
NÁVOD K POUŽITÍ 
MAGNETICKÉ ŘASY 
 

OBSAH BALENÍ: 

o 1 x magnetické oční linky 
o 5 x magnetické řasy 
o 1 x pinzeta pro instalaci a odstranění 

 

SPECIFIKACE: 

o Materiál: mikrovlákna 
o Výroba: ruční práce 
o Instalace: snadná 
o Délka očních linek: 10– 14 mm 
o Oblouk očních linek: 33 mm 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

Příprava: 

• Před použitím lahvičku magnetických očních linek 
protřepejte. 

• Po použití lahev vždy řádně uzavřete. 

Jak nanést oční linky: 

• Otřete přebytečnou vrstvu zpět do lahve, protože kartáč 
potřebujete pouze navlhčit a nekapat produktem. To 
vám pomůže dosáhnout pěkné přímé linky! 

• Opatrně nakreslete linku oční linky podél tvaru očí, 
ujistěte se, že jste linku prodloužili až na konec. Ujistěte 
se, že je linka blízko ke kořenům vašich skutečných 
řas. Pokud nemáte řasy, sledujte linii očních víček. 

Naneste magnetické oční linky 

• Před nanesením hedvábných magnetických řas je 
ohněte do tvaru očí a v případě potřeby je střih upravte. 

• Naneste přiložené oční linky s magnetickou základnou 
a nechte 2 minuty zaschnout. Vezměte konečnou 
špičku svých hedvábných magnetických řas pinzetou 
nebo prsty, umístěte ji nad vaše skutečné řasy a 
pomalu připojte magnety k linii očních linek. 

• Jemně upravte, dokud nebude magnetická řasa z 
hedvábného vlákna dokonale umístěna. 

 

 



 
 

TIPY A TRIKY PRO NANESENÍ OČNÍCH LINEK: 

• Naneste oční linky co nejblíže vašim přirozeným řasám. 
• Abyste dosáhli co nejlepšího umístění řas, zkuste 

nejprve přiložit řasu k vnějšímu koutku oka a až poté jej 
aplikovat do vnitřního koutku.  

• Zkuste umístit řasy na oční linky pomocí pinzety, někdy 
by mohly prsty překážet. 

• Pokud řasy připevníte a chcete je přemístit nebo změnit 
styl, jemně je odstraňte. V případě potřeby znovu 
naneste oddělené oční linky magnetem. Poté magnet 
jemně očistěte suchým nebo vlhkým vatovým 
tamponem. Znovu naneste linky tam, kde byly 
odstraněny, a zkuste to znovu! 

• Pokud vás vnitřní koutky řas obtěžují nebo se zvedají, 
můžete vnitřní roh řas zastřihnout těsně před 
magnetem. 

• Po použití řasy jednoduše odstraňte a oční linky otřete 
obvyklým odličovačem. Doporučujeme použít odličovač 
na bázi oleje. 

 
 

Důležité: 

• Magnetické oční linky jsou hygienickým výrobkem, 
takže je po použití nelze nahradit jiným výrobkem a 
nelze požadovat vrácení peněz. Produkt lze vrátit 
pouze v případě, že je na něm stále ochranná fólie. 

• Tento produkt je ověřen a certifikován. Obsah 
jednotlivých prvků je v souladu s příslušnou 
legislativou. V případě přecitlivělosti nebo alergie na 
některou ze složek se před použitím poraďte se svým 
lékařem. Magnetické oční linky - přísady: čištěná voda, 
akrylátový kopolymer, propylenglykol, nano barvivo 
uhlíková čerň (CL 77266), železný prášek, 
ethylhexylglycerol, fenoxyethanol. 


