
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

SZEMPILLAEMELŐ KÉSZLET 

A CSOMAG TARTALMA: 

 

1.#1 1 db göndörítő oldat 

2.#2 1 db rögzítő 

3.#3 1 db tápláló lotion 

4.#4 1 db tisztító 

5. 1 db műszempilla ragasztó 

6. 3 db tisztítóeszköz (a maradványok eltávolításához) 

7. 5 pár lifting alátét (S/M/M1/M2/L méretekben) 

 

A TERMÉKEKRŐL: 

 

1. Gödörítő oldat dózis / # 1 göndörítő oldat (fehér): A szempilláit 

természetessé és göndörré teszi. 

2. Fixáló / # 2 rögzítő (kék krém): A göndör szempillákat kb. 3 

hónapig a helyükön tartja. 

3. Tápláló dózis / # 3 tápláló (sárga): Helyrehozza, védi és 

nedvességgel látja el a szempillákat. 

4. Tisztító / # 4 tisztító (átlátszó): A ragasztómaradványok 

eltávolítására használatos. 

5. Szilikonalátét (5 pár): A szempillák rögzítésére ajánlott. 

6. Szempillaragasztó: Jó viszkozitás, kimosható, könnyű használni. 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 

 

1. Használja a tisztító oldatot (#4) az olajok, szennyeződések, 

és sminkmaradványok eltávolítására. 

2. Tegyen alátéteket a szemhéja alá, hogy megvédje bőrét az 

oldattól. 

3. Tegyen ragasztót az alátétre, majd helyezze a szemhéj felső 

részére, meggyőződve arról, hogy biztosan fennmarad. 

4. Tegyen ragasztót a szempillára, hogy az 1 percig ráragadjon 

a szempillaemelő alátétre. 

5. Használja a #1 göndörítő oldatot a szempillákon, majd 

takarja le a szemét műanyag fóliával (göndörítési idő: 10-12 

perc) 

6. Távolítsa el a #1 göndörítő oldatot az Y alakú kefével, ezitán 

alkalmazza a #2 rögzítőkrémet a szempillákon, majd fedje le 

a szemeit műanyag fóliával (rögzítési idő: 10-12 perc) 

7. Használja a #4 tisztítót, hogy az Y alakú kefe segítségével 

eltávolítsa a maradványokat, a fésűs felével dolgozva. 

8. Távolítsa el a szempillaemelő alátéteket a szemhéja felső 

részéről, majd használja a #3 tápláló lotiont a szempillák 

ápolásához. 

ÖSSZETEVŐK: 

#1 Göndörítő: Poliakrilamid, tioglikolsav, propilén-glikol, tisztított 

víz 

#2 Rögzítő: Poliakrilamid, tisztított víz, propilén-glikol, metilparabén 

#3 Tápláló lotion: Propilén-glikol, metilparabén, kollagén, tisztított 

víz 

#4 Tisztító: Metilparabén, tisztított víz 

Műszempilla ragasztó: Poliakrilát, etanol, ionmentesített víz, 

benzoesav 

 



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK: 

1. Kérjük, hogy távolítsa el a kontaktlencséket használat 

előtt. Vigyázzon, hogy az oldatok ne kerüljenek 

közvetlen érintkezésbe a bőrével. Ha szempirosodást 

vagy más szemelváltozást tapasztal, azonnal hagyja 

abba a termék használatát. 

2. Ha az oldat a szemébe kerül vagy irritációt okoz, azonnal 

öblítse ki hideg vízzel 15 percen keresztül és forduljon 

orvoshoz. 

3. A terméket mindig tartsa gyermekektől távol. 

4. Ha Önnek érzékeny bőre van, vagy hajlamos a 

reakciókra, végezzen bőrtesztet a használat előtt. 

5. Tartsa a terméket közvetlen napsugárzástól távol a 

károsodás elkerülése végett. 

6. A gyártók, importőrök és forgalmazók nem felelősek a 

helytelen használat és a termék által okozott károk miatt. 

 

 


