Bruksanvisning
WATER MAKE-UP PEARL PURE
Vattenbaserad makeup Glossy Pure
Grimas Water Make-up Pearl Pure är en oparfymerad, glutenfri glänsande
vattenbaserad makeup avsedd för ansikts- och kroppsmålningar. Färgerna är
inbördes blandbara.
Pure innebär att produkten i fråga inte innehåller några kemiska
konserveringsmedel (som tex parabener) eller halogen-organiska
sammansättningar.
Bruksanvisning
Water Make-up (Pure