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TUDO SOBRE FIOS
Antes de escolher os ﬁos você precisa saber de que material é feito, a curvatura,
espessura e comprimento!
Os ﬁos são vendidos em bandejas e alinhados em ﬁleiras de diferentes tamanhos
(chamadas bandejas mistas) ou em um único tamanho. Aconselho para iniciantes
adquirirem a bandeja mista, pois você irá economizar no investimento inicial e terá
mais opções de ﬁos.

Podem ser fabricados:
Sintético, Seda (SILK), Mink sintético e Mink Real.
A principal diferença entre eles está no material pelo qual são fabricados.
Sintéticos (pote) - Foram os primeiros a serem fabricados. São feitos de
acrílico polido. Quando colocadas nos cílios resultam em um visual bem escuro e
denso, aparência bem plástica. Não possuem especiﬁcação de espessura e
curvatura. Soltos em potinhos, mais difíceis de trabalhar, mais fáceis de perder e
dispersar, efeito artiﬁcial e não são descritas as espessuras e curvatura
tornando-se assim um material não seguro de se trabalhar por não saber que peso
esse ﬁo vai provocar no ﬁo natural.
Seda Sintéticos - chamados de Silk é produzida com uma mistura chamada
Poly (poliéster chinês) que não retém a curvatura por muitos dias, nos dias mais
quentes os cílios tendem a relaxar. São mais pesados que o Mink sintético e Mink
Real e possuem uma aparência brilhante. São mais indicados para clientes que
desejam algo bem marcante e que chame atenção. Opções mais baratas porem
não proporciona um efeito natural e delicado.
Mink Sintético – produzidos com base de poliéster, mistura de Poly e Nylon.
Proporcionam um efeito natural. São os que proporcionam o efeito mais natural.
São leves, macios e com menos brilho, mais ﬁnos e mais delicados. Possuem
curvaturas consistentes que suportam melhor o calor e ação do tempo.
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TUDO SOBRE FIOS
Real Mink – Retirados da pele da calda do animal chamado Marta da
Sibéria (cabelo real do animal) não possuem tamanhos ou um padrão de
comprimento e curvatura, por ser um pelo natural, perdem rapidamente a curvatura
podendo ﬁcar totalmente retos após algumas lavadas e também amassam com
facilidade.
São caros chegando até R$ 300,00 uma bandeja pequena com 6 linhas
mas proporcionam um efeito 100% natural.
Ellipse - Os cílios Ellipse são de forma oval que se encaixa melhor ao ﬁo
natural. Algumas marcas desses ﬁos são ocos, por isso é mais leve do
que quaisquer outras extensões de cílios. São ﬁnos na lateral e com a espessura de
0,20 porem tem peso abaixo de cílios de volume russo 0,7. Dessa forma você tem
cílios Clássicos super leves e confortáveis.
PBT (polybutylene Terephthalate is a synthetic) - tem maior ﬂexibilidade
e o que melhor mantém a curvatura ao passar dos dias. São os melhores que temos
no mercado.
Resumo:
Melhores opções de ﬁos são:
- Mink se desejar um efeito bem natural.
- Ellipse se desejar efeito glamoroso com leveza e delicadeza.
Melhor ainda se tiverem PBT em sua composição.
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CLASSIFICAÇÃO DA CURVATURA DOS FIOS

Temos ﬁos no mercado com uma grande variedade de curvaturas
Como = J, B, C, D.
Vamos começar pelo J
Este ﬁo tem a curvatura moderada, levemente mais curvado que os cílios naturais.
Ótimo para criar um efeito mais singelo.
Curvatura em B
São levemente mais curvados que os cílios em J, tem uma curvatura suave. Trás um
resultado de como se os cílios tivessem sido curvados com curvex.
Curvatura em C
É sem dúvidas a mais utilizada, marcando a curvatura e destacando o olhar, mas
sem excesso. O cílio em C abre o olhar com sua curvatura Extra mas sem exageros.
Curvatura em D
São ﬁos com uma curvatura mais acentuada, para efeitos mais dramáticos.
Curvatura em L
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São ﬁos nitidamente com a maior curvatura, partem em linha reta da base fazendo
uma linda curva para cima logo após.
Resumo:
Os cílios tem uma sequência de curvatura: J, B, C, D e L sendo o o menos curvo e o
L o mais curvo.
As curvaturas mais usadas são C e D.
Para início recomendo comprar a curvatura C, e caso possa investir mais comprar a
D e B.

