kobiet decy-
duje się na przedłużanie rzęs. Jest to 
świetny sposób nie tylko na oszczę-
dzenie kilku cennych chwil, gdyż 
przedłużanych rzęs nie trzeba malo-
wać, ale także na fantastyczny wygląd 
o każdej porze.
 
Przedłużanie rzęs jest obecnie łatwo 
dostępne i bezpieczne. Można zy-
skać nie tylko piękny wachlarz rzęs, 
ale także optycznie otworzyć oko, 
powiększyć je oraz wydłużyć kąciki. 
Brzmi świetnie, prawda? Należy jed-
nak pamiętać o tym, aby udać się do 
profesjonalnego, zaufanego stylisty 
rzęs z dobrymi opiniami.

METODY 
PRZEDŁUŻANIA RZĘS
Rzęsy można przedłużać na kilka spo-
sobów. PIERWSZYM I NAJPOPULAR-
NIEJSZYM Z NICH JEST METODA 1:1. 
JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE, DO 
JEDNEJ RZĘSY KLIENTKI  PRZYKLEJANA 
JEST JEDNA RZĘSA PRZEDŁUŻAJĄCA.  

Rzęsy mogą być syntetyczne lub też 
naturalne (np. z włosia norek). Rzęsy 
naturalne są nieco lżejsze i bardziej 
naturalne w dotyku od tych sztucz-
nych. Przy tej metodzie rzęsy zostają 
wydłużone i pogrubione przy zacho-
waniu naturalnego efektu.
 
Istnieją także metody 2:1, 3:1, 4:1 oraz 
5:1 czyli tzw. metody objętościowe 
gdzie do jednej rzęsy przyklejane są 
małe "kępki", zawierające od 2 do 5 
rzęs. Przy użyciu tych metod rzęsy 
można nie tylko wydłużyć i pogrubić, 
ale także znacząco zagęścić, nawet, 
jeżeli naturalne rzęsy są rzadkie. Rzęsy 
używane do tego typu zabiegów są 
bardzo lekkie, aby nie obciążać oka 
w niepotrzebny sposób i gwarantują 
bezpieczeństwo.
 
Blink & Go / Blink & Express to z ko-
lei bardzo szybkie metody przedłu-
żania rzęs, gdzie pożądany efekt 
uzyskiwany jest juz po 30 minutach. 
Metody te świetnie sprawdzają się 
przed imprezami, ślubami, czy sesja-
mi zdjęciowymi. Polecane także dla 
osób, które z różnych powodów nie 
chcą decydować się na trwałe prze-

dłużanie. Podczas zabiegu doklejane 
są pojedyncze rzęsy lub też kępki. 
Efekt może utrzymywać się nawet do 
dwóch tygodni i nie wymaga uzupeł-
niania.

WYBÓR STYLISTY
Kluczową rolę dla udanego zabiegu 
zdecydowanie pełni stylista rzęs. Na-
leży wybrać osobę polecaną, zaufa-
ną, która posiada dobre opinie oraz 
ukończyła odpowiednie kursy oraz 
cały czas się kształci w tej dziedzi-
nie i poznaje nowe techniki. Warto 
poprosić o certyfikaty, zdjęcia do-
tychczas wykonanych prac i zapy-
tać, na jakich materiałach dana oso-
ba pracuje (czy są przetestowane 
dermatologicznie i okulistycznie).  
DOBRY STYLISTA NAJPIERW DO-
KŁADNIE ZAPOZNA SIĘ ZE STANEM 
TWOICH RZĘS, KSZTAŁTEM OKA 
I TWARZY, ZADA PYTANIA ODNO-
ŚNIE TWOICH PREFERENCJI I OCZE-
KIWANEGO EFEKTU. Dopiero wtedy 
wybierze najbardziej odpowiednią 
metodę, a także grubość, długość 
i stopień podkręcenia rzęs. Profe-
sjonalista potrafi przeprowadzić 
zabieg tak, że efektem nie 
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będą jedynie piękne rzęsy, ale także 
większe, otwarte spojrzenie.

