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Toepassing
Zo krijgt u binnen enkele stappen een geweldige en stralende oogopslag!
Belangrijk: uw ooglid moet vooraf worden ontvet en droog zijn! U kunt het ooglid
het beste met een beetje vetvrij (!) gezichtswater en een wattenstaafje of een pad
afdeppen.
Trek de stripe vervolgens voorzichtig met een pincet of een vingernagel van de 
folie af. Dat gaat het makkelijkste als u uw nagel langzaam onder een hoek van de
stripe schuift. Zodra die hoek op de nagel plakt, kunt u de strip heel gemakkelijk
van de folie losmaken.

Kantel uw hoofd licht naar achteren en blijf hierbij rechtuit in de spiegel kijken. In
deze positie is de vouw in uw ooglid het beste te zien. Trek uw ooglid afhankelijk
van het oog en de huidstructuur glad en plaats de stripe voorzichtig in de vouw.
Druk hem daarna nog een keer met 2 vingers licht aan.



Omdat elk oog verschillend is, kunnen wij geen algemene instructies geven over
waar de stripe precies moet worden geplaatst. Wij kunnen ook geen algemene
richtlijn geven over welke maat het meest geschikt is. Onze aanbeveling luidt:
kleine stripes voor kleine, normale, slappe ogen en grote stripes voor grote ogen
en sterk hangende bovenoogleden. U kunt bij het eerste gebruik het beste beide
varianten testen en dan voor de stripe met het beste effect kiezen. 

In het begin hebt u mogelijke enkele stripes nodig, voordat u de juiste positie hebt
gevonden. Probeer de stripe lager, hoger, meer naar binnen of buiten toe te plaatsen.
Wanneer het in het begin niet meteen goed lukt, blijft u gewoon oefenen. U dient
voor elke nieuwe poging echter wel een nieuwe stripe te gebruiken. De oude stripe
kunt u makkelijk van uw huid lostrekken, net als een pleister.

Als u de optimale plaats hebt gevonden, kunt u zich daarna zoals gewoonlijk 
opmaken. Belangrijk: breng oogschaduw op met deppende bewegingen en wrijf
niet!

Heel belangrijk: niet opgeven als het niet meteen bij de eerste keer lukt! 
WONDERSTRIPES kunnen bij alle vrouwen en mannen en van elke leeftijd 
worden toegepast. Met name bij hangende oogleden, vermoeide en kleine ogen of
hangende bovenoogleden kunnen binnen enkele seconden geweldige resultaten
worden geboekt.
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