
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

EYELASH LIFTING 

PACHETUL INCLUDE: 

 

1.#1 Soluție Permanentă x1 

2.#2 Soluție de Fixare x1 

3.#3 Loțiune Nutritivă x1 

4.#4 Soluție de curățare x1 

5. Adeziv pentru gene false x1 

6. Instrument de curățare (pentru a îndepărta reziduurile) x3 

7. Tampoane de ridicare (mărimile S/M/M1/M2/L) x5 perechi 

 

DESPRE ARTICOLE: 

 

1. Doza Perm / # 1 Perm (alb): Îți face genele naturale și ondulate. 

2. Doză de fixare / Fixare nr. 2 (cremă albastră): Ține genele în 

poziție curbată timp de aproximativ trei luni. 

3. Doza de nutriție / # 3 Nutriție (galben): Repară, protejează și 

hidratează genele. 

4. Soluție de curățare / # 4 Soluție de curățare (transparentă): Este 

folosit pentru a îndepărta reziduurile de adeziv. 

5. Tampoane din silicon (5 perechi): Folosite pentru fixarea genelor. 

6. Adeziv pentru gene: Vâscozitate bună, lavabil, ușor de utilizat. 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 

1. Utilizează soluția de curățare (# 4) pentru a îndepărta uleiul, 

praful și resturile de machiaj. 

2. Aplică tampoanele sub pleoape pentru a-ți proteja pielea de 

loțiune. 

3. Pune adeziv pe tampoanele pentru ochi, apoi aplică-le pe 

partea superioară a pleoapei și asigură-te că rămân fixate. 

4. Aplică adezivul pe gene pentru a le menține lipite de 

suporturile de ridicare timp de 1 minut. 

5. Utilizează loțiunea permanentă #1 pe gene și apoi acoperiți-

vă ochii cu folie de plastic. (timp pentru loțiunea permanentă: 

10-12 minute) 

6. Îndepărtează loțiunea permanentă #1 cu o perie în formă de 

Y, apoi aplică agentul de fixare #2 pe gene și apoi acoperă-ți 

ochii cu o folie de plastic. (timp pentru agentul de fixare: 10-

12 minute) 

7. Utilizează soluția de curățare #4 pentru a curăța toate 

reziduurile cu peria în formă de Y, ștergând cu partea cu 

pieptăn. 

8. Îndepărtează tampoanele de ridicare de pe partea 

superioară a pleoapei, apoi folosește loțiunea nutritivă #3 

pentru a hrăni genele. 

INGREDIENTE: 

#1 Soluție Permanentă: Policrilamidă, acid tioglicolic, propilen 

glicol, apă purificată 

#2 Soluție de Fixare: Poliacrilamidă, apă purificată, propilen glicol, 

metilparaben 

#3 Loțiune Nutritivă: Propilen glicol, metilparaben, colagen, apă 

purificată 

#4 Soluție de curățare: Metilparaben, apă purificată 

Adeziv pentru gene false: Poliacrilat, etanol, apă deionizată, acid 

benzoic 



MĂSURI DE SIGURANȚĂ: 

1. Vă rugăm să îndepărtați lentilele de contact înainte de 

utilizare. Asigurați-vă că soluțiile nu intră în contact cu 

pielea. Dacă aveți ochii roșii sau orice alte afecțiuni ale 

ochilor, vă rugăm să opriți imediat utilizarea produsului . 

2. Dacă soluțiile vă intră în ochi sau vă provoacă iritații, 

spălați imediat ochii cu apă rece timp de 15 minute și 

solicitați asistență medicală. 

3. Țineți produsul departe de copii în orice moment. 

4. Dacă aveți pielea sensibilă sau aveți predispunere la 

reacții, utilizați un test de plasture înainte de utilizare. 

5. Păstrați produsul departe de lumina directă a soarelui 

pentru a evita deteriorarea acestuia. 

6. Producătorii, importatorii și distribuitorii nu sunt 

responsabili pentru utilizarea abuzivă și daunele cauzate 

de acest produs. 

 

 


