
Ako sa zbaviť trvácneho make-upu na obliečke?

(Stane sa, že niekedy sa vaše líčidlá dostanú tam, kam nemajú. Veľakrát sa snažíte situáciu zachrániť
a nakoniec je z toho ešte väčšia pohroma ako predtým? Poradíme vám, čo robiť, aby ste svoje

obľúbené obliečky zachránili.)

Určite poznáte situáciu, kedy sa zabudnete a ľahnete si nalíčené na vankúš. Alebo sa priamo 
na posteli líčite a skoro vždy nastane malá nehoda. Poradíme vám overené skúsenosti, čo v takomto 
prípade robiť a nestrácať pri tom čas ani peniaze.

1. Maskara a očná linka

Pokiaľ sa jedná o bežné kozmetické produkty, na očistenie obliečky použite nemastnú 
pleťovú vodu. Avšak ak ide o vodeodolnú kozmetiku, je to už horšie. Je nutné dbať o to, aby 
odličovač vodeodolného make-upu, nebol na báze oleja. V opačnom prípade by to znamenalo 
poškodenie obliečky.

2. Rúž a kontúrka

Každý rúž, či je matný alebo lesklý, obsahuje olej. Mastnotu z rúžu na obliečkach odstránite 
tak, že v prvom kroku použijete detský púder, ktorým fľak posypete a chvíľu necháte pôsobiť. Tak
pretrieme jemnou hubkou a vyperieme. Existuje aj alternatíva možnosť a tou je lak na vlasy. Po 
zaschnutí vhodíme do práčky a perieme ako obvykle.    

3. Lak na nechty

Tu vždy pamätajte na to, že lak na obliečke musí zaschnúť! Potom môžete skúsiť zoškriabať, 
ale opatrne, aby sa vám nepoškodila obliečka. Ak to nepomôže, veľmi opatrne použite odlakovač.
Môže totiž vyťahať farbu aj z obliečky. Vyskúšajte ho preto najskôr na nenápadnom mieste 
a podľa jeho reakcie s obliečkou budete môcť odhadnúť, ako ho použiť. Podložte si ju 
nepremokavou podložkou, aby sa vám obliečka nekrčila a nepremokla. Prikladaním suchého 
papierového obrúska absorbujte lak z obliečky. V prípade potreby postup zopakujte.  

4. Farba na vlasy

Ide o náročný a zdĺhavý proces, ale odstrániť farbu na vlasy z obliečky nie je nemožné. 
V prípade bielej obliečky je na jej vyčistenie potrebné použiť 3 % peroxidu vodíka. Na čistenie 
akýchkoľvek iných farieb obliečky použijeme 3 % peroxid vodíka s kyselinou citrónovou.  

5. Voňavka

Okamžite pretrieme liehom. Po zaschnutí použijeme emulziu 3 % peroxidu vodíka a čpavku 
v rovnakom podiele. Ak sa jedná o kolínsku s farbivom, najskôr použijeme benzínový čistič a po 
zaschnutí potierame glycerínovým roztokom.

 (Dúfame, že vďaka našim radám, si svoje obliečky efektívne vyčistíte od nežiaducich prípravkov a vy 
sa tak budete môcť tešiť z čistoty a sviežosti. Ušetríte tým mnoho času a peňazí.


