
NÁVOD NA POUŽITIE 

TRVALÁ NA MIHALNICE 

OBSAH BALENIA: 

 

1.#1 Trvalá na mihalnice x1 

2.#2 Fixačný roztok x1 

3.#3 Výživa na mihalnice x1 

4.#4 Čistiaci prípravok x1 

5. Lepidlo na umelé mihalnice x1 

6. Čistiaci nástroj (na odstránenie zvyškov lepidla) x3 

7. Natáčacie podložky (veľkosti S/M/M1/M2/L) x 5 párov 

 

PODROBNOSTI: 

 

1. Trvalá / # 1 Natáčanie (biela): Vytvorí prirodzené a pekne 

vytočené mihalnice. 

2. Fixačný roztok / # 2 Fixácia (modrý): Zaručí trvácnosť natočenia 

asi tri mesiace. 

3. Výživa / # 3 Výživa mihalníc (žltá): Regeneruje, chráni a 

hydratuje riasy. 

4. Čistiaci prípravok / # 4 Čistenie (transparentný): Používa sa na 

odstránenie zvyškov lepidla. 

5. Silikónové podložky (5 párov): Používajú sa na fixáciu mihalníc. 

6. Lepidlo na mihalnice: Dobrá viskozita, umývateľné, ľahko 

použiteľné. 

 

NÁVOD NA POUŽITIE: 

 

1. Na odstránenie oleja, prachu a zvyškov make-upu použite 

roztok čistiaceho prípravku (#4). 

2. Aplikujte očné vankúšiky pod očné viečka, aby ste si chránili 

pokožku pred použitými prípravkami. 

3. Naneste lepidlo na očné vankúšiky, potom ich umiestnite na 

hornú časť očného viečka a uistite sa, že zostanú na mieste. 

4. Naneste lepidlo na mihalnice tak, aby zostali prilepené k 

natáčacím vankúšikom po dobu 1 minúty. 

5. Na mihalnice naneste trvalú (#1) a potom si oči zakryte 

plastovou fóliou. (čas trvalej: 10-12 minút) 

6. Odstráňte trvalú #1 kefkou v tvare Y, potom na mihalnice 

naneste fixačný roztok #2 a zakryte si oči plastovou fóliou. 

(čas fixácie: 10-12 minút) 

7. Pomocou čistiaceho prípravku #4 odstráňte všetky zvyšky s 

použitím hrebeňovej strany kefky v tvare Y. 

8. Odstráňte natáčacie vankúšiky z hornej časti očného viečka 

a potom použite výživný roztok #3 na výživu vašich rias. 

 

ZLOŽENIE: 

#1 Trvalá: Polyakrylamid, kyselina tioglykolová, propylénglykol, 

purifikovaná voda. 

#2 Fixačný roztok: Polyakrylamid, purifikovaná voda, 

propylénglykol, metylparabén. 

#3 Výživa: Propylénglykol, Metylparabén, Kolagén, purifikovaná 

voda. 

#4 Čistiaci prípravok: Metylparabén, purifikovaná voda. 

Lepidlo na umelé mihalnice: Polyakrylát, etanol, deionizovaná 

voda, kyselina benzoová. 



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 

1. Pred použitím odstráňte kontaktné šošovky. Dbajte na 

to, aby sa použité prípravky nedostali do kontaktu s 

pokožkou. Ak máte červené oči alebo akékoľvek iné 

ochorenie očí, okamžite prestaňte s používaním. 

2. Ak sa vám roztok dostane do očí alebo spôsobí 

podráždenie, okamžite si ich vyplachujte studenou vodou 

po dobu 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. 

3. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

4. Ak máte citlivú pokožku alebo ste náchylní na alergické 

reakcie, pred použitím použite test citlivosti. 

5. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením, aby 

ste predišli jeho poškodeniu. 

6. Výrobcovia, dovozcovia a distribútori nezodpovedajú za 

nesprávne použitie a škody, spôsobené týmto 

produktom. 

 

 


