
NAVODILA ZA UPORABO 

»MICROBLADE« SVINČNIK ZA 
OBLIKOVANJE OBRVI 1 + 1 GRATIS 
Lastnosti: 

o Namen: tekoči svinčnik za dopolnjevanje oblike obrvi 
o Prostornina: 1,2 ml 
o Barva: rjava, temno rjava, črna, sivo črna 
o Sestavine: Voda, propilen glikol, celulozna guma, 

laureth-20 laureth-21, natrijev dehidroacetat, metil 
benzoat, železovi oksidi 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila: 

o Izberite pravo barvo svinčnika za obrvi. Priporočamo, 
da z našo barvno kartico določite, katera barva bi vam 
najbolj ustrezala. 

o Konico pisala dvignite za 45 stopinj in zarišite obrvi v 
smeri rasti obrvi. 

o Zarišite in izpopolnite obrvi s širšim predelom. 
o Svinčnik obrnite za 45 stopinj in z ožjim predelom 

(navpični položaj) zarišite obrvi na ožjih predelih. 
o Postopek ponavljajte, dokler ne dosežete želene 

intenzivnosti. 

 



Nasveti: 

o Počešite obrvi. Za česanje obrvi uporabite glavniček ali 
krtačko za obrvi. Obrvi češite v smeri rasti obrvi. 

o Poiščite popolno obliko obrvi za vaš obraz. 
o Ko svinčnika ne uporabljate, tesno zaprite pokrovček in 

svinčnik hranite v pokončnem položaju, da se gel ne 
posuši. 

 

 
A - Tukaj naj se linija obrvi začne. Svinčnik za obrvi pridržite 
navpično tik ob nosu. Poiščite točko, kjer se svinčnik dotika 
obrvi. Rob svinčnika, ki je bliže nosu, označuje točko, kjer bi 
se morale začeti vaše obrvi.  

B - Popolni lok. Da bi našli popolno zgornjo točko loka obrvi, 
svinčnik pridržite ob zunanjem robu šarenice. Poiščite točko, 
kjer se svinčnik dotika obrvi in ga označite. 

C - Tukaj naj se linija obrvi zaključi. Svinčnik za obrvi pridržite 
ob zunanjem robu nosnice in zunanjem kotičku očesa. 
Poiščite točko, kjer se svinčnik dotika obrvi. Na tej točki bi se 
morala zaključiti linija obrvi. Označite točko na robu svinčnika, 
ki je bliže očesu. Če vaše obrvi segajo čez to točko, jih 
odstranite s pinceto. 

KAKO PREPREČITI IZSUŠEVANJE 

1. Če se svinčnik posuši med uporabo: 

Konico svinčnika očistite z robčkom. 

Pred uporabo ga dobro pretresite. 

2. Ko ni v uporabi. 

Pokrovček svinčnika naj bo tesno zaprt. 

Hranite ga v pokončnem položaju. 

 

POMEMBNO:  

Svinčnik za obrvi je higienski izdelek, zato ga po odstranitvi 
zaščitne folije ni možno zamenjati z drugim izdelkom ali zanj 
zahtevati vračilo kupnine. Izdelek lahko vrnete le, če je še 
vedno ovit v zaščitno folijo. 


