
BALENIE OBSAHUJE
• 1x sada opako-
vane použiteľných 
magnetických 
mihalníc (4-párové 
+ kliešte na 
aplikáciu).

AKO POUŽÍVAŤ BEZ APLIKÁTORA
1. Odstráňte mihalnice a držte ich prstami.
2. Jemne si naneste horné mihalnice magnetmi nadol.
3. Nemrkejte a prstami opatrne umiestnite spodné riasy na 
spodnú stranu horných rias, magnety sa k sebe okamžite 
prichytia.

INŠTRUKCIE

ZNOVU POUŽITELNÁ MAGNETICKÁ SÚPRAVA MIHALNÍC DIVA

INŠTRUKCIE

AKO POUŽÍVAŤ S APLIKÁTOROM

INŠTRUKCIE

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Inovatívny dizajn s priloženým aplikátorom a jednoduchou 
aplikáciou mihalníc.
• Vhodný pre väčšinu tvarov očí.
• Vhodné aj pre citlivé oči, pretože lepidlo, ktoré môže dráždiť oči, 
nie je potrebné.
• Mihalnice s 5 magnetmi a 4 pármi mihalníc - celkom 8 rias.
• Vodotesné a trvanlivé riasy.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete 
uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 
Radomlje, Slovinsko, a požiadať o bezplatné nahradenie alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. 
Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

•  Po použití riasy v prípade potreby očistite a osušte a potom 
ich vráťte do škatule.
•  Môžete ich použiť viackrát, pre dlhšiu trvanlivosť odporúčame 
riasy ponechať v škatuľke, v ktorej ste ich dostali.
•  Skontrolujte, či balenie obsahuje 8 mihalníc.

1. V balení sú 2 druhy mihalníc, niektoré majú na spodnej strane 
magnety, druhé ich majú na vrchu mihalnice. Predtým, ako sa ich 
pokúsite aplikovať, uistite sa, že máte správne dve, inak nebudú držať 
spolu, ako by mali. 
2. Kliešte držte vodorovne a každý horný pás rias spojte s hornou 
stranou. Spodné riasy priložte oproti spodnej časti na spodnú stranu 
klieští. Obe riasy musia byť navzájom vyrovnané a smerovať dovnútra 
klieští.
3. Uistite sa, že magnety sú oproti sebe. Držte aplikátor tak, aby strana 
s hornými riasami bola nad líniou mihalníc a strana so spodným pásom 
rias bola pod hornou líniou mihalníc.
4. Zatlačením hrotov k sebe spojte magnetické prúžky - okamžite sa 
prichytia okolo vašich rias. Rýchlo, ale opatrne odstráňte aplikátor a 
vaše riasy budú zaistené.

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

AKO ICH ZLOŽIŤ

Možnosti:
Jednou rukou držte horné riasy a druhou rukou spodné riasy 
potom pomaly oddeľujte, aby ste oddelili magnety a potom ich 
jemne odstráňte.
Položte ukazovák na vrch rias a palec na spodok čo najbližšie k 
línii rias. Potom pomaly posúvajte prsty v opačných smeroch, 
aby sa magnety oddelili.

Horné mihalnice Spodné mihalnice