WPŁYW ZABIEGU NA 
NATURALNE RZĘSY
Dobrze wykonany zabieg nie ma 
wpływu na nasze naturalne rzęsy. 
Jeżeli są one przyklejone prawidło-
wo, można je swobodnie przecze-
sać, a ich waga jest odpowiednio 
dobrana do naszych własnych rzęs 
- nie ma powodów do zmartwień. 
Rzęsy wypadną zgodnie z ich natu-
ralnym cyklem, który trwa ok. 6 - 10 
tygodni. Jeżeli jednak zabieg nie był 
wykonany prawidłowo, mogą wy-
stąpić nieprzyjemne konsekwencje. 
W wyniku sklejenia rzęs, przykle-
jenia jednej rzęsy do kilku natural-
nych lub też przyklejenia rzęs do 

powieki, dochodzi do podrażnienia 
i  swędzenia powiek. W takiej sytu-
acji należy udać się na ich ściągnię-
cie, w żadnym wypadku nie wolno 
próbować ściągać ich samemu. Rzę-
sy mogą też szybciej wypaść, jeśli 
stanowią zbyt duże obciążenie dla 
naszych własnych, dlatego tak waż-
ny jest dobór odpowiedniej metody 
i rodzaju rzęs.
 
PRZEBIEG ZABIEGU
Zabieg przeprowadza się na leżąco, 
ze względu na to, że trwa około 2 - 3 
godziny. Powinien być poprzedzony 
demakijażem, jeśli takowy jest po-
trzebny. Dolne rzęsy są oddzielane 
i zabezpieczane, aby uniknąć skle-
jenia powiek. Kolejnym etapem jest 
odtłuszczenie rzęs. Następnie do każ-

dej rzęsy klientki, doklejana jest jed-
na rzęsa lub kępka rzęs za pomocą 
specjalnego kleju. W trakcie trwania 
zabiegu, klientka musi mieć cały czas 
zamknięte oczy.

PIELĘGNACJA 
PRZEDŁUŻONYCH RZĘS
Przez pierwsze 4-5 godzin od zabiegu 
należy bezwzględnie unikać kontaktu 
z wodą i parą wodną, aby klej cał-
kowicie wysechł. Przez kolejne 2 dni 
należy ograniczać kontakt z wodą do 
minimum tzn. unikać basenu, sauny 
i dużego wysiłku fizycznego - poce-
nia się. KONTAKT Z PRZEDŁUŻANYMI 
RZĘSAMI NALEŻY ZMINIMALIZOWAĆ 
- NIE POCIERAĆ, STARAĆ SIĘ ICH NIE 
DOTYKAĆ, NIE ROZCZESYWAĆ ZBYT 
CZĘSTO. PRZEDŁUŻONYCH RZĘS 
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NIE NALEŻY MALOWAĆ, EWENTUAL-
NIE MOŻNA UŻYĆ TUSZU NA BAZIE 
WODY, ABSOLUTNIE NIE WODOOD-
PORNEGO. Do demakijażu najlepiej 
używać delikatnego płynu micelarne-
go na bazie wody. Należy postarać się, 
aby podczas demakijażu nie pocierać 
nadmiernie rzęs. Trzeba unikać pro-
duktów zawierających tłuszcze, aby 
nie doprowadzić do rozpuszczenia 
kleju. Nie można także używać zalotki.

PRZECIWWSKAZANIA
Zabiegu nie powinno się przeprowa-
dzać u osób, które nie mają rzęs lub 
mają ich bardzo mało, gdyż w ta-
kiej sytuacji nie ma jak przykleić rzęs 
sztucznych. Niektóre osoby mają aler-
gię na klej, więc w tej sytuacji zabieg 
również jest niewskazany. Nie wolno 
też przedłużać rzęs, jeśli występują 
stany zapalne oczu, zakażenia, jaskra 
oraz zaćma.

ALEKSANDRA JEWAK
Pracownik Apteki
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