ESPESSURA DOS FIOS
Vamos discutir um pouco sobre as espessuras dos ﬁos e como elas podem
inﬂuenciar na saúde dos ﬁos naturais da cliente.
A espessura também tem grande variedade assim como a curvatura. Fios mais ﬁnos
são relativamente mais fáceis de manipular que ﬁos mais grossos, ﬁcam mais
maleáveis e também conseguem alcançar um resultado ﬁnal mais delicado.
Devemos nos preocupar com a espessura do ﬁo para cada técnica para que o ﬁo
natural possa suportar o peso e não provocar a sua queda e para que aumente a
durabilidade da extensão. O ﬁo usado não pode ser mais pesado que o ﬁo natural,
não pode passar 0,20mm de forma alguma!!
Existem ﬁos com espessura de 0,20mm e com peso de um ﬁo de 0,07
mm que é o ideal, (falamos acima) que são os Elipse. As espessuras de ﬁos mais
fáceis de encontrar são de 0,20, 0,15, 0,10, 0,05 e 0,07.
Quanto a minha preferência para cada técnica:
Técnica Clássica: 0,20 mm ou 0,15mm – Sendo o 0,15 mm o que mais
utilizo.
Técnica Volume:
- 2D, 3D: 0,07mm
- 4D, 5D : 0,05mm
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Ténica Hibrida – Mesclamos diversas espessuras.
Técnica Mega Volume : 0,03 (Ensinada no curso Lash Design Avançado).

ESPESSURAS E PESOS
30mm de espessura = 0,0045g
25mm de espessura = 0,0038g
20mm de espessura = 0,0030g
8mm de espessura = 0,0025g
15mm de espessura = 0,0015g
12mm de espessura = 0,0013g
10mm de espessura = 0,006g
07mm de espessura = 0,006g
06mm de espessura = 0,005g
05mm de espessura = 0,004g
Resumo
Considerando que são 12mm de comprimento e de curvatura em C. Então você
precisa de ﬁos 0,15 mm para técnica clássica e de 0,05, 0,06 ou 0,07 para técnica
volume russo. Então para técnica clássica a espessura 0,15 é a mais usada e mais
adequada principalmente se deseja efeito natural, já para um efeito bem
glamouroso escolha espessura 0,20 de preferência Elipse oco. Lembrando, a
espessura 0,25 nunca use por ser muito grossa causa um peso inadequado para o
ﬁo natural.
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COMPRIMENTO
Encontramos com bastante facilidade a partir do 7mm a 15 mm mas existem até
20 mm, atenção para os de vinte pois são extremamente grandes, use apenas se sua
cliente desejar um olhar chamativo. Os de sete são muito usados nas técnicas
volume. Existem bandejas com tamanhos individuais, um único tamanho em
todas as ﬁleiras. E outras com mix de tamanhos, o que é mais viável considerando o
custo benefício.
Bandejas Mix da plataforma da Sobelle:
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ADESIVO
O adesivo é o material pelo qual você mais deve se preocupar. É o que lhe dará um
bom resultado. Mas não irá garantir que você execute a técnica corretamente.
Vamos entender sua composição:
Methyl Cyanoacrylate é o principal ingrediente na maioria das colas.
Metal cianocrilato é a parte pegajosa da cola. Como se transforma de líquido para
sólido, neste momento que a cliente pode ter alguma irritação durante o
procedimento porque há emanações gasosas que podem causar (ardência) por isso
é importante usar a quantidade de cola adequada. Quanto maior a quantidade de
cola maior a emanação gasosa e maior a ardência.
Polo Alkyl Methacrylate /polo isocyanate é o que da elasticidade a cola. Uma cola
mais ﬂexível proporciona uma aparência mais natural para os cílios.
Pigment/ Black carbono é o componente que dá a cor preta ao produto.É permitido
em altas concentrações pode ser um componente de risco. É um ácido fraco usado
como um tampão para evitar que a polimerização do adesivo ocorra imediatamente.

