
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

„MICROBLADING” SZEMÖLDÖKFORMÁZÓ 
CERUZA 
Termékleírás: 

o Funkció: folyékony ceruza a szemöldökök kitöltésére 
o Űrtartalom: 1,2 ml 
o Színek: barna, gesztenyebarna, fekete, sötétszürke 
o Összetevők: Víz, propilén glikol, cellulózgumi, laureth-

20, laureth-21, szódium dehidroacetát, metil benzoát, 
vasoxidok 

 

 

 

 

 

 

Használati utasítás: 

o Válassza ki a megfelelő színű szemöldökceruzát. Javasoljuk 
színkártyánk használatát, hogy könnyen megtalálja, melyik 
szemöldökceruza árnyalat illik Önhöz a leginkább. 

o Tartsa a toll hegyét 45 fokos szögben, és rajzolja meg 
szemöldökeit a szemöldökszálak növekedési irányával 
megegyezően. 

o Rajzolja meg és tökéletesítse szemöldökeit a szélesebb 
részeken. 

o Fordítsa el a tollat 45 fokban és rajzolja meg szemöldökeit a 
keskenyebb részeken keskenyebb formában (vertikális 
irány). 

o Igény szerint ismételje meg a további intenzitás érdekében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tippek: 

o Fésülje meg szemöldökeit. Használjon szemöldökfésűt, 
vagy spirál fejű ún. spoolie kefét szemöldökei 
fésüléséhez. A fésülést a szálak növekedési irányával 
megegyezően végezze. 

o Találja meg a tökéletes szemöldökformát. 
o Amikor a ceruza nincs használatban, zárja rá szorosan 

a kupakot, és tárolja heggyel felfelé, hogy a zselé ne 
száradjon ki. 

 
A - Hol kezdődjön a szemöldöke. Helyezze a 
szemöldökceruzát az orra mellé, és tartsa heggyel felfelé. 
Nézze meg, hol találkozik a ceruza hegye a 
szemöldökvonalával. A ceruza orrhoz legközelebb eső hegye 
jelöli azt a vonalat, ahol a szemöldökének kezdődnie kell.  

B - A tökéletes ív. Az ideális ívpont megkereséséhez tartsa a 
ceruzát orrcimpája szélétől az írisz külső széle felé. Nézze 
meg, hol találkozik a ceruza a szemöldökével, és jelölje meg. 

C - Hol végződjön a szemöldöke. Tartsa a ceruzát orrcimpája 
szélétől szeme külső sarka felé. Nézze meg, hol találkozik a 
ceruza hegye a szemöldökvonalával. Ez az, ameddig a 
szemöldök keskenyedő vége kell, hogy tartson. Jelölje meg 
ezt a ceruza szeméhez közelebbi sarkával. Ha szemöldöke 
ezen a ponton túl is folytatódik, használjon csipeszt a 
felesleges szemöldökszálak eltávolításához. 

HOGYAN ELŐZHETŐ MEG A KISZÁRADÁS 

Ha használat közben szárad: 

Tisztítsa meg a hegyet valamilyen szövettel. 
Óvatosan rázza fel használat előtt. 

Ha nincs használatban. 

Tartsa rajta szorosan a kupakot. 
Tárolja heggyel felfelé. 

FONTOS:  

A szemöldökceruza higiéniai terméknek számít, így a 
védőfólia eltávolítását követően nem kérhető a termék 
cseréje, és visszatérítés sem igényelhető. A termék csak 
akkor küldhető vissza, ha még mindig rajta van a védőfólia. 


