
 

Magické natáčky 

Postupujte podle obrázkového návodu.  

1. Vysušte vlasy na 60-70%. 

2. Vlasy důkladně rozčešeme, rozdělíme na prameny. 

3. Platový háček spojte uprostřed, tím vznikne dlouhá 

rukojeť. Natáčky jsou duté, vlasy se protahují dovnitř 

natáčky.  

4. Natáhnete tunýlek, prostrčíte dutinkou háček a 

natáhneme natáčku na rukojeť. Na háček navlečeme 

pramen vlasů a protáhnete vlasy pomocí háčku celou 

dutinkou - natáčkou.  

5. Háček vyndáte a natáčku pustíte,čímž se smrští do 

stejnoměrné lokny. 

Pro rychlejší úpravu vlasů je možno na vlasy před 

natočením nanést menší množství pěnového tužidla. 

Před prvním použitím doporučujeme natáčky vyprat v 

teplé vodě do které přilijte pár kapek šamponu. 

 

 

Výrobce: uvedeno na obalu. Vyrobeno v Číně 

Prodejce: giftak.cz 
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Magické natáčky 

Postupujte podle obrázkového návodu.  

16. Vysušte vlasy na 60-70%. 

17. Vlasy důkladně rozčešeme, rozdělíme na prameny. 

18. Platový háček spojte uprostřed, tím vznikne dlouhá 

rukojeť. Natáčky jsou duté, vlasy se protahují dovnitř 

natáčky.  

19. Natáhnete tunýlek, prostrčíte dutinkou háček a 

natáhneme natáčku na rukojeť. Na háček navlečeme 
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