Importante: A Polimerização do adesivo ocorre quando o
cianocrilato entra em contato com a água, e é nesse processo que
são produzidos gases que podem causar irritações durante o
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TEMPO DE CURAGEM
O tempo de curagem é com certeza um fator essencial para um bom resultado.
Quando aplicamos a cola sobre o cílio ela irá ter uma variável dependendo da
marca, de alguns segundos. Porém ela ainda não está curada, isso quer dizer que
em contato com água, vapor ou produtos oleosos poderá se soltar. Por isso é
importante aguardar 6 horas para lavar com água corrente, pedimos ao nosso
cliente que nas primeiras 24 horas ele evite água corrente sobre as extensões,
principalmente água quente.
Hidroquinona: é um ácido fraco usado como um tampão para evitar que
a polimerização do adesivo ocorra imediatamente.
Formaldeído: Ele é utilizado para produzir o cianocrilato, depois de
pronto o cianocrilato é puriﬁcado, assim se livra de qualquer excesso de
reagentes de subprodutos.
Cor do Adesivo:É encontrado na cor preta se mistura com os ﬁos naturais, fazendo
com que você não consiga ver onde a cola está. Também encontramos transparente,
tendo a mesma funcionalidade, mas com acabamento mais suave.
Tempo de secagem: Existem variações que devem ser levadas em consideração,
como; Pode ter secagem rápida por exemplo, aproximadamente 1 a 3 segundos, se
você já trabalha com a técnica e tem prática é a mais recomendada, que podem
ajudar a te dar mais rapidez no trabalho, como as colas abaixo:
- Macy
- Elite Glue ( minha preferência)
Todas são colas de secagem rápida, mas se você não tem prática ela pode secar
prematuramente e não aderir o ﬁo corretamente, ocorrendo à falsa colagem,
diminuindo o tempo do alongamento. Muita atenção à falsa colagem !!
As colas com secagem mais lenta de aproximadamente 5-6 segundos
são mais indicados para quem não tem muita pratica, como:
- Premiun Black Glue, frasco branco (minha preferência para iniciantes)
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PORQUE A CLIENTE DEVE FICAR COM
OS OLHOS FECHADOS?
As colas/adesivos para alongamento de cílios possuem substâncias que ao evaporar
provocam ardência e desconforto nos olhos. Isso ocorre muitas vezes pela falta de
conhecimento do proﬁssional ao aplicar quantidade superior ao necessário no ﬁo!
Peça com educação e explique o porque da sua cliente se manter com os olhos
fechados durante o procedimento, se desejar peça pra que ela leve um fone de
ouvido para ouvir suas músicas favoritas e poder relaxar durante aquele período.
Se for uma pessoa muito expressiva até mesmo o ato de conversar pode mexer com
seu isolamento, podendo causar até um microcorte nos olhos, vamos falar mais
sobre isso em Isolamento.

