
NAVODILA ZA UPORABO 

KOMPLET ZA VIHANJE TREPALNIC 

PAKET VSEBUJE: 

 

1. #1 Trajni losjon 1x 

2. #2 Utrjevalni losjon 1x 

3. #3 Negovalna raztopina 1x 

4. #4 Čistilna raztopina 1x 

5. Lepilo za umetne trepalnice 1x 

6. Čistilni pripomoček (za odstranitev ostankov) 3x 

7. Blazinice za vihanje (velikosti S/M/M1/M2/L) 5 parov 

O VSEBINI KOMPLETA: 

 

1. Trajni losjon / # 1 Perm (bel): skrbi za naraven videz vaših 

trepalnic in jih priviha. 

2. Utrjevalni losjon / # 2 Fixation (modra krema): skrbi, da vaše 

trepalnice ostanejo privihane približno tri mesece. 

3. Negovalna raztopina / # 3 Nutrition (rumena): popravi, ščiti in 

vlaži trepalnice. 

4. Čistilna raztopina / # 4 Cleanser (prozorna): uporablja se za 

odstranjevanje ostankov lepila. 

5. Silikonske blazinice (5 parov): uporabljajo se za fiksiranje 

trepalnic. 

6. Lepilo za trepalnice: je viskozno, se spere, enostavna uporaba. 

 

NAVODILA ZA UPORABO: 

 

1. S čistilno raztopino (št. 4) odstranite maščobo, prah in 

ostanke ličil. 

2. Pod veke si namestite blazinice za oči, da zaščitite kožo 

pred losjonom. 

3. Na blazinice za oči nanesite lepilo, nato blazinico namestite 

na zgornjo veko in zagotovite, da se ne premika. 

4. Nanesite lepilo na trepalnice tako, da bodo trepalnice vsaj 1 

minuto v stiku z blazinico za vihanje. 

5. Nanesite trajni losjon (št. 1) na trepalnice in oči pokrijte s 

plastično folijo (čas učinkovanja trajnega losjona: 10–12 

minut). 

6. S čopičem v obliki črke Y odstranite trajni losjon (št. 1), nato 

na trepalnice nanesite utrjevalni losjon (št. 2) in oči pokrijte s 

plastično folijo (čas učinkovanja utrjevalnega losjona: 10–12 

minut). 

7. S čistilno raztopino (št. 4) s pomočjo čopiča v obliki črke Y 

odstranite vse ostanke tako, da jih obrišete s tisto stranjo, 

kjer je glavniček. 

8. Odstranite blazinice za vihanje z zgornje veke, nato pa z 

negovalno raztopino (št. 3) svojim trepalnicam zagotovite 

nego. 

SESTAVINE: 

Trajni losjon (št. 1): poliakrilamid, tioglikolna kislina, propilen glikol, 

prečiščena voda. 

Utrjevalni losjon (št. 2): poliakrilamid, prečiščena voda, propilen 

glikol, metilparaben. 

Negovalna raztopina (št. 3): propilen glikol, metilparaben, kolagen, 

prečiščena voda. 

Čistilna raztopina (št. 4): metilparaben, prečiščena voda. 



Lepilo za umetne trepalnice: poliakrilat, etanol, deionizirana voda, 

benzojska kislina. 

 

VARNOSTNI NAPOTKI: 

1. Pred uporabo odstranite kontaktne leče. Pazite, da 

nobeno od sredstev ne pride v stik z vašo kožo. Če se 

vam v očeh pojavi rdečina ali druga oblika razdraženosti, 

takoj prenehajte uporabljati izdelek. 

2. Če raztopina pride v oči ali povzroči draženje, takoj 

začnite spirati oči s hladno vodo in jih spirajte 15 minut 

ter poiščite zdravniško pomoč. 

3. Izdelek ves čas hranite zunaj dosega otrok. 

4. Če imate občutljivo kožo ali ste nagnjeni k reakcijam, 

pred uporabo na majhnem mestu na koži preverite 

morebitno občutljivost. 

5. Izdelek hranite zaščiten pred neposredno sončno 

svetlobo, saj mu lahko ta škoduje. 

6. Proizvajalci, uvozniki in distributerji niso odgovorni za 

napačno uporabo in poškodbe, ki jih lahko povzroči 

izdelek. 

 

 


