
NÁVOD K POUŽITÍ 

"MICROBLADINGOVÁ" TUŽKA NA 
TVAROVÁNÍ OBOČÍ  
Specifikace: 

o Funkce: tekutá tužka k doplnění obočí 
o Objem: 1,2 ml 
o Barvy: hnědá, kaštanová, černá, tmavě šedá 
o Složení: Voda, propylenglykol, celulózový kaučuk, 

laureth-20, laureth-21, dehydroacetát sodný, 
methylbenzoát, oxidy železa.  

Návod: 

o Vyberte správnou barvu tužky na obočí. Doporučujeme 
použít naši barevnou kartu, abyste snadno zjistili, která 
barva tužky na obočí vám nejlépe vyhovuje. 

o Zvedněte špičku tužky pod úhlem 45 stupňů a 
nakreslete obočí ve směru růstu. 

o Nakreslete a dokonalé obočí se širokou oblastí. 
o Otočte perem o 45 stupňů a na úzké oblasti nakreslete 

obočí úzkou oblastí (svislou polohou). 
o Opakujte podle potřeby pro větší intenzitu. 

 

 

 

 

 

 



Tipy: 

o Učesejte si obočí. Hřebenem na obočí nebo štětcem na 
obočí si obočí pročešte ve směru růstu chloupků. 

o Zajistěte si dokonalý tvar obočí. 
o Pokud tužku nepoužíváte, pevně ji uzavřete a skladujte 

ji ve svislé poloze, aby gel nevyschl. 

 
A – místo, na němž má začít vaše obočí. Držte tužku na obočí 
svisle proti nosu. Podívejte se, kde se tužka setkává s čárou 
obočí. Okraj tužky, který je blíže k vašemu nosu, označuje 
čáru, kde by vaše obočí mělo začít.  

B – dokonalý oblouk. Chcete-li najít bod k zahájení 
dokonalého oblouku, držte tužku na obočí proti straně nosní 
dírky směrem k vnějšímu okraji duhovky. Najděte místo, kde 
se tužka setkává s obočím, a označte jej. 

C – místo, na němž má vaše obočí končit. Držte tužku na 
obočí proti straně nosní dírky směrem k vnějšímu rohu oka. 
Podívejte se, kde se tužka setkává s čárou obočí. Tam by měl 
být konec vašeho obočí. Označte okraj tužky, který je blíže 
vašim očím. Pokud vaše obočí přesahuje tento bod, odstraňte 
přebytečné chloupky pinzetou. 

JAK ZABRÁNIT VYSYCHÁNÍ 

Pokud dojde k vyschnutí při používání: 

Špičku očistěte kapesníkem. 
Před použitím jemně protřepejte. 

Pokud se tužka nepoužívá. 

Zajistěte pevné uzavření víčka. 
Skladujte ve svislé poloze. 

 

DŮLEŽITÉ:  

Tužka na obočí je hygienickým výrobkem, takže ji po použití 
nelze nahradit jiným výrobkem a nelze požadovat vrácení 
peněz. Produkt lze vrátit pouze v případě, že je na něm stále 
ochranná fólie. 