TEXTURA DA COLA
Temos colas com textura ﬁna e colas com textura média, como os exemplos abaixo:
Textura ﬁna:
Elite: Colas com consistência ﬁna são mais fáceis para pegar a quantidade
correta principalmente para quem está começando.
Você deve escolher uma cola que tenha mais aﬁnidade para trabalhar. Você vai
descobrir na prática qual ideal para você. Para quem está começando cola com
secagem mais lenta de 5 a 6 segundos, consistência ﬁna como a Premiun Black Glue
é a melhor opção.
Quando iniciar seu treinamento cronometre quanto tempo demora em
fazer o isolamento e saberá qual a melhor cola. Mas não se prive as
minhas indicações, teste ao longo de sua carreira vários tipos para que
você descubra qual melhor se adequa ao seu estilo e tempo de trabalho.
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REMOÇÃO
Para a remoção a técnica mais adequada é a utilização do removedor próprio para
cola de alongamento de cílios e Microbrush.
Jamais utilize o cotonete pois o algodão em contato com o removedor e a cola
causa combustão, não são compatíveis.
Como aplicar o removedor:
Existem diversas maneiras de se retirar uma extensão, entretanto a mais
usual é com os microbrush.
Vamos lá:
Com o microbrush aplique um pouco de removedor nos cilios e vai massageando os
ﬁos que eles irão se soltando, repita esse movimento por três minutos. Logo após os
3 minutos irão começar a se soltar. Após retirar tudo, ﬁos e cola, limpe shampoo
Johnson com água no frasco pump para auxiliar na remoção do removedor.
IMPORTANTE: Não deixe que a cliente abra os olhos com resíduo de removedor nos
olhos pois pode causar ardência.
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REMOÇÃO
Existe também a possibilidade de realizar o que chamamos de remoção física, Com
uma pinça segure o ﬁo natural com ﬁrmeza e puxe-o para baixo, em direção a boca
da cliente. Com outra pinça segure o ﬁo ou o leque de extensão na direção contrária
e tente soltá-los com cuidado.
Lembrando que não recomendo esse método em todos os ﬁos, devido ao risco de se
perder o ﬁo natural e o prazo muito longo que você iria gastar para conseguir ﬁnalizar a
remoção.
PASSO A PASSO:
1- Aplique um pouco de removedor em creme ou em gel na ponta de
um microbrush.
2- Massageie os ﬁos por aproximadamente 3 minutos.
3- Deixe agir por mais três minutos.
4- Depois remova os ﬁos com o auxílio dos mesmos microbrushs com
cuidado, sempre da raiz em direção as pontas.
5- Higienize com shampoo Johnson e enxague com soro ﬁsiológico
ou uma gaze umedecida com água.
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO PRÉVIA
Entenda que a responsabilidade do procedimento é totalmente do proﬁssional,
então precisamos fazer com que a cliente assine o termo de responsabilidade, e
preencha com calma e com a sua explicação à ﬁcha de anamnese, jamais dê início
ao procedimento sem preencher a ﬁcha!

Características que podem impedir sua cliente de fazer as extensões.
- Glaucoma
- Catarata
- Conjuntivite
- Usar lentes de contato, tem que retira-las.
- Alergia a maquiagem
- Tiver alergias com facilidade não deve fazer o procedimento.
- Se estiver com os ﬁos quebrados não pode ser aplicado.
- Habito de esfregar os olhos
- Tenha realizado procedimentos cirúrgicos oftalmológicos recentemente.
- Faça uso constante de colírios.
- Grávida, amamentando
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CADASTRO DO CLIENTE
NOME:___________________________________________________________________
DN: ____/____/____ PROFISSÃO:___________________________________________
TEL.RES:___________________CEL:___________________TRAB:_________________
END:_____________________________________________________________________
BAIRRO:_________________________Nº____________APTO:____________________
CIDADE:___________________________________CEP:__________________________

FICHA DE AVALIAÇÃO
ALERGIA A MAQUIAGEM

SIM

NÃO

ALERGIAS COM FREQUENCIA

SIM

NÃO

AMAMENTANDO

SIM

NÃO

GRÁVIDA

SIM

NÃO

USA LENTES DE CONTATO?

SIM

NÃO

GLAUCOMA

SIM

NÃO

CATARATA

SIM

NÃO

CONJUNTIVITE

SIM

NÃO

TERSOL

SIM

NÃO

HÁBITO DE ESFREGAR OS OLHOS?

SIM

NÃO

*REALIZOU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
OFTALMOLÓGICO RECENTEMENTE?

SIM

NÃO

FAZ USO CONSTANTE DE COLÍRIOS?

