
Påsksmink 3095-0000

Användning:
Sminkstiften kan användas till att dekorera ansiktet med. Avsluta sminkningen med att borsta på 
lite puder ovanpå så sitter sminket bättre.

Borttagning:
Torka först bort med en ansiktsservett eller trasa. Tvätta sedan med ljummet vatten och mild tvål. 
Om rester av färgen fortfarande sitter kvar, prova med rengöringslotion på en ansiktsservett. 

OBS: Läs igenom nedan text innan du använder sminket!
Sminket är testat och godkänd efter givna regler, men det kan ändå förekomma allergiska reaktio-
ner. Vi föreslår att du testar alla färger först. Ta lite färg på en del av huden vid armbågen. Låt den 
sitta i 30-40 minuter. Får du utslag på huden skall du INTE använda sminket. Använd inte rött och 
gult smink nära ögonen. Blå, gul och grön bör inte användas nära munnen. Använd aldrig smink 
på läpparna, endast läppstift! Röd färg kan lämna fläckar på huden. Srtyk på rengöringskräm 2 
gånger dagligen tills fläckarna försvunnit. Förvara sminket otillgängligt för mindre barn. Sminket 
tvättas av med tvål/såpa och vatten efter att du har torkat av det mesta med pappershandduk. 
Innan du börjar sminka dig bör du skydda kläderna. Barn under 8 år bör ej sminka sig själva. 
Ej lämplig för barn under 3 år.

Pääsiäismeikki  3095-0000

Käyttöalue:
Meikkiä käytetään kasvojen koristelemiseen. Meikkauksen jälkeen voit puuteroida kasvot, niin 
meikki pysyy paremmin. 

Meikin poistaminen:
Käytä ensin kasvoille tarkoitettua kosteuspyyhettä tai paperia. Tämän jälkeen puhdistat kasvot 
vedellä ja miedolla saippualla. Mikäli kasvoille jää jäämiä väristä, kokeile puhdistusemulsiota ja 
kasvopyyhettä.  

HUOM: Lue läpi alla oleva teksti ennen meikin käyttämistä!
Meikki on testattu ja hyväksytty annettujen ohjeiden ja suositusten mukaan, mutta allergisia re-
aktioita voi silti aiheutua. Suosittelemme että kokeilet kaikkia värejä ensin ennen kuin käytät niitä 
kasvoille. Ota jokaista väriä kyynärpääsi iholle. Anna värin olla 30-40 minuuttia. Jos saat ihottu-
maa, väriä EI tule käyttää kasvoillesi.  Älä käytä punaista ja keltaista meikkiä silmien lähellä. Sini-
stä, keltaista ja vihreää meikkiä ei tule käyttää suun lähellä. Älä käytä meikkiä huulille, ainoastaan 
tavallista huulipunaa! Punainen väri voi jättää iholle tahroja. Levitä näihin kohtaan puhdistusvoi-
detta 2 kertaa päivittäin kunnes tahrat ovat hävinneet. Säilytä meikki pienten lasten ulottumatto-
missa. Meikki puhdistetaan pois kasvoista saippualla ja vedellä sen jälkeen, kun kasvot on ensin 
pyyhitty paperipyyhkeellä. Suojaa vaatteesi ennen meikkaamista. Alle 8 vuotiaiden lasten ei pidä 
meikata itse. 
Ei sovellu alle 3 vuotiaille lapsille. 


