
Mehek čopič za nanos 

pudra BrushOn 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu čopiča za nanos pudra! 

V paketu boste prejeli:  

 1x čopič v plastični škatli. 

Prednosti: 

 Popoln nanos, 
 goste sintetične ščetine, 
 čiste, ravne linije, 
 nanos brez grudic, 
 za nanos suhih in kremnih izdelkov, 
 majhen in priročen, 
 plastično ohišje za lažjo uporabo, 
 ergonomsko oblikovan ročaj, 
 varen in nestrupen, 
 primeren za vse tipe kože, 
 poskrbi za sijoč videz, 
 velikost čopiča: 6 cm x 4,2 cm, 
 velikost ščetin: 1,7 cm.  

 

Uporaba 

Mehek čopič za nanos pudra BrushOn je primeren za 

vse začetnike in profesionalne vizažiste.  

Čopič BrushOn ima zelo mehke ščetine. Izdelane iz 

gostih sintetičnih vlaken. Ščetine so malo zaobljene, 

kar omogoča enakomeren nanos pudra. Podlago 

nanese zelo kvalitetno brez lis in grudic. Odličen je za 

zabrisovanje rdečil in osvetljevalcev. Primeren je tudi 

za nanos tekočih pudrov, BB krem, korektorjev, 

osvetljevalcev, bronzerjev, rdečil in pudrov v prahu.  

 

Za kvaliteten nanos podlage vam priporočamo enakomerno drsenje po obrazu. Na čelu se s čopičem 

premikajte levo ali desno, po ličnicah pa vlecite čopič proti ušesom. Za popoln nanos na teh predelih 



uporabljajte celotno površino čopiča. Okoli oči in nosu po uporabite konico čopiča.  Pri nanašanju 

podlage ne pozabite na vrat. Vse linije dobro zabrišite, da bo izgled res naraven in popoln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergonomska oblika  

Dizajn čopiča v obliki diamanta vas bo navdušil. Čopič je ergonomsko oblikovan, zato vam nudi lažji 

oprijem. Ličenje bo z BrushOn potekalo profesionalno.  

 

Čiščenje 

Priporočamo redno čiščenje čopiča 1x tedensko. Na ščetinah se nabirajo 

bakterije, ki jih lahko z rednim čiščenjem preprečimo. S tem bomo čopiču 

podaljšali življenjsko dobo. Naš obraz pa obvarovali pred ogrci, mozolji in raznimi 

izpuščaji.  

Čopič čistite v skodelici tople vode z naravnim šamponom. Ščetine naj bodo obrnjene navzdol in tako 

jih namakajte v vodi. Nežno jih drgnite, da odstranite ostanke pudra in bakterije. Ko je čopič čist, ga 

temeljito posušite.  

Opozorila 

 Če vam čopič daje neprijeten občutek prenehajte z uporabo.  

 Z rednim čiščenjem boste čopiču podaljšali življenjsko dobo. 

 Ščetin ne vlecite ali trgajte.  

 Za preprečitev nabiranja bakterij, čopič shranjujte v priloženi plastični škatli.  

 Čopič čistite le z mlačno vodo in naravnim šamponom.  

 Med čiščenjem čopiča ne pritiskajte, saj mu lahko poškodujete ščetine.  

 Uporabljajte ga le na koži.  

 Čopič reciklirajte v ustrezno zbirno mesto.  

 



 

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. 

 

Želimo vam prijetno ličenje. 😊 

 


	Mehek čopič za nanos pudra BrushOn
	Prednosti:
	Uporaba
	Ergonomska oblika
	Čiščenje
	Opozorila