SIM

NÃO

SE EXISTIR ALGUM PROBLEMA QUE JULGUE NECESSÁRIO INFORMAR
AO PROFISSIONAL ANTES DO PROCEDIMENTO, DESCREVA-O ABAIXO:

OBS: A INFORMAÇÃO COM ASTERISCO IMPEDE O CLIENTE DE SUBMETER-SE AO
PROCEDIMENTO SEM AUTORIZAÇÃO MÉDICA.
PROCEDIMENTO EXECUTADO:
DATA:

13

DADOS PESSOAIS
NOME:__________________________________________________________________________
END:_____________________________________________________________________________
IDADE:_______________________DATA DE ATENDIMENTO:__________________________
TEL/WHATSAPP:_______________________FACE/INSTA:______________________________

FICHA DE ANAMNESE
Já realizou o procedimento anteriormente? (
Está grávida? (
Usa óculos?

(

) SIM

(

) SIM

Tricotilomania? (

) SIM

) SIM

) NÃO

) SIM

(

) NÃO

(

) SIM

(

) NÃO

(

) NÃO

Possui logoftalmia?

(

) SIM

(

) NÃO

) SIM

(

) NÃO

Histórico de queloide? (

) SIM

(

) NÃO

) SIM (

) NÃO

Problemas na tireoide? (

) SIM

(

) NÃO

Em uso de esteroides? (

) SIM

(

) NÃO

) SIM (

) NÃO

) SIM (

) NÃO

Já fez uso de unha de gel/acrigel/ﬁbra de vidro? (

) SIM (

) NÃO

Retinopatia diabética? (

) SIM (

Uso de algum medicamento? (
Dorme de que lado? (

(

Usa lente de contato?

Algum problema oftalmologico? (

) SIM (

Lactante?

) NÃO

Alergia a algum medicamento? (

(

) NÃO

(

Antecedentes oncológicos? (

Glaucoma?

(

) Direito

) NÃO
Alergia a esmaltes? (

) NÃO
) SIM (
(

) NÃO Se sim, qual(is)?____________________________

) Esquerdo

Tem hábito de levar a mão aos olhos? (

(

) SIM (

) Misto
) NÃO

Fez alguma cirurgia ou procedimento estético em torno dos olhos ( peeling facial, permanente de
cilios, micropigmentação, etc.)? (
Está de rímel? (

) SIM (

) SIM (

) NÃO

) NÃO

* Se você estiver de rimel, mascara de cilios, mesmo que retirado, não garantimos uma boa aderência
da cola, o ideal é estar 12 horas no minimo sem o produto, talvez precise de uma manutenção
antecipada.

CONDIÇÃO ATUAL DOS CÍLIOS
Temporal

(

)

Frontal

(

)

Total

(

)

Falha em algum local antes do procedimento?

(

Se sim, onde? (

) Canto externo

) Canto interno

(

) Meio

(

) SIM (

) NÃO

Técnica utilizada:___________________________ Maping:_________________________ Fios:____________________
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AUTORIZAÇÃO PARA EXTENSÃO DE CÍLIOS
Eu____________________________________________________________________________________________________
RG_____________________CPF__________________autorizo o(a) proﬁssional_______________________________
a realizar em meus cílios, o procedimento de extensão de cílios Fio a Fio,
técnica________________________ cujos resultados tem durabilidade máxima de 30 dias e que vão
descolando gradualmente ao longo do tempo e conforme o ciclo de crescimento dos ﬁos, as
extensões se esvaem.
1. Recebi as orientações e instruções de pós procedimento e estou ciente das minhas condições
de saúde, onde não me enquadro na lista de clientes de risco ( conjuntivite, gestantes, lactantes,
alergias frequentes e agudas, glaucoma, cirurgia ocular realizada recentemente ) ﬁcando assim o
proﬁssional isento de qualquer responsabilidade quanto as reações que por ventura eu venha a
apresentar por fatores inerentes ao organismo.
2. Assumo todas as responsabilidades e consequencias que derivem de minha decisão de efetuar
o procedimento de Extensão de cílios Fio a Fio.
3. Fui informado (a) que reações alérgicas raramente podem acontecer por fatores inerentes ao
organismo e, por se tratar de um quadro imprevisível, (mesmo quando realizado o teste alérgico),
não haverá devolução do valor pago, uma vez que o serviço foi prestado, e tal fato não resultará
em nenhum constrangimento entre o Proﬁssional e eu já que o Protocolo foi-me informado. Caso
opte pela remoção das Extensões, essa remoção não será cobrada.
4. Autorizo que fotografem o ‘’antes e depois’’ e/ou o resultado ﬁnal do procedimento para efeito
de documentação e que esse material seja ou não utilizada para portfólio ou divulgação em redes
sociais. As fotos que, por ventura, venham a ser enviadas por mim, para o responsável pelo
procedimento ou para o local de realização do procedimento, podem também serem postadas em
redes sociais, ﬁcando assim autorizado o uso de minha imagem para os ﬁns esclarecidos.
5. Fui esclarecido(a) que não devo extirpar/puxar/ arrancar as extensões e que tal atitude resulta
em danos e até perda dos meus cílios naturais.
6. Fui cientiﬁcado(a) que a manutenção é realizada em até____ dias após a realização do
procedimento e que para que eu me enquadre no critério de manutenção, devo retornar com no
mínimo, 30% das Extensões de Cílios. O contrário desses critérios resulta na realização de um novo
procedimento, sendo cobrado o valor de uma nova Extensão.
Certiﬁco que todos os itens acima foram detalhadamente expostos e que não ﬁcou nenhuma
dúvida quando ao seu conteúdo. Assim sendo, ﬁrma a presente autorização.
Em______/______/______

