
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• 1x σετ 
επαναχρησιμοποι
ούμενων 
μαγνητικών 
βλεφαρίδων (4 
ζεύγη + πένσα 
εφαρμογής).

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ
1. Αφαιρέστε τις βλεφαρίδες και κρατήστε τις με τα 
δάχτυλά σας.
2. Βάλτε απαλά τις πάνω βλεφαρίδες σας με τους μαγνήτες 
στραμμένους προς τα κάτω.
3. Μη βλεφαρίζετε και τοποθετήστε προσεκτικά με τα 
δάχτυλά σας τις κάτω βλεφαρίδες στην κάτω πλευρά των 
επάνω βλεφαρίδων σας. Οι μαγνήτες θα κουμπώσουν 
αμέσως μαζί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΙΚΑΤΕΡ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Καινοτόμος σχεδιασμός με ενσωματωμένο απλικατέρ και 
εύκολη εφαρμογή βλεφαρίδων.
• Κατάλληλες για τα περισσότερα σχήματα ματιών.
• Κατάλληλες και για ευαίσθητα μάτια, γιατί δεν χρειάζεται 
κόλλα που μπορεί να ερεθίσει τα μάτια.
• Βλεφαρίδες με 5 μαγνήτες και 4 ζεύγη βλεφαρίδων - 8 
βλεφαρίδες συνολικά.
• Αδιάβροχες και ανθεκτικές βλεφαρίδες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

CONTACT

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. 
Μπορείτε να διεκδικήσετε την εγγύηση από την D4 WEB 
d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Σλοβενία, ζητώντας 
δωρεάν αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας του 
ακατάλληλου προϊόντος.
• Στείλτε μας ένα e-mail με τον αριθμό παραγγελίας και την 
ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.

• Μετά τη χρήση, καθαρίστε και στεγνώστε τις βλεφαρίδες 
εάν είναι απαραίτητο και στη συνέχεια τοποθετήστε τις 
ξανά στο κουτί.
• Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε αρκετές φορές, για 
μεγαλύτερη διάρκεια συνιστούμε να κρατάτε τις 
βλεφαρίδες στο κουτί στο οποίο τις παραλάβατε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία περιλαμβάνει 8 
βλεφαρίδες.

1. Υπάρχουν 2 τύποι βλεφαρίδων στο κουτί, μερικές έχουν 
μαγνήτες στην κάτω πλευρά της γραμμής των βλεφαρίδων, ενώ 
άλλες τις έχουν πάνω από τη γραμμή των βλεφαρίδων. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα σωστές δύο προτού προσπαθήσετε να 
τις χρησιμοποιήσετε, διαφορετικά δεν θα κρατηθούν μαζί όπως 
θα έπρεπε.
2. Κρατήστε την πένσα οριζόντια και συνδέστε κάθε μία από τις 
πάνω λωρίδες βλεφαρίδων στην επάνω πλευρά. Βάλτε τις κάτω 
βλεφαρίδες, απέναντι από τις πάνω βλεφαρίδες στην κάτω 
πλευρά της πένσας. Και οι δύο βλεφαρίδες πρέπει να είναι 
ευθυγραμμισμένες μεταξύ τους και στραμμένες στο εσωτερικό 
της πένσας.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι μαγνήτες αντικρίζουν ο ένας τον άλλον. 
Κρατήστε το απλικατέρ έτσι ώστε η πλευρά με την πάνω 
βλεφαρίδα να αιωρείται πάνω από τη γραμμή των βλεφαρίδων σας 
και η πλευρά με την κάτω λωρίδα βλεφαρίδων να βρίσκεται κάτω 
από την πάνω γραμμή των βλεφαρίδων.
4. Πιέστε τις ακίδες μαζί για να ενώσετε τις μαγνητικές λωρίδες - 
θα κουμπώσουν αμέσως γύρω από τις βλεφαρίδες σας. Αφαιρέστε 
γρήγορα αλλά προσεκτικά το απλικατέρ και τώρα οι βλεφαρίδες 
σας είναι ασφαλείς.

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

ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ
Επιλογές:
• Με το ένα χέρι κρατήστε τις πάνω βλεφαρίδες και με το 
άλλο χέρι τις κάτω βλεφαρίδες, στη συνέχεια 
απομακρύνετέ τις αργά ώστε να διαχωρίσετε τους 
μαγνήτες και μετά αφαιρέστε τις απαλά.
•  Βάλτε τον δείκτη σας στο πάνω μέρος της βλεφαρίδας και 
τον αντίχειρά σας στο κάτω μέρος όσο πιο κοντά μπορείτε 
στη γραμμή των βλεφαρίδων. Στη συνέχεια, σύρετε τα 
δάχτυλά σας αργά προς αντίθετες κατευθύνσεις, έτσι ώστε 
οι μαγνήτες να διαχωριστούν.противоположни посоки, така 
че магнитите да се разделят.

ΠΆΝΩ 
ΒΛΕΦΑΡΊΔΕΣ

ΚΆΤΩ 
ΒΛΕΦΑΡΊΔΕΣ

ΣΕΤ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΩΝ DIVA 


