
VSEBINA PAKETA
• 1x komplet 
magnetnih 
trepalnic za 
večkratno uporabo 
(4-delni komplet + 
klešče za names-
titev).

KAKO UPORABLJATI BREZ APLIKATORJA

1. S prsti odstranite trepalnice iz škatlice in primite s prsti direkt-
no za trepalnice.
2. Previdno položite zgornje trepalnice na zgornjo linijo vašim 
trepalnic.
3. Previdno s prsti položite na spodnjo linijo zgornjih trepalnic 
še spodnjo plast, magnetki se bodo hitro sprijeli skupaj.

NAVODILA 

MAGNETNE TREPALNICE ZA VEČKRATNO UPORABO

NAVODILA 

KAKO UPORABLJATI Z APLIKATORJEM

NAVODILA 

SPECIFIKACIJE

• Inovativna oblika s priloženimi kleščami za hiro in enostavno 
nanašanje trepalnic.
• Primerno za večino obliko oči.
• Primerne tudi za občutljive oči, saj se ne uporablja lepila, ki bi 
dražil oči.
• Trepalnice s 5 magnetki in 4 pari trepalnic - 8 magnetnih trepal-
nic
• Vodoodporne in trpežne trepalnice.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

GARANCIJA

KONTAKT

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo lahko 
uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovenija, in zahtevate brezplačno zamenjavo ali 
vračilo vrednosti neskladnega izdelka. Pošljite nam e-pošto s 
številko naročila in datumom nakupa. Izdelek ima rok uporabnos-
ti 24 mesecev od datuma prejema izdelka.

• • Po uporabi trepalnice očisite, osušite po potrebi in shranite 
nazaj v škatlo.
• Lahko jih uporabite večkrat, za daljšo zdržljivost trepalnic 
priporočamo ohranjanje v škatli v kateri ste jih dobili.
• Preverite, da embalaža vsebuje 8 trepalnic.

1. V škatlici imate 2 tipa trepalnic, ene imajo magnetke na spodnji strani 
trakca, te so zgornji del. Druge trepalnice imajo magnetke na zgornji 
strani trakca, te so spodnji del. Preverite, da ste vzeli prave pred 
namestitvijo saj drugače ne bodo držale skupaj.
2. Primite klešče in povežite trakec z magnetki na spodnji strani 
na zgornji del aplikatorja. Naredite isto z drugimi trepalnicami, 
postavite jih na spodnjo stran aplikatorja nasproti od zgornjih. 
Oboje trepalnice morajo biti poravnane ene z drugimi in biti 
obrnjene proti notranjosti aplikatorja.
3. Preverite da so magnetki obrnjeni eni proti drugim. Držite 
aplikator tako, da je zgornja stran tik nad zgornjimi trepalnicami, 
stran z spodnjimi pa tik pod spodnjo linijo trepalnic.
4. Stisnite aplikator, s tem povežete magnetke - takoj se bodo 
sprijeli skupaj. Hitro ampak previdno odstranite aplikator in sedaj 
so vaše trepalnice pritrjene.

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

KAKO ODSTRANITI

Možnosti:
1. Z eno roko primete zgornje trepalniec in z drugo roko spodnje 
nato počasi potegnete narazen tako, da se magnetki ločijo nato 
nežno odstranite.
2. Postavite kazalec na zgornje trepalnice in palec na spodnje, 
čim bližje liniji trapalnic. Nato počasi podrsajt prsta vsakega v 
svoo zmer, da se magnetki ločijo.

ZGORNJE 
TREPALNICE

SPODNJE 
TREPALNICE