__________________________________
Assinatura do Cliente
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LISTA DE MATERIAIS
SHAMPOO JOHNSON

FRASCO EMULSIFICANTE

MINI VENTILADOR

NAMO MISTER

16

LISTA DE MATERIAIS
PINÇA

PRIMER (OPCIONAL)

MICROPORE/
FITA ADESIVA OU
PAD EM GEL

REMOVEDOR

17

LISTA DE MATERIAIS
ESCOVINHA

PEDRA JADE

MICRO COTONETES

SELANTES
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LISTA DE MATERIAIS
COLA

MEDIDOR DE UMIDADE
E TEMPERATURA
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FORNECEDORES

WWW.LALASHBRASIL.COM.BR
WWW.SOBELLE.COM.BR
WWW.EWCOSMETICOS.COM.BR
WWW.VIVAESTETICA.COM.BR
WWW.BORBOLETA.COM.BR
WWW.RASTELLIBEAUTYPRO.COM.BR
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MANUTENÇÃO
Na manutenção você irá ﬁdelizar ou não seu cliente, uma manutenção bem feita
demonstra para seu cliente sua capacidade de realizar não só um procedimento
Bonito, mas mantê-lo assim.
E para que você aprenda manutenção é necessário primeiro entender o ciclo de
crescimento do ﬁo, pois seus clientes provavelmente irão te perguntar o porquê a
necessidade de realizarem manutenções com frequência.

