Nevidne nalepke za obraz
YoungAgain, 40 kosov
M263: Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli
•

40 kosov nevidnih nalepk YoungAgain s trakovi v
črni barvi.

Prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povsem naravno privzdignjena koža na obrazu in vratu,
prozorne nalepke so tanke in popolnoma neopazne,
povešena koža na obrazu bo v trenutku bolj čvrsta in napeta,
bolj mladosten videz obraza,
počutili se boste bolj privlačno in samozavestno,
močni prilagodljivi trakovi zagotavljajo optimalno in zanesljivo nameščanje,
nalepke so odporne na vodo in znoj,
primerno za moške in ženske vseh starosti ter vseh oblik obraza,
izdelane iz materialov, ki dihajo in so prijetni za nošenje,
ne vsebujejo škodljivih kemikalij in nimajo nikakršnih stranskih učinkov,
debelina nalepke: 0,2 mm,
dolžina traka: 15 cm.

Uporaba
Nevidne nalepke so tanke in popolnoma neopazne. Ker zagotavljajo stabilno namestitev in so odporne na vodo,
boste lahko z njimi opravljali vsa običajna dela. Njihova uporaba je povsem varna, saj za razliko od drugih agresivnih
lepotnih posegov, ne vsebujejo škodljivih snovi in kemikalij.
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Spnite si lase nad ušesi na vrhu glave.
Potrebovali boste dve nalepki, ne odstranjujte še lepila na nalepkah.
Kovinski zaključek elastične vrvice z vozli (A) vstavite v luknjo na prvi nalepki.
Vzemite drugo nalepko in v luknjo vstavite kovinski
del elastične vrvice (B), ki ima na drugi strani
kaveljček.
Preden odlepite nalepko, jo zataknite za uho, da
določite pravo pozicijo nalepke. Lepilo mora biti na
koži in ne na laseh.
Ko ste določili pravilno pozicijo nalepke, odlepite zaščitni papir, nalepite na kožo in 30 sekund močno
drgnite, da se nalepka dobro nalepi na kožo.
Ponovite na drugi strani.
Iz obeh strani potegnite elastično vrvico in zataknite kaveljček okrog enega vozla. Dovolj dobro zategnite,
odvisno od rezultata, ki ga želite doseči.
Priporočamo, da elastično vrvico, ko je enkrat zapeta, dodatno pritrdite z lasno zaponko.
Zapete lase spustite in oblikujte pričesko.
Nalepke lahko uporabite tudi za lifting predela čeljusti ali vratu.

Opozorila
• Ne uporabljajte na obolelih in razdraženih delih kože.
• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.
Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je
uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.

Garancija
Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko
uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.
Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali
video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če
bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.

Navodila za odlaganje in recikliranje
Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje
in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z
odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali
pogoltnejo majhne delce.

