
Metoda 1:1  

Przedłużanie rzęs metodą 1:1 polega na doklejaniu jednej rzęsy syntetycznej do jednej naturalnej, 

pojedynczo włosek po włosku. Dzięki temu każda rzęsa jest rozdzielona, co umożliwia bezproblemowy 

wzrost rzęs naturalnych. Rzęsy doklejanie mogą być wykonane z różnych materiałów oraz mieć różną 

długość, podkręcenie, a także grubość i kolor, co pozwala na idealny dobór do preferencji klientki oraz 

kondycji jej rzęs naturalnych.  

Zabieg trwa 1-2 godziny. Efekt jest naturalny i utrzymuje się zazwyczaj około dwóch miesięcy. Sztuczne 

rzęsy do złudzenia przypominają te prawdziwe i ich nie obciążają. Nie trzeba ich tuszować. Są odporne 

na działanie wody i łez, dlatego nie musimy mieć obaw, że wypadną np. w trakcie kąpieli. Kobieta po 

zabiegu może pływać, korzystać z sauny czy solarium. W razie potrzeby rzęsy można zdjąć w gabinecie 

kosmetycznym przy użyciu specjalnego zmywacza; trwa to ok. 10-15 minut  

 

Metoda 2:1  

Doklejanie rzęs metodą 2:1 jest obecnie najnowocześniejszym sposobem na przedłużanie, pogrubienie 

i jednocześnie podkręcenie naturalnych rzęs. Zabieg ten polega na doklejaniu przy użyciu specjalnie 

opracowanego kleju dwóch cieniutkich rzęs VIP FUR LASHES do jednej rzęsy naturalnej. Efekt jest 

niezwykle naturalny, gdyż rzęsy VIP FUR LASHES sa bardzo lekkie i nie różnią się strukturą od tych 

rosnących na powiece. Nosząc je można zapomnieć o tuszu do rzęs, jego codziennym demakijażu, 

zalotce czy tzw. kępkach.  

Ponadto jest to jeden z niewielu zabiegów, podczas których efekt jest widoczny od razu, co przynosi 

dużą satysfakcję dla stylisty rzęs i klientki. Zabieg doklejania rzęs jest nie tylko całkowicie bezpieczny, 

ale również przyjemny i komfortowy, bowiem odbywa się w pozycji leżącej na zamkniętym oku. 

Ponadto obszar otaczający oko jest dobrze chroniony specjalnym hydrożelowym płatkiem o działaniu 

przeciwzmarszczkowym i kojącym, aby wyeliminować jakiekolwiek potencjalne podrażnienia oka i 

skóry.  

Czas trwania tej usługi jest uzależniony od ilosci rzęs klientki, jak również doświadczenia osoby 

wykonującej zabieg. Średnio założenie rzęs u doświadczonego stylisty trwa od 2 do 2,5 h, natomiast 

uzupełnienie od ½ do 2h.  

 

Metoda 3:1  

Dzięki tej metodzie rzęsy są ekstremalnie wydłużone i pogrubione, ponieważ do każdej naturalnej 

przykleja się trzy sztuczne z futra norki, które są najlżejsze. W przypadku zastosowania innego rodzaju 

sztucznych rzęs znacznie zwiększyłoby się ryzyko wypadnięcia naturalnego włoska. Zagęszczanie 

metodą 3:1 jest polecane przede wszystkim kobietom o rzadkich rzęsach, bo dzięki doklejeniu do 

każdej prawdziwej rzęsy aż trzech sztucznych zdecydowanie zwiększa się ich objętość. 


