
RIPSIPIDENNYSTEN KOTIHOITOTUOTTEET 
 

	
 
Meiltä löydät laajan valikoiman ripsipidennyksille tarkoitettuja kotihoito- ja kosmetiikkatuotteita 
pitämään katseesi kauniina ja huoliteltuna. 
 
Kaikki Xtreme Lashes kotihoitotuotteet ovat saatavilla kauttamme. Mikäli haluamaasi tuotetta ei löydy 
suoraan hoitolamme hyllystä, tilaamme sitä Sinulle seuraavan tilauksen yhteydessä. Lisätietoa 
tuotteista saat henkilökunnaltamme tai Xtreme Lashesin sivulta. 
 
 
Ripsiharja pidennysten laiton/huollon yhteydessä 
 
Pidä ripsesi kauniisti ojennuksessa käyttämällä tarvittaessa ripsiharjaa, jonka saat aina ripsienlaiton 
yhteydessä. Vaihda harja uuteen säännöllisin väliajoin. 
 
 
Xtreme Lashes Eye Makeup Remover and Facial Cleanser:   30 ml   15,00 € 
Meikinpuhdistusneste       120 ml  35,00 € 
 
Puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti meikin ja epäpuhtaudet silmiltä ja iholta. Rauhoittava aloe vera 
-pohjainen koostumus sisältää kuutta ravitsevaa kasviuutetta. 



Ripsiä suositellaan puhdistettavaksi säännöllisesti, sillä ripsen pinnalle kertynyt lika, rasva yms. 
heikentävät pidennysten pysyvyyttä ja lisäävät riskiä saada tulehduksia ja reaktioita. Muista huuhdella 
puhdistusneste vedellä pois käytön jälkeen. 
 
Käytäthän vain ripsipidennyksille tarkoitettuja puhdistusaineita, sillä vääränlaiset puhdistustuotteet 
aiheuttavat pidennysten ennenaikaisen tippumisen. 
 
 
Puhdistustikut        10 kpl tai 20 kpl 2,00 € 
 
Puhdistustikut helpottavat meikin puhdistamista esimerkiksi silmäluomelta. Puhdistustikkuja on 
saatavilla kahdenlaisia. 
 
 
Puhdistussivellin           6,50 € 
 
Puhdistussiveltimen avulla pääset puhdistamaan ripsipidennykset tehokkaasti mutta hellävaraisesti 
myös ripsien tyvestä ja väleistä. Käytä siveltimen kanssa Xtreme Lashes Eye Makeup Remover and 
Facial Cleanser meikinpuhdistusnestettä tehokkaan puhdistuksen saavuttamiseksi. 
 
 
Xtreme Lashes Protective Coating: Suojaneste ripsipidennyksille    39,00 € 
 
Suojaneste, joka suojaa liimasidoksia lialta, öljyiltä ja suihkeilta ja edesauttaa ripsipidennysten 
pysyvyyttä. Huom. Ei saa käyttää ensimmäiseen 48 h ripsipidennysten laiton/huollon jälkeen. 
 
 
Xtreme Lashes Total Eye Repair Serum: Silmänympärysseerumi     59,00 € 
 
Öljytön, kosteuttava ja kiinteyttävä kevyt silmänympärysseerumi. Sopii käytettäväksi Xtreme Lashes -
ripsienpidennysten kanssa. Ihotauti- ja silmälääkäreiden testaama. Hypoallergeeninen. 
 
 
Xtreme Lashes Amplifeye Lash & Brow Fortifier ADVANCED:     120,00 € 
Ripsi- ja kulmakarvaseerumi 

Tehokas ripsi- ja kulmakarvaseerumi ripsien ja kulmakarvojen vahvistamiseen ja tuuheuttamiseen. 
Lääkeaineeton. 

 
Xtreme Lashes Xtreme Volume Mascara: Tuuheuttava ripsiväri    30,00 € 
Xtreme Lashes Length & Volume Mascara: Pidentävä ja tuuheuttava ripsiväri  30,00 € 
 
Ripsiväri jolla saat lisää intensiivisyyttä katseeseesi tai paikattua huoltojen välissä tulleita rakoja. 
Lähtee helposti pois Xtreme Lashes Eye Makeup Remover & Facial Cleanser –puhdistusnesteen avulla. 
Ei vaikuta negatiivisesti ripsipidennysten pysyvyyteen. Ei suositella käytettäväksi volyymiripsiin. 
 



Xtreme Lashes Glide Liner Long Lasting Eye Pencil: Silmänrajauskynä    20,00 € 
 
Haluat sitten terävyyttä tai utuista ilmettä katseeseesi, luot sen helposti pehmeällä Glide Liner silmien 
rajauskynällä, jonka pysyvyys on taattu. Lähtee helposti pois Xtreme Lashes Eye Makeup Remover & 
Facial Cleanser–puhdistusnesteen avulla. Ei vaikuta negatiivisesti ripsipidennystenpysyvyyteen. Sävyjä 
löytyy klassisesta mustasta aina kauniiseen ruusukultaan asti.  
 
Saatavilla olevat sävyt:  
Xtreme Black – Musta, Black Pearl – Helmiäismusta, Graphite – Harmaa, Xpresso- Ruskea,  
Cognac – Konjakin ruskea, Truffle – Tryffelin ruskea, Golden Olive – Oliivin vihreä,  
Velvet Teal – Vihertävän harmaa, Midnight Blue –Tummansininen, Sapphire – Safiirin sininen,  
Plum – Luumu, Rose Gold – Ruusukulta 
 
 
Xtreme Lashes Glide Liner sharpener teroitin       6,00 € 
 
Teroitin Glide Liner silmien rajauskynän teroitukseen. 
 
 
Xtreme Lashes Lash Densifying Liquid Eyeliner:  Nestemäinen rajauskynä  25,00 € 
 
Helppokäyttöinen ja monipuolinen musta rajaustussi kahdella erikoismuotoilulla päällä. Sisältää ripsiä 
ravitsevia peptidejä. Ei paakkuunnu ripsien tyveen, ei lohkeile, eikä vaikuta negatiivisesti pidennysten 
pysyvyyteen. Lähtee helposti pois Xtreme Lashes Eye Makeup Remover & Facial Cleanser 
puhdistusnesteen avulla. Hypoallergeeninen, ihotautilääkäreiden testaama. 
 
 
Xtreme Lashes Long Lasting Brow Pen Deep: Kulmatussi     25,00 € 
 
Kulmakarvatussi kulmakarvojen helppoon stailaukseen. Luonnollinen sävy, jolla saat erinomaisen 
pysyvyyden kulmien meikkaukseen. 
 
 
Xtreme Lashes Skin Renewing Concealer: Peitevoide      29,00 € 
 
Peittävä ja valoa silmänympärysiholle tuova peitevoide, joka sopii käytettäväksi ripsipidennyksien 
kanssa. Auttaa ihoa näyttämään tasaisemmalta, täyteläisemmältä, kiinteämmältä, kirkkaammalta ja 
kosteutetummalta.   
 
Saatavilla olevat sävyt:  
Beige, Fair, Mocha ja Neutral. 
 
 
Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin. 


