Landén Lashes -MAGNEETTIripsET
Sinun kauneutesi tähden
Sinä olet meille asiakkaana tärkeä. Vaikka ripsien asennukseen ei tarvita
ammattilaista, voi asennuksen ensikerta tuntua joskus hankalalta. Tästä
syystä ammattitaitoinen myyjämme ohjeistaa Sinua asentamaan ripset oikein
ja ohjeistaa Sinua löytämään oikeat ripsien hoitotuotteet. Jotta oikea ripsien
asennustekniikka tulisi tutuksi, suosittelemme että tutustut Landén Lashes
-asennusvideoon kotisivuillamme Landenlashes.fi
Kysy mahdollisia sovitusiltoja, sovitusvideota tai ajanvarausta henkilökohtaiseen sovitukseen kauneuden ammattilaiseltasi! Jotta ripset kestäisivät
mahdollisimman hyvänä, tulee niitä hoitaa oikein. Poista ripset aina yöksi ja
puhdista ne vain meiltä löytyviltä ripsien puhdistukseen suunnitelluilla
ammattituotteilla. Näin hoidettuna takaamme ripsien kestävän useita
kymmeniä käyttökertoja.
Koko Landén Lashes -ripsimallistomme on näytävissä omilla kotisivuillamme
Landenlashes.fi. Mallistostamme löydät aina tilanteeseen sopivan oman tyylisi.
Kiitos vielä kerran hyvästä valinnastasi ja onnea uudelle Landén Lashes
-ripsien omistajalle.
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Maahantuoja: Optira Oy / www.landenlashes.fi / info@landenlashes.fi
Suunniteltu ja testattu Suomessa. Valmistettu Kiinassa. Cruelty free. Vegaaninen.

Käyttöohjeet

ASENNUSOHJEET
1. Puhdista ripset ennen ensimmäistä käyttökertaa öljyttömällä nestemäisellä tai vaahtoavalla kasvojenpuhdistusaineella ja anna niiden kuivua.
Levitä omiin ripsiin kevyt tasainen kerros ripsiväriä. Ripsiväriä tulisi olla
erityisesti ripsien tyvessä, sekä sisä- ja ulkonurkassa, jotta magneettiripset
kiinnittyvät ripsiin hyvin sekä olisivat mahdollisimman huomaamattomat.
2. Ota ripsiviuhka irti magneettisesta rasiasta ja pidä kiinni sen
molemmista päistä hellästi. Ala taivuttelemaan ripsinauhaa, jotta
se kaareutuu kauniisti silmän muotoon sopivaksi, ja ripsinauha
pehmenee jolloin sen asennus on helpompaa.
3. Aseta ripsinauha oikeaan kohtaan omien ripsien päälle, kiinnitä
keskimmäisellä magneetilla kohtisuoraan alapuolelta. Voit käyttää
apunasi pinsettejä. Vie keskimmäinen alakappale mahdollisimman
lähelle kiinnityskohtaa, ja nosta se kohtisuoraan ylöspäin jolloin
magneetit nappaavat kiinni toisiinsa.
4. Kiinnitä ulkokulma, nosta tarvittaessa luomea toisen käden
sormella niin näet kiinnityskohdan paremmin. Liu`uta jälleen uloin kappale
mahdollisimman lähelle kiinnityskohtaa, ja nosta sitä
kohtisuoraan ylös.
5. Lopuksi kiinnitä sisäkulma, pinsetit ovat tässä kohdassa avuksi.
6. Jos et saanut magneettiripsiä tarpeeksi lähelle omien ripsien tyveä,
poista ripset ohjeen mukaan ja kokeile uudelleen.
7. Ripset poistetaan ottamalla magneetit peukalon ja etusormen väliin ja
peukalolla liu`uttaen saadaan alempi magneetti irti toisesta. Älä revi ripsiä.
Ripset ovat päiväkäyttöön, ne tulee poistaa joka ilta.
8. Puhdista ripset huolellisesti öljyttömällä nestemäisellä tai vaahtomaisella puhdistusaineella ripsiharjaa apuna käyttäen. Kuivaa ripset
ja laita ne magneettiseen säilytysrasiaan. Hyvin huollettuna ripset
kestävät useita kymmeniä käyttökertoja.

Onnea uusista Landén Lashes -ripsistäsi!
Landén Lashes -magneettiripset ovat käytössä miellyttävät, pehmeät ja
täysin turvalliset. Ripset ovat laadukkainta korealaista silkkikuitua, jota
maailmasta löytyy. Pikkuruiset magneetit ovat tehokkaat, eivätkä sisällä
nikkeliä. Kuidut on kiinnitetty ripsilankaan käsin sitomalla, tämä takaa vahvan
kiinnityksen. Ripsemme ovat saaneet Cruelty Free -sertifikaatin ja ovat
alusta loppuun käsin valmistetut. Ja mikä parasta, Landén Lashes -ripsien
asennukseen ei käytetä lainkaan liimaa!

Tärkeää Säilytä poissa lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä käytä jos sinulla on
silmätulehdus tai silmäsi tai silmäluomesi ovat jostain muusta syystä ärtyneet.
Synteettinen silkkikuitu ei aiheuta allergiaa, mutta ripsien asennus oireilevalle iholle
tai silmille ei ole suositeltavaa. Jos sinulla on jokin perussairaus tai esimerkiksi
sydämentahdistin, on hyvä keskustella lääkärin kanssa ennen magneettiripsien käyttöä.
Magneetit eivät sisällä nikkeliä eikä kobolttia. Jos ripsien kanssa tulee ongelmia,
ole yhteydessä ripset sinulle myyneeseen yritykseen tai valmistuttajaan.

