
ALONGAMENTO FIO A FIO, CONHEÇA A NOVA TENDÊNCIA 

O mercado do embelezamento feminino sempre foi muito aquecido. Ainda mais se você 
olhar de uns tempos pra cá, verá que esse mercado, que está em constante expansão, vem 
aumentanto exponencialmente com a emancipação da mulher e com o empodeiramento 
feminino. As mulheres não se contentam mais em apenas fazer tarefas básicas, querem sua 
independência, mostrar seu potencial e ter a liberdade de vestir aquilo que as faça sentir 
bem. E nessa onda vêm junto muitas técnicas e novidades na área da cosmética. Uma 
dessas novidades mais bem comentada é técnica de Alongamento de Cílios. 

O QUE É O ALONGAMENTO FIO A FIO? 

O alongamento de cílios fio a fio é uma técnica que começou se popularizar no continente 
asiático no início do século, no ano de 2004. Essa novidade se espalhou mundo a fora e nos 
últimos cinco anos tem sido muito utilizada por mulheres por todo o mundo em busca de 
cílios maiores, que exaltam a beleza feminina.  A técnica é um procedimento no qual fios de 
seda são colados nos fios de cílios naturais da mulher com a ajuda de uma pinça. É feita a 
colagem de um fio por vez, cerca de 60 a 90 fios por olho. Os fios de seda são colados 
guardada uma certa distância da raiz dos cílios naturais para evitar qualquer tipo de irritação 
ou infecção da pálpebra. No mercado há vários tipos de cílios, variando no tamanho e na 
curvatura É bom ressaltar que se trata de um procedimento indolor e que leva cerca de 2 a 3 
horas para ser executado. 

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE O PROCEDIMENTO 

Como em qualquer procedimento médico ou estético, é comum surgirem dúvidas a respeito 
do alongamento fio a fio, a exemplo: 

 Quais os cuidados a serem tomados? 

 Os fios de seda atrapalham o crescimento dos naturais? 

 Prejudica de alguma forma os cílios naturais? 

 Quanto tempo dura? 

OS CUIDADOS 

Como os cílios de seda são colados aos naturais, você não pode usar produtos como rímel, 
pois para remover esses produtos você precisa aplicar demaquilantes, os quais, devido a 
sua composição, provavelmente danificarão os fios de seda, acarretando na queda 
prematura desse fio. Então, repetindo, não use rímel. Outros cuidados básicos são  evitar 
esfregar ou colocar pressão sobre os fios, você com certeza quer que eles durem o máximo 
possível! Após a aplicação você não pode molhar os fios por cerca de 10 a 12 horas. Não 
use oleos ou cremes nos fios. Muitos profissionais recomendam usar shampoos leves para 
lavar os cílios, também vale shampoo para bebês. Após lavar, use escova de sobrancelhas 
para escovar os cílios e mantê-los higienizados 

O alongamento não prejudica os cílios naturais, nem seu crescimento, pois os cílios 

continuam crescendo livremente. Mas você deve ficar atenta e tomar todos os cuidados 

acima mencionados. Isso garantirá uma boa vida útil ao alongamento, o qual dura de 30 a 

60 dias, isso vai depender de muitos fatores, como o profissional que aplicou o alongamento 

e os cuidados que você tem com seus novos, longos e requintados cílios. 


