
NÁVOD K POUŽITÍ 

LIFTING ŘAS 

OBSAH BALENÍ: 

 

1.#1 Trvalá x1 

2.#2 Fixace x1 

3.#3 Výživa x1 

4.#4 Cleanser x1 

5. Lepidlo na umělé řasy x1 

6. Čisticí nástroj (k odstranění zbytků) x3 

7. Zvedací podložky (velikosti S/M/M1/M2/L) x5 párů 

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM: 

 

1. Dávka trvalé / # 1 Trvalá (bílá): Řasy jsou díky ní přirozené a natočené. 

2. Fixační dávka / # 2 Fixace (modrý krém): Udrží vaše natočené řasy na 

místě po dobu přibližně tří měsíců. 

3. Výživová dávka / # 3 Výživa (žlutá): Opravuje, chrání a hydratuje řasy. 

4. Čistící přípravek / # 4 Cleanser (průhledný): Používá se k odstranění 

zbytků lepidla. 

5. Silikonové polštářky (5 párů): Slouží k fixaci řas. 

6. Lepidlo na řasy: Dobrá viskozita, omyvatelné, snadné použití. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

1. K odstranění oleje, prachu a zbytků make-upu použijte čisticí 

prostředek č. 4. 

2. Pod oční víčka použijte oční polštářky, které chrání pokožku před 

působením krému. 

3. Na oční polštářky naneste lepidlo, poté je přiložte na horní část 

očního víčka a ujistěte se, že zůstane na místě. 

4. Naneste lepidlo na řasu, aby zůstala přilepená k liftingovým 

polštářkům a tlačte po dobu 1 minuty. 

5. Použijte na řasy trvalou na řasy č. 1 a poté zakryjte oči plastovou 

fólií. (doba aplikace trvalé na řasy: 10-12 minut) 

6. Odstraňte trvalou pleťovou vodu č. 1 pomocí kartáčku ve tvaru Y, 

poté na řasu naneste fixační prostředek č. 2 a poté si zakryjte oči 

plastovým obalem. (doba fixace: 10-12 minut) 

7. Pomocí čisticího prostředku č. 4 očistěte všechny zbytky pomocí 

kartáčku ve tvaru Y a setřete je hřebenovou stranou. 

8. Odstraňte zvedací polštářky z horní části víčka a poté použijte 

výživový krém č. 3 k výživě řas. 

SLOŽENÍ: 

Č. 1 Trvalá: Polykrylamid, kyselina thioglykolová, propylenglykol, čištěná 

voda 

Č. 2 Fixace: Polyakrylamid, čištěná voda, propylenglykol, methylparaben 

Č. 3 Výživa: Propylenglykol, methylparaben, kolagen, čištěná voda 

Č. 4 Cleanser: Methylparaben, čištěná voda 

Lepidlo na umělé řasy: Polyakrylát, ethanol, deionizovaná voda, kyselina 

benzoová 

EZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

1. Před použitím vyjměte kontaktní čočky. Dbejte na to, aby se roztoky 

nedostaly do kontaktu s pokožkou. Pokud máte zarudlé oči nebo jiné 

oční potíže, okamžitě přestaňte používat tento přípravek. 

2. Pokud se vám roztoky dostanou do očí nebo způsobí podráždění, 

okamžitě si oči 15 minut vyplachujte studenou vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

3. Výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí. 

4. Pokud máte citlivou pokožku nebo jste náchylní k reakcím, použijte 

před použitím náplasťový test. 

5. Výrobek uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, aby 

nedošlo k jeho poškození. 

6. Výrobci, dovozci a distributoři nenesou odpovědnost za nesprávné 

použití a poškození způsobené tímto výrobkem. 

 


