
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

CREION „MICROBLADE” PENTRU 

DEFINIREA SPRÂNCENELOR   

Specificații: 

 Funcție: creion lichid pentru completarea sprâncenelor 

 Volum: 1,2 ml 

 Culori: maro, castaniu, negru, gri închis 

 Ingrediente: Apă, propilen glicol, cauciuc de celuloză, 

lauret-20, lauret-21, dehidroacetat de sodiu, benzoat de 

metil, oxizi de fier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni: 

 Alege culoarea potrivită a creionului pentru sprâncene. 

Îți recomandăm să folosești cardurile noastre de 

culoare pentru a afla cu ușurință ce culoare a creionului 

de sprâncene ți se potrivește cel mai bine. 

 Ridică vârful creionului la 45 de grade și trasează 

sprâncenele în direcția creșterii lor. 

 Trasează și perfecționează sprâncenele cu suprafața 

lată. 



 Întoarce creionul la 45 de grade și trasează 

sprâncenele cu suprafața îngustă (poziție verticală) în 

zonele înguste. 

 Repetă, după preferințe, pentru o intensitate 

suplimentară. 

 

Recomandări: 

 

A - Unde ar trebui să înceapă sprâncenele. Ține creionul 

pentru sprâncene în poziție verticală spre nas. Localizează 

punctul în care creionul întâlnește linia sprâncenelor. 

Marginea creionului care e mai apropiată de nasul tău 

marchează linia de unde ar trebui să înceapă sprânceana.  

 B - Arcada perfectă. Pentru a găsi punctul ideal pentru 

arcadă, îndreaptă creionul dinspre partea laterală a nării spre 

marginea exterioară a irisului. Localizează și marchează 

punctul în care creionul întâlnește sprâncenele. 

C - Unde ar trebui să se termine sprâncenele tale. Îndreaptă 

creionul dinspre partea laterală a nării spre colțul exterior al 

ochiului. Localizează punctul în care creionul întâlnește linia 

sprâncenelor. Acolo ar trebui să fie coada sprâncenei tale. 

Marchează marginea creionului aflată mai aproape de ochiul 

tău. Dacă sprâncenele tale depășesc acest punct, folosește o 

pensetă pentru a îndepărta părul în exces. 

Recomandări: 

 Piaptănă-ți sprâncenele. Folosește un pieptăn sau o 

perie pentru sprâncene pentru a-ți pieptăna 

sprâncenele în direcția creșterii părului. 

 Definește-ți forma perfectă a sprâncenelor. 

 Când nu utilizezi creionul, închide capacul strâns și 

ține-l în poziție verticală, astfel încât gelul să nu se 

usuce. 

 

CUM SĂ PREVII USCAREA: 

Când nu este utilizat: 

 Ține capacul strâns 

 Ține creionul în poziție verticală 

Când se utilizează, în caz că se usucă: 

 Curăță vârful cu un șervețel 

 Agită ușor înainte de utilizare 

 

 



IMPORTANT:  

Creionul pentru sprâncene este un produs igienic, așadar 

după îndepărtarea foliei de protecție, acesta nu poate fi 

înlocuit cu un alt produs și nu se poate solicita nicio 

rambursare pentru acest produs. Produsul poate fi returnat 

doar dacă este împachetat in folia de protecție. 

 


