
BALENÍ OBSAHUJE
• 1x sada 
magnetických řas 
na opakované 
použití (4 páry + 
nasazovací 
kleštičky).

NÁVOD K POUŽITÍ BEZ APLIKÁTORU
1. Oddělejte řasy a držte je pomocí prstů.
2. Jemně je dejte na vaše horní řasy tak, aby magnety mířily 
dolů.
3. Nemrkejte a opatrně umístěte pomocí prstů spodní řasy na 
spodní stranu horních řas. Magnety se okamžitě zacvaknou do 
sebe.

INŠTRUKCIE

SADA MAGNETICKÝCH ŘAS DIVA NA OPAKOVANÉ POUŽITÍ

INŠTRUKCIE

NÁVOD K POUŽITÍ S APLIKÁTOREM

INŠTRUKCIE

PARAMETRY

• Inovativní design s přiloženým aplikátorem a snadným nasa-
zením řas.
• Vhodné pro oči většiny tvarů.
• Vhodné i pro citlivé oči, protože není potřeba lepidlo, které by 
dráždilo oči.
• Řasy s 5 magnety a 4 páry řas – celkem 8 řasy.
• Voděodolné a trvanlivé řasy.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 měsíců od data nákupu. Produkt můžete 
reklamovat u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slovinsko, a můžete požádat o bezplatnou výměnu nebo o 
vrácení peněz za nevyhovující produkt.
Pošlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. 
Produkt má trvanlivost 24 měsíců od data obdržení.

•  Po použití umyjte a usušte řasy, pokud je to nutné, a vraťte je 
zpět do krabičky.
•  Můžete je používat opakovaně, pro delší trvanlivost 
doporučujeme nechávat řasy v krabičce, ve které jste je dostali.
•  Zkontrolujte, že balení obsahuje 8 řasy.

1. V krabici jsou 2 druhy řas, některé mají magnety na spodní straně 
řady řas a jiné na horní. Ujistěte se, že se snažíte použít správný pár, 
jinak spolu nebudou správně držet.
2.  Držte kleštičky horizontálně a připojte horní pásek řas k horní straně. 
Dejte spodní řasy, opačné k horním řasám, na spodní stranu kleštiček. 
Oboje řasy musí být zarovnané a mířit dovnitř kleštiček. 
3. Ujistěte se, že magnety jsou otočené k sobě. Podržte aplikátor tak, 
aby byly horní řasy kousek nad vašimi řasami a aby byl spodní pásek 
řas pod horní řadou řas.
4. Zatlačte konce k sobě, aby se magnetické pásky spojily – okamžitě 
se zacvaknou kolem vašich řas. Rychle ale opatrně oddělejte aplikátor, 
vaše řasy jsou upevněné.

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

NÁVOD NA SUNDÁNÍ

Možnosti:
Jednou rukou podržte horní řasy a druhou spodní řasy a potom 
za ně pomalu zatáhněte, abyste oddělili magnety, a jemně je 
sundejte.
Dejte ukazováček na horní stranu řas a palec na spodní, co 
nejblíž řadě řas. Potom pomalu posunujte prsty opačným 
směrem, aby se magnety oddělily.

Horní řasy Spodní řasy


