NÁVOD NA POUŽITIE

„MICROBLADE“ PERO NA TVAROVANIE
OBOČIA
Vlastnosti:
o
o
o
o

Funkcia: tekuté pero na tvarovanie a doplnenie obočia
Objem: 1,2 ml
Farba: hnedá, gaštanová, čierna, tmavošedá
Zloženie: Voda, propylénglykol, celulózová guma,
laureth-20, laureth-21, dehydroacetát sodný,
metylbenzoát, oxidy železa.

Návod na použitie:
o Vyberte si správnu farbu pera na obočie. Odporúčame
použiť našu farebnú kartu na ľahké zistenie, ktorý
odtieň sa najlepšie hodí k farbe vášho obočia.
o Priložte špičku pera na obočie v 45-stupňovom uhle a
vykreslite obočie pozdĺžne v smere rastu.
o Nakreslite a vyplňte obočie so širokou plochou pera na
obočie.
o Otočte pero o 45 stupňov a vykreslite tenkú časť obočia
s úzkou plochou pera (vertikálna poloha).
o Opakujte podľa potreby pre požadovanú intenzitu.

Tipy:
o Pred použitím prečešte obočie. Na vyčesanie obočia v
smere rastu chĺpkov použite hrebeň alebo štetec na
obočie.
o Zvoľte si svoj dokonalý požadovaný tvar obočia.
o Po použití uzáver pevne uzavrite a uchovajte vo zvislej
polohe, aby sa zabránilo vyschnutiu náplne.

B – Dokonalý oblúk. Ak chcete nájsť svoj ideálny oblúk, držte
pero na obočie pri bočnej strane nosnej dierky smerom k
vonkajšiemu okraju dúhovky. Vyhľadajte miesto, kde sa pero
stretáva s vašim obočím, a označte ho.
C – Kde by malo vaše obočie končiť. Držte pero na obočie pri
bočnej strane nosovej dierky smerom k vonkajšiemu kútiku
oka. Nájdite miesto, kde sa pero stretáva s líniou obočia. Tam
by malo vaše obočie končiť. Označte okraj pera, ktorý je
bližšie k vašim očiam. Ak vaše obočie presahuje tento bod,
odstráňte prebytočné chĺpky pinzetou.
AKO ZABRÁNIŤ VYSUŠENIU
Ak zaschne pri používaní:
Očistite špičku pera papierovou vreckovkou.
Pred použitím ho jemne pretrepte.
Ak sa nepoužíva:
Udržujte uzáver pevne utiahnutý.
Skladujte pero vo zvislej polohe.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

A – Odkiaľ by malo vaše obočie začať. Pero na obočie držte
zvisle pri nose. Sledujte, kde sa pero stretáva s líniou obočia.
Okraj pera, ktorý je bližšie k nosu, označuje bod, kde by malo
vaše obočie začínať.

Pero na obočie je výrobok hygienického charakteru, takže po
odstránení ochrannej fólie ho nie je možné vymeniť za iný
produkt a nie je možné požadovať vrátenie peňazí. Produkt je
možné vrátiť, iba ak je na ňom stále ochranná fólia.

