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SET DIVA GENE MAGNETICE REUTILIZABILE

CUM SĂ LE DAȚI JOS

Opțiuni:
Cu o mână țineți genele de sus și cu cealaltă genele de jos și
trageți ușor, pentru a separa magneții și apoi le puteți scoate
ușor.
Puneți degetul index în partea de sus a genei și cu degetul mare
pe partea de jos cât de aproape de linia genei. Apoi alunecați
degetele dvs. încet în direcții opuse, pentru ca magneții să se
separe.

PACHETUL INCLUDE
• 1x set de gene
magnetice reutilizabile (4-perechi +
clești de aplicare).

SPECIFICAȚII

CUM SĂ FOLOSIȚI CU APLICATORUL
1. Sunt 2 tipuri de gene în cutie, unele au magneți pe partea inferioară
a liniei genelor și altele îi au în partea superioară a liniei genelor.
Asigurați-vă că aveți genele corecte înainte de a încerca să le folosiți, în
caz contrar nu vor fi unite cum ar trebui.
2. Țineți cleștele orizontal și conectați fiecare parte din sus a bucăților
pe partea de sus. Puneți bucățile de jos, opus de cele de sus pe partea
de jos a cleștelui. Ambele bucăți trebuie să fie aliniate și să stea înspre
interiorul cleștelui.
3. Asigurați-vă că magneții stau unul spre celălalt. Țineți aplicatorul
astfel încât marginea cu bucata de sus stă deasupra liniei și potriviți cu
linia de jos partea inferioară.
4. Apăsați brațele împreună pentru a conecta liniile magnetice – se vor
atașa împreună. Rapid, dar cu atenție, scoateți aplicatorul și acum liniile
dvs. sunt sigure.

CUM SĂ FOLOSIȚI FĂRĂ APLICATOR

LATURI
SUPERIOARE

LASHURI
INFERIOARE

• Design inovator cu aplicator inclus și aplicare simplă pe
pleoapă.
• Potrivit pentru majoritatea formelor de ochi.
• Potrivit pentru ochii sensibili, deoarece lipiciul care poate irita
ochii nu e nevoit să fie inclus.
• Gene cu 5 magneți și 4 perechi de gene – 8 gene în total.
• Gene rezistente la apă și durabile.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE
• După utilizare curățați și uscați genele dacă e necesar după
care le puteți pune în cutie.
• Puteți să le refolosiți, pentru durabilitate sporită vă recomandăm să păstrați genele în cutia în care au venit.
• Verificați dacă pachetul include 8 gene.

GARANȚIE
Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendicată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a
produsului defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email cu numărul
comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de
la data facturii.

1. Scoateți liniile și țineți-le cu degetele.
2. Puneți ușor partea de sus cu magneții înclinați în jos.
3. Nu clipiți și aveți grijă ca degetele dvs. să potrivească partea
inferioară astfel încât să fie pe partea opusă a celor de sus,
magneții se vor lipi instant.

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

