
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V104J- Zvětšovač rtů, sada 3ks, Fuller Lips 

Popis:

Fuller Lips je příslušenství pro neinvazivní zvětšení rtů. Díky tomu můžete  zvětšit objem rtů a 
3 velikosti vám umožní tvarovat je podle libosti.

Návod k použití:

Opláchněte rty vodou. Dejte si Fuller Lips na rty tak, aby vaše rty byly na náustku a začněte 
jemně nasávat vzduch ústy. Po 15–30 sekundách vezměte Fuller Lips z úst, abyste zjistili, jaké
máte rty.Výše uvedené kroky opakujte, dokud nebude účinek uspokojivý.

Vlastnosti produktu:

Sada 3 kusů pro zvětšení rtů

Žádná operace ani bolest

Efekt zvětšení rtů vydrží až 4 hodiny, při častějším používání může být tato doba prodloužena

Náustek je vyroben z odolného a zdravotně nezávadného materiálu

Malý a praktický - snadno se vejde do kabelky nebo kosmetické tašky

Využívá tlak vytvářený vzduchem nasávaným  přes zařízení. Jeho použitím získáte plnou 
kontrolu nad tvarem a velikostí vašich rtů.

Rozměry:

Malý: 4 cm x 3,5 cm x 3,5 cm

Střední: 4,8 cm x 3,3 cm x 3,5 cm

Velký: 4,2 cm x 3,5 cm

Varování:

Nepoužívejte Fuller Lips na rty, které byly dříve injikovány výplní nebo byly podrobeny jakékoli
jiné operaci.V případě příliš dlouhého nebo příliš velkého sání se může objevit modravé 
zbarvení rtů. Lidé používající výplně na rty by neměli používat zvětšovací přípravek. Máte-li 
pochybnosti o použití nebo problémy se zuby, dásněmi nebo o užívání léků na ředění krve, 
poraďte se se svým lékařem.                    

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit
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Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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