
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
MÁGNESES SZEMPILLÁK 
 

A CSOMAG TARTALMA: 

o 1 db mágneses szemhéjtus 
o 5 pár mágneses szempilla 
o 1 db csipesz a felhelyezés és eltávolítás céljára 

 

 

TERMÉKLEÍRÁS: 

o Anyaga: mikroszál 
o Gyártás: kézi munka 
o Alkalmazás: könnyű 
o A szempillák hossza: 10 - 14 mm 
o A szempillaív hossza: 33 mm 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: 

Előkészítés: 

• Használat előtt rázza fel a mágneses szemhéjtust. 
• Mindig tegye vissza a kupakot a szemhéjtusra 

használat után. 

A szemhéjtus alkalmazása: 

• Mindig húzza le a felesleges szemhéjtust az ecsetről 
alkalmazás előtt, annak nedvesnek kell lennie, de nem 
szabad teljesen átáztatni a termékkel. Ezáltal szép, 
egyenes vonal érhető el! 

• Óvatosan húzzon egy vonalat a szemkihúzóval a 
szeme természetes ívét követve. A vége felé 
hosszabbítsa meg kissé a vonalat. Biztosítsa, hogy a 
vonal közel kerüljön a szempillái tövéhez. Ha nincsenek 
szempillái, akkor szemhéja természetes ívét kövesse. 

Alkalmazza a mágneses szempillákat 

• Mielőtt felteszi a selymes mágneses szempillákat, 
enyhe hajlítással igazítsa azokat szemformájához, és 
vágja méretre őket, ha szükséges. 

• Használja a mágneses alapú szemhéjtust, majd hagyja 
2 percig száradni. Fogja meg a selymes mágneses 
szempillák külső végét a csipesszel, vagy ujjaival, és 
helyezze valódi szempillái fölé, kapcsolja hozzá lassan 
a mágneseket a szemhéjtus-vonalhoz. 



• Óvatosan igazítsa egészen addig, míg a selymes 
szálakból álló mágneses szempillák tökéletesen a 
helyükre kerülnek. 

 

 
 

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK A SZEMPILLÁK 
HASZNÁLATÁHOZ: 

• A szemhéjtus vonalat annyira közel húzza meg a 
természetes szempillái tövéhez, amennyire csak 
lehetséges. 

• A szempillák legmegfelelőbb elhelyezkedése 
érdekében próbálja meg először szeme külső sarkánál 
kezdeni a felhelyezést, és ezt követően haladjon a 
belső szemzug felé.  

• Próbálja meg a csipesz használatával felhelyezni a 
szempillákat a szemhéjtusra, az ujjak néha útban 
vannak. 

• Ha feltette a szempillákat és szeretné áthelyezni őket, 
vagy szeretne stílust váltani, óvatosan távolítsa el 
azokat. Ha szükséges, alkalmazza ismét a 
szemhéjtust, ha az a mágnessel együtt helyenként 
lejött. Ezt követően óvatosan tisztítsa meg a szempillán 
lévő mágnest száraz vagy nedves vattakoronggal. 

Alkalmazza ismét a szemhéjtust, ha lejött, és próbálja 
újra! 

• Ha a szempillák belső sarka zavarja Önt, vagy 
felpöndörödik, közvetlenül a mágnes előtt levághatja a 
felesleges vagy zavaró részt. 

• Miután eltávolította a szempillákat a nap végén, törölje 
le a szemhéjtussal húzott vonalat a szokásos 
sminklemosójával. Olaj alapú sminklemosó használatát 
ajánljuk. 

 
Fontos: 

• A szempillák higiéniai terméknek számítanak, 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. 

• A termék igazolt és tanúsított. Az egyes elemek 
tartalma összhangban van a releváns jogszabályokkal. 
A termék bármely alkotórészére vonatkozó 
túlérzékenység vagy allergia esetén kérjük, hogy a 
használatot megelőzően konzultáljon orvosával. 
Mágneses szemhéjtus - összetevők: tisztított víz, akril 
kopolimer, propilén-glikol, nano karbon fekete festék 
(CL 77266), vaspor, etilhexil glicerin, fenoxietanol. 


