
1. Chwyć mask•up za górną część (z tasiemką). 2. Zaciągnij do oporu 
tasiemkę i zawiąż na jeden raz. 3. Chwyć mask•up za rogi, rozciągając je 
na boki. 4. Załóż mask•up tak, aby rozciągnięta część znajdowała się na 
czubku głowy. Zbierz materiał, rozciągnij go na boki, a następnie skieruj 
rogi mask•up’a w górę. 5. Zawiąż rogi mask•up’a nad czołem. 6. Gotowe!

1. Wyciągnij dolną część mask•up’a spod ubrania i chwyć jego rogi.          
2. Trzymając rogi mask•up’a, ostrożnie zwiąż je z tyłu głowy. 3. Zdejmij 
bluzkę. 4. Rozwiąż rogi mask•up’a, zdejmij go z głowy.

1. Chwyć mask•up za górną część (z tasiemką) tak, aby rozcięcie 
znajdowało się przodem do Ciebie. 2. Włóż mask•up przez głowę tak, 
aby rozcięcie było na plecach. 3. Popraw mask•up, aby swobodnie 
opadał na ramiona. 4. Zaciągnij ostrożnie tasiemkę i zawiąż ją 
delikatnie przy szyi. 5. Upewnij się, że mask•up zakrywa górną część 
Twojego ubrania. 6. Wykonaj makijaż, po czym rozwiąż i rozluźnij 
tasiemkę i zdejmij mask•up przez głowę.
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1. Chwyć mask•up za górną część (z tasiemką) tak, aby rozcięcie 
znajdowało się przodem do Ciebie. 2. Zaciągnij do oporu tasiemkę             
i zawiąż na jeden raz. 3. Nałóż mask•up tak, aby zaciągnięta część 
znajdowała się na czubku głowy, a rozcięcie było z tyłu głowy. 4. Popraw 
mask•up, aby swobodnie opadał na ramiona. 5 i 6. Załóż bluzkę. 
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1. Połóż mask•up na płaskiej powierzchni rozcięciem do góry. 2. Rozciągnij 
rogi mask•up’a na boki. 3. Ułóż mask•up tak, aby przypominał trójkąt –         
z wylotem tasiemek umieszczonym pośrodku. 4. Zacznij składać 
mask•up począwszy od wierzchołka trójkąta, w kierunku jego podstawy. 
5. Składając mask•up, pamiętaj, że szerokość opaski zależy wyłącznie od 
Ciebie. 6. Chwyć zwinięty mask•up za rogi i przełóż go na tył głowy.                    
7. Unieś rogi mask•up’a i zawiąż je nad czołem. 8. Gotowe!
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FILMOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOSTĘPNA NA: 
www.maskup.com.pl 


