UPUTE ZA UPOTREBU

"MICROBLADE" OLOVKA ZA
OBLIKOVANJE OBRVA
Specifikacije:
o
o
o
o

Funkcija: tekuća olovka za nadopunu obrva
Volumen: 1,2 ml
Boja: smeđa, kestenjasta, crna, tamno siva
Sastav: Voda, propilen glikol, celulozna guma, laureth20, laureth-21, natrijev dehidroacetat, metil benzoat,
željezni oksidi.

Upute:
o Odaberite odgovarajuću boju olovke za obrve.
Preporučujemo da pogledate našu karticu s bojama
kako biste lako doznali koja vam boja olovke za obrve
najbolje pristaje.
o Podignite vrh olovke za 45 stupnjeva i iscrtajte obrve u
smjeru njihovog rasta.
o Iscrtajte i popravite obrve pomoću šireg dijela olovke.
o Okrenite olovku za 45 stupnjeva i pomoću užeg dijela
(u okomitom položaju) iscrtajte tanka mjesta na
obrvama.
o Ponovite po želji za dodatni intenzitet.

Savjeti:
o Počešljajte obrve. Upotrijebite češalj ili četkicu za obrve
i češljajte ih u smjeru rasta dlačica.
o Pronađite svoj savršeni oblik obrva.
o Kad ne koristite olovku, dobro zatvorite poklopac i
držite je uspravno kako se gel ne bi osušio.

A - Mjesto gdje bi vaše obrve trebale početi. Držite olovku za
obrve uspravno uz nos. Pogledajte gdje se olovka spaja s
unutarnjim dijelom obrva. Rub olovke koji vam je bliže nosu
označava liniju na kojoj bi vaše obrve trebale početi.
B - Savršeni luk. Da biste pronašli idealan luk za vaše obrve,
držite olovku uz nosnicu prema vanjskom rubu zjenice oka.
Pronađite točku gdje se olovka spaja s vašim obrvama i
označite je.
C - Mjesto gdje bi vaše obrve trebale završavati. Držite olovku
uz rub nosa prema vanjskom kutu oka. Pronađite točku gdje
se olovka spaja s linijom obrve. Tu bi trebao biti kraj vaše
obrve. Označite rub olovke koji je bliži vašim očima. Ako vaše
obrve rastu iznad ove točke, pincetom uklonite višak dlačica.
KAKO SPRIJEČITI SUŠENJE
Ako se osuši tijekom upotrebe:
Očistite vrh maramicom.
Lagano je protresite prije upotrebe.
Kad nije u upotrebi:
Čvrsto zatvorite poklopac.
Držite je u uspravnom položaju.

VAŽNO:
Olovka za obrve je proizvod higijenske prirode, pa se nakon uklanjanja zaštitne folije ne može zamijeniti drugim proizvodom ili
zahtijevati povrat novca. Proizvod se može vratiti samo ako je na njemu još uvijek zaštitna folija.

