
 
 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE/ANAMNESE 

 
O Alongamento de Cílios Fio a Fio é a técnica onde, aplica-se um fio sintético no fio 
natural da cliente; sendo realizado isolamento um a um dos fios. A aplicação é feita com 
cola exclusiva para o procedimento, colocando-se o fio à 2 mm de distância da raiz dos 
cílios, evitando contato da cola e possível alergia. Pode durar até 30 dias, sendo necessárias 
manutenções, tendo em vista que os fios naturais se renovam biologicamente, o que faz 
com que os sintéticos caiam sozinhos.  

 
CUIDADOS:  

· Não molhar os cílios por 24 horas após aplicação;  
· Evitar água muito quente, vapor ou sauna, pois diminuem o tempo do alongamento 

e a curvatura dos fios;  
· Não esfregar ou puxar os fios;  
· Não utilizar “Curvex” ou máscara de cílios;  
· Evitar Demaquilantes à base de óleo (bifásicos), preferencialmente higienizar com 

soro fisiológico ou shampoo neutro de bebê (Johnsons® amarelo);  
· Evitar o calor do secador de cabelos, diretamente nos cílios.  

 
⚠ ATENÇÃO: NÃO  FAÇA  REMOÇÃO  DO  ALONGAMENTO  SOZINHA, 
 

POR TER O RISCO DE AO PUXAR OS SINTÉTICOS VIREM OS CÍLIOS 
NATURAIS JUNTO. PROCURE AJUDA DO PROFISSIONAL PARA 
QUE SEJA FEITA ADEQUADAMENTE (a remoção poderá ser cobrada 
taxa).  

 
Para o bom resultado, é necessário que se proceda com todos os cuidados citados acima, 
caso contrário qualquer reação que se aplique será de responsabilidade da cliente. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Eu ____________________________________________ portadora do RG _________________ estou 
ciente das orientações estabelecidas neste termo, me declarando apta a receber o 
alongamento e, responsável pelas recomendações citadas. 

 
Autorizo ( ) Não Autorizo ( ) a utilizar FOTOS/ MINI VÍDEO do procedimento e resultado 
final (com minha imagem), para uso do PROFISSIONAL, a fim, de realizar divulgação do 
trabalho final nas Redes Sociais como Facebook, Instagram ou outros.

 
  
 

____________________  , _____ de ____________________  de __________.
 

 



 
 
 
 
 

DADOS DE ATENDIMENTO: Data: 

Nome: Aniversário: 
Telefone:  
Endereço:  
E-mail:  
Indicado por:  

Fios/Tam./Curv./Espess./Densid.: Fio a Fio (  ) 

  
 
 

· Lentes de contato: sim ( )  não (  )  
· Fio Natural: normal ( ) fino ( ) muito curto ( ) queda 

de fios ( )  
· Intercorrências: Dermatite/alergias ( ) Gestante ( ) Blefarite 

( ) Lacrimeja ( ) 
· Tratamento/Doença ou Cirurgia recente ( 

 
)  

 
 

Profissional:  