CICLO DE CRESCIMENTO DOS FIOS

O mais indicado é aplicar extensões de cílios, quando os cílios naturais estão na fase
catágena, mas não conseguimos visualmente, a olho nú identiﬁcar essa fase, nunca
aplicamos as extensões de cílios, enquanto os cílios estão em fase anágena essa
fase conseguimos identiﬁcar porque são ﬁnos, delicados e curtos ainda não são
fortes o suﬁciente para manter uma extensão dos cílios, são os que chamamos de
baby.
O ciclo inteiro de crescimento é de cerca de 90 a 100 dias para um
ﬁo,12 semanas.
Na fase anágena que dura30-45 dias esses ﬁos naturais ainda não estão
prontos para manter uma extensão de cílios.
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A manutenção deve ser feita em aproximadamente 30 dias. Nesse período ﬁos de
cílios que já passaram da fase anágena para a fase Catágena, que agora estão
prontos e fortes o suﬁciente para manter uma extensão dos cílios poderão receber
os ﬁos valorizando mais seu trabalho.
Fase catágena é de cerca de 2-4 semanas, portanto, alguma das extensões de cílios
aplicada na manutenção anterior estará agora na fase telógena. Assim, as extensões
de cílios podem durar 4 a 6 semanas, quando aplicado e cuidado corretamente.
Então nesse ciclo se perde naturalmente de 1 a 5 ﬁos por dia, considerando que foi
perdido 1 ﬁo por dia em 15 dias foram 15 ﬁos, a cliente que tem poucos ﬁos naturais
15 ﬁos farão muita diferença mas aquelas clientes que tem muitos ﬁos naturais a
extensão continuara bonita até com 30 dias. Pode ser feita até 3 manutenções
dentro desse prazo de 50 dias, após deve-se remover os ﬁos e ver se os ﬁos naturais
continuam saudáveis e fortes. Se estiverem ﬁnos, ralos e muitos em crescimento o
ideal é dar uma pausa de 30 dias e hidratar esses ﬁos com óleo de rícino para
depois fazer uma nova extensão. Se os ﬁos estiverem fortes e saudáveis pode ser
feita nova extensão, o ideal é fazer no dia seguinte, pois será usado o removedor
que mesmo fazendo uma boa higienização ainda diﬁcultará a retenção da cola para
um novo procedimento.
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MAPEAMENTO
Como ele é importante!
A partir do Mappin vamos desenhar o olhar da cliente com os ﬁos, a escolha dos
tamanhos e curvaturas são essenciais, mas ouse da sua criatividade, valorize o olhar
individual da sua cliente, converse com ela antes de começar, diga o que você
enquanto proﬁssional sugere e faça o seu melhor, temos diversas possibilidades!
O que é?
Mapeamento é deﬁnir quais tamanhos de ﬁos irão usar para fazer a extensão
respeitando os diferentes formatos dos olhos de cada cliente. Há quatro formatos
básicos: redondos e abertos, amendoados (levantados), caídos e cerrados.
O formato do olho asiático é diferente do ocidental, mas também pode ser
amendoado, caído, aberto ou cerrado. Outra característica que se deve observar é
se os olhos são grandes ou pequenos, salientes ou fundos e separados ou
próximos.
Olhos Afastados: Se a distância entre o olho é mais do que o comprimento de
um olho, o ideal é usar curvas mais fortes "C" e "D" e tamanhos maiores no centro e
menores nas extremidades.
Os olhos caídos: Podem ser inclinados para baixo ou apenas mais ﬁnos
da extremidade externa. Para levantar os cantos externos uma boa dica é usar é
usar as curvaturas "C" nos primeiros ¾ do olho e ﬁnal "D" para levantar o ﬁnal. Não
usar ﬁos grandes no ﬁnal.
Olhos Profundos: Utilizar cílios grandes; ﬁcam ótimos com curvatura "C’’
ajuda a disfarçar.
Olhos redondos: Possui um arco superior com uma curva bem deﬁnida
e a pálpebra arredondada. A base do olho também é arredondada. "B" e "C" são
ideais, deve-se evitar a curvatura "D" pois passará um olhar
assustado. O estilo gatinho é o mais indicado nesse caso.
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Olhos pequenos: A pálpebra superior quase não tem arco, possuem a
impressão que o olho é pequeno. Utilizar cílios médios; cuvatura C ate o meio e D
do meio para o ﬁnal para abrir esse olhar.
Olhos asiáticos: Usar bastante volume, sempre usar tamanhos menores
nas extremidades, e curvaturas mais clássicas, ex: B e C.
Olhos amendoados: Possuem o canto externo levemente elevado, lembrando
uma amêndoa, considerado o olho perfeito. Fica bem com qualquer estilo, se
encaixa em todos. Porém é sempre indispensável observar o estilo da cliente.
Vamos trabalhar quatro principais tipos de olhar: Dramático, Gatinho,
Boneca e Natural.
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Dramáticos: São tipicamente mais compridos e podendo utilizar diversas
espessuras porem as mais grossas tendem a produzir um olhar mais fatal e é bom
para aquelas que querem um olhar marcante.
Gatinho: Criar um canto externo mais comprido, mesclar tamanhos
desde o 7,8 ao 12 em um mesmo olhar.
Boneca: Fios menores nas extremidades do olho e maiores no centro.
Natural: Como o sentido da palavra, manter o formato natural da cliente
apenas alongando os ﬁos com a extensão, são os mais pedidos pelas clientes.
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