
A CSOMAG TARTALMAZ
• 1x újrafelhasznál-
ható mágneses 
szempilla készlet 
(4 pár + 
applikátor).

HOGYAN KELL HASZNÁLNI AZ APPLIKÁTOR CSIPESZ 
NÉLKÜL?

1. Vegye ki a szempillákat a dobozból és tartsa őket ujjaival.
2. Óvatosan tegye rá a felső szempilláira a mágnesekkel lefelé.
3. Ne pislogjon, és óvatosan, ujjaival helyezze az alsó szem-
pillákat a felső szempillák alsó oldalára, a mágnesek azonnal 
összecsapódnak majd.

UPUTE UPUTE

HOGYAN KELL HASZNÁLNI AZ APPLIKÁTOR CSIPESSZEL?

UPUTE

TULAJDONSÁGOK

• Innovatív kialakítás, mellékelt applikátorral és egyszerű szem-
pillafelvitellel.
• Alkalmas a legtöbb szemformához.
• Érzékeny szemek számára is alkalmas, mert nincs szükség 
ragasztóra, amely irritálhatja a szemet.
Szempillák 5 mágnessel és 4 pár belőlük - összesen 8 szempil-
lasorral.
Vízálló és tartós szempillák.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

GARANCIA

KAPCSOLAT

A garancia a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes. A 
jótállást a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Szlovénia cégtől igényelheti, kérve a nem megfelelő termék 
értékének visszatérítését, vagy ingyenes cseréjét.
Küldjön e-mailt a megrendelés számával és a vásárlás 
dátumával. A termék eltarthatósága 24 hónap a termék 
átvételétől számítva.

• Használat után szükség esetén tisztítsa meg és szárítsa meg 
a szempillákat, majd tegye vissza a dobozba.
• Többször is használhatja őket, a hosszabb tartósság érdeké-
ben javasoljuk, hogy a szempillákat abban a dobozban tartsa, 
amelyben kapta.
• Ellenőrizze, hogy a csomag 8 szempillát tartalmaz -e.

1. Kétféle szempilla van a csomagban, valamelyiknek a szempilla aljára 
van helyezve a mágnes, valemelyikben a pilla tetejére. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy a megfelelő kettő van a kezében, vagy nem tartanak 
majd össze úgy, ahogy kellene.
2. Tartsa a fogót vízszintesen, és csatlakoztassa a felső szempillacsíkot 
a felső oldalhoz. Tegye az alsó szempillákat a felső szempillákkal 
ellentétes, alsó oldalra. Mindkét szempillát egymáshoz kell igazítani, és 
az applikátor belseje felé kell nézniük.
3. Győződjön meg arról, hogy a mágnesek egymással szemben 
vannak. Tartsa az applikátort a szempillájához úgy, hogy a felső 
szempillasor oldala a felső szempillái fölött, az alsó szempillacsík pedig 
a felső szempillák alatt legyen.
4. Nyomja össze a fogakat a mágnescsíkok összekapcsolásához - azok 
majd azonnal összecsukódnak a szempillákat körülölelve. Gyorsan, de 
óvatosan távolítsa el az applikátort, szempillái most már biztosítva 
vannak.

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

HOGYAN KELL ELTÁVOLÍTANI 
Opciók: 
• Egyik kezével tartsa meg a felső szempillákat, a másik kezével 
pedig az alsó szempillákat, majd lassan húzza szét őket, így 
válassza le a mágneseket, majd óvatosan távolítsa el őket.  
• Tegye a mutatóujját a szempillák tetejére, hüvelykujját pedig 
alájuk, a lehető legközelebb a szempillákhoz. Ezután lassan 
csúsztassa szét ujjait az ellenkező irányba, így a mágnesek 
szétválnak.

FELSŐ 
SZEMPILLÁKAT

SZEMPILLÁKAT 
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DIVA ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ MÁGNESES 
SZEMPILLA KÉSZLET


