
Пакетът съдържа: 
• 1 х комплект 
магнитни мигли 
за многократна 
употреба ( 4 
чифта + пинсета 
за поставяне)

1. Извадете миглите и задръжте с пръстите си.
2. Нежно сложете горната мигла с магнитите сочейки 
надолу.
3. Не мигайте и внимателно с пръсти отдолната страна на 
вашите мигли поставете долната мигла, магнитите ще се 
привлекат и закопчаят веднага

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

КАК ДА ГИ ПОСТАВИТЕ С ПИНСЕТАТА

ИНСТРУКЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИИ
• Иновативен дизайн с включена пинсета за поставяне и 
лесно прикрепяне на миглите.
• Подходящ за почти всички форми на очите.
• Също така подходящ за чувствителни очи, тъй каро 
лепилото, което обикновено дразни очите не е нужно за да 
се поставят изкуствените мигли.
• Мигли с 5 магнита и 4 чифта мигли - общо 8 изкуствени 
магнитни мигли.
Водоустойчиви и трайни изкуствени мигли.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

ГАРАНЦИЯ 

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и 
може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji 
Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен 
продукт се заменя с нов напълно безплатно или се 
възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, 
изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на 
гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

• След като ги използвате почистете и изсушете миглите, 
ако е необходимо, след това ги поставете обратно в 
кутията.
• Можете да ги използвате няколко пъти, за по-дълъг 
живот на миглите, препоръчваме да ги държите в кутията, 
в която сте ги получили.
• Проверете дали пакетът включва 8 мигли.  

1. Има 2 вида мигли в кутията, някои имат магнити на долната 
страна на самата мигла, други имат на горната страна. Уверете 
се, че поставяте правилно и двете, преди да се опитате да ги 
използвате, защото няма да се задържат заедно така както 
трябва.
2. Дръжте пинсетата хоризонтално, като поставете горната мигла 
на горната част и долната мигла на долната срещуположна част 
на пинсетата. Двете мигли трябва да се подравнят една с друга и 
да бъдат обърнати към вътрешната част на пинсетата.
3. Уверете се, че магнитите са обърнати един към друг. Дръжте 
пинсетата, така че страната с горната изкуствена мигла, да се 
задържи на линията на вашит естествени мигли, а страната с 
долната мигла да бъде позиционирана отдолу на вашите 
естествени мигли.
4. Притиснете двете страни на пинсетата една към друга за да 
свържете магнитните ленти, те ще се прикрепят към вашата 
мигла. Бързо, но внимателно издърпайте пинсетата, сега 
изкуствените мигли са поставени здраво и сигурно.

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

КАК ДА ГИ СВАЛИТЕ
Опции:
• С една ръка дръжте горните мигли и с другата ръка 
долните, след това бавно ги разделете, като отделите 
магнитите един от друг и нежно ги отстранете.
•  Поставете показалеца си върху горните мигли, а  палеца 
си на долните, колкото можете по-близко до линията на 
естествните миглите. След това плъзнете пръстите бавно в 
противоположни посоки, така че магнитите да се разделят.

ТОП 
МИГЛИ

ДОЛНИ 
МИГЛИ

Изкуствени магнитни мигли за 
многократна употреба - Дива

КАК ДА ПОСТАВИТЕ БЕЗ ПИНСЕТАТА


