
NÁVOD NA POUŽITIE

MAGNETICKÉ MIHALNICE L'ALLURE™

Obsah balenia:
•  2 x linka na oči
•  5 x magnetické mihalnice L'allure™
•  1 x pinzeta na aplikáciu a odstránenie

Špecifikácia:
•  Materiál: mikrovlákna
•  Výroba: ručná práca
•  Aplikácia: jednoduchá
•  Dĺžka mihalníc: 10 - 14mm
•  Oblúk mihalníc: 33 mm



NÁVOD NA POUŽITIE:
Príprava
• Pred použitím nádobu magnetickej očnej linky pretrepte. 
• Po použití nádobu vždy pevne uzavrite. 

Ako správne nanášať magnetické očné linky: 

• Prebytočnú vrstvu náplne utrite o okraj nádoby, pretože linka musí byť iba mierne navlhčená a nekvapkať. To vám 
pomôže nakresliť peknú rovnú linku!
• Pozdĺž tvaru oka opatrne nakreslite čiaru očnej linky. Uistite sa, že ste linku predĺžili až na koniec oka. Dbajte na to, 
aby ste linku kreslili čo najbližšie ku korienkom vašich prirodzených mihalníc. Ak nemáte žiadne mihalnice, nasledujte 
líniu očných viečok. 

Ako aplikovať magnetické mihalnice:
• Pred nanesením magnetických mihalníc ich ohnite na tvar očí a v prípade potreby ich nastrihajte.• Naneste mag-
netické očné linky a nechajte 2 minúty úplne vyschnúť. Pevne uchopte koniec magnetických mihalníc pinzetou alebo 
prstami, umiestnite ich nad svoje prirodzené riasy a magnet mihalníc nechajte pomaly spojiť s magnetickou očnou 
linkou. 

TIPY A TRIKY NA APLIKÁCIU:
• Očné linky nanášajte čo najbližšie k vašim prirodzeným mihalniciam. 
• Pre dokonalé umiestnenie najskôr priložte mihalnice k vonkajšiemu kútiku oka a až potom nechajte priľnúť k 
vnútornému kútiku.
• Odporúčame uprednostniť manipuláciu mihalníc pomocou pinzety pred manipuláciou prstami. 
• Ak potrebujete upraviť polohu mihalníc, jemne ich odstráňte. Ak je to potrebné, znovu naneste magnetické očné 
linky. Potom magnet mihalníc jemne očistite suchou alebo vlhkou vatovou tyčinkou. Znovu naneste linku tam, kde 
bola odstránená, a skúste to znova! 
• Ak vám vnútorné kútiky mihalníc prekážajú alebo sa zdvíhajú, môžete vnútorný koniec mihalníc zastrihnúť tesne 
pred magnetom. 
• Po použití mihalnice jednoducho na konci dňa zložte z očí a očné linky odstráňte bežným odličovačom. 
Odporúčame použiť odličovač na báze oleja. 

Dôležité upozornenie: 
• Magnetické mihalnice sú výrobok hygienického charakteru, takže po odstránení ochrannej fólie ich 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.
• Produkt bol testovaný a certifikovaný. Obsah jednotlivých častí je v súlade s príslušnou legislatívou. V prípade 
precitlivenosti alebo alergie na niektorú zložku sa pred použitím poraďte s lekárom. Magnetická očná linka - 
zloženie: voda, akrylátový kopolymer, propylénglykol (syntetický alkohol), čierny pigment (CL 77266), železný 
prášok, etylhexylglycerín, fenoxyetanol.
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