
NAVODILA ZA UPORABO 

MAGNETNE TREPALNICE 
 

PAKET VSEBUJE: 

o 1 x magnetno črtalo za oči 
o 5 x magnetne trepalnice 
o 1 x pinceta za namestitev in odstranjevanje 

 

 

SPECIFIKACIJE: 

o Material: mikro vlakna 
o Proizvodnja: ročna izdelava 
o Namestitev: enostavna 
o Dolžina trepalnic: 10 - 14 mm 
o Dolžina loka trepalnic: 33 mm 

 

 

NAVODILA: 

Priprava: 

• Embalažo magnetnega črtala pred uporabo pretresite. 
• Po uporabi vedno privijte nazaj pokrovček. 

Kako nanesti magnetno črtalo: 

• Odvečno magnetno črtalo obrišite ob rob embalaže, saj 
za njegov nanos potrebujete le vlažno konico. S tem 
boste lahko oblikovali lepo, ravno linijo. 

• Previdno zarišite linijo vzdolž veke, vse do njenega 
konca. Prepričajte se, da je linija zarisana tik ob 
koreninah vaših naravnih trepalnic. Če ste brez 
trepalnic, samo sledite liniji vaših vek. 

Namestitev magnetnih trepalnic 

• Pred namestitvijo magnetnih trepalnic jih upognite v 
obliko vaših oči in odstrizite morebitno odvečno dolžino. 

• Nanesite magnetno črtalo za oči in počakajte 2 minuti, 
da se popolnoma posuši. S priloženo pinceto ali svojimi 
prsti primite konico magnetnih trepalnic, položite jih ob 
svoje naravne trepalnice in jih pritrdite na linijo 
magnetnega črtala za oči. 

• Nežno prilagajajte položaj magnetnih trepalnic, dokler 
ni popoln. 



NASVETI IN TRIKI ZA UPORABO TREPALNIC: 

• Magnetno črtalo nanesite čim bliže svojim naravnim 
trepalnicam. 

• Za najboljšo namestitev magnetnih trepalnic začnite na 
zunanjem očesnem kotu in nadaljujte proti notranjem.  

• Za namestitev trepalnic poskusite uporabiti pinceto, saj 
lahko prsti ovirajo njihovo namestitev. 

• Če ste magnetne trepalnice že namestili, a bi jih radi 
premaknili, jih nežno odstranite. Če se je z odstranitvijo 
magnetnih trepalnic magnetno črtalo zbrisalo, ga 
ponovno nanesite na veko. Ostanek magnetnega črtala 
z magnetov očistite s suhim ali vlažnim koščkom vate. 
Ponovno nanesite magnetno črtalo za oči na mesto, 
kjer se je izbrisalo, in poskusite znova! 

• Če vas notranji kot magnetnih trepalnic moti ali če se 
privzdiguje, ga lahko odstrižete tik pred magnetom. 

• Pri dnevni odstranitvi magnetnih trepalnic magnetno 
črtalo za oči očistite z uporabo vašega običajnega 
odstranjevalca ličil. Priporočamo uporabo 
odstranjevalca ličil na oljni osnovi. 

Pomembno: 
• Magnetne trepalnice so higienski izdelek, zato ga po 

odstranitvi zaščitne folije ni možno zamenjati z drugim 
izdelkom ali zanj zahtevati vračila kupnine. Izdelek je 
mogoče vrniti le, če je še vedno ovit v zaščitno folijo. 

• Izdelek je preverjen in potrjen. Vsebnost posameznih 
elementov je v skladu z ustrezno zakonodajo. V 
primeru preobčutljivosti ali alergije na katero od 

sestavin, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. 
Magnetno črtalo za oči - sestavine: prečiščena voda, 
akrilatni kopolimer, propilen glikol, barvilo nano saje 
(CL 77266), železov prah, etilheksilglicerol, 
fenoksietanol. 


