
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

GENE MAGNETICE 

 

PACHETUL CONȚINE: 

o 1 x tuș de ochi magnetic 

o 5 x gene magnetice 

o 1 x pensetă pentru aplicare și îndepărtare 

SPECIFICAȚII: 

o Material: microfibre 

o Fabricare: lucrate manual 

o Aplicare: ușoară 

o Lungimea genelor: 10 – 14 mm 

o Partea arcuită a genelor: 33 mm 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCTIUNI: 

 

Pregătire:  

 Agită sticluța cu Tuș Magnetic înainte de folosire. 

 Întotdeauna închide corect sticluța după utilizare. 

Cum se aplică tușul: 

 Curăță excesul de tuș pe marginea sticluței deoarece ai 

nevoie ca pensula să fie doar umedă, și produsul să nu 

curgă de pe aceasta. Acest lucru te va ajuta să obții o 

linie fină dreaptă. 

 Trasează cu atenție o linie de tuș de-a lungul pleoapei, 

asigurându-te că întinzi tușul până la capăt. Aceasta 

trebuie să fie cât mai aproape de rădăcinile genelor 

naturale. Dacă nu ai gene, urmărește linia pleoapei. 

Pasul 2 - Aplică genele magnetice 

 Înainte de aplicarea genelor magnetice, arcuiește-le 

după forma ochiului tău și taie-le la dimensiunea 

corectă dacă este nevoie. 

 Aplică tușul magnetic și lasă-l 2 minute să se usuce. 

Apucă capătul genelor magnetice cu penseta sau cu 

degetele, așază-le deasupra genelor tale naturale, 

conectând magneții ușor pe linia de tuș. 



 Ajustează cu grijă până când genele magnetice sunt 

poziționate perfect. 

 

SFATURI ȘI TRUCURI PENTRU APLICAREA GENELOR: 

 Aplică tușul cât se poate de aproape de genele tale 

naturale. 

 Pentru a obține cea mai bună plasare a genelor, 

încearcă să le atașezi mai întâi pe colțul exterior al 

ochiului și după aceea pe colțul interior.  

 Încearcă să utilizezi penseta pentru a poziționa genele 

pe tuș, deoarece uneori cu degetele poate fi mai dificil. 

 Dacă după atașarea genelor dorești să le repoziționezi 

sau să schimbi stilul, îndepărtează-le cu grijă. Dacă e 

necesar, aplică tuș din nou în locurile în care acesta s-a 

curățat. Apoi șterge magnetul cu un bețișor cu vată, 

uscat sau ușor umed. Reaplică tușul unde este cazul și 

încearcă din nou! 

 Dacă genele din colțul interior al ochiului te deranjează 

sau se ridică, poți scurta această parte a genelor, până 

la baza magnetică. 

 După îndepărtarea genelor, șterge tușul folosind 

demachiantul tău obișnuit. Recomandăm folosirea unui 

demachiant pe bază de ulei. 

 

 

 

 

Important: 

 Genele sunt un produs igienic, așadar, după 

îndepărtarea foliei protectoare, acestea nu pot fi 

înlocuite cu un alt produs și nu poate fi solicitată o 

rambursare. Produsul poate fi returnat doar dacă este 

încă împachetat în folia de protecție. 

 Produsul este verificat și certificat. Conținutul 

ingredientelor individuale este în conformitate cu 

legislația în vigoare. În caz de hipersensibilitate sau 

alergie la oricare dintre ingrediente, este indicat să 

consulți medicul înainte de utilizare. Tuș magnetic - 

ingrediente: apă purificată, copolimer acrilat, propilen 

glicol, nano colorant negru de fum (CL 77266), pulbere 

de fier, etilhexilglicerină, fenoxietanol. 

 

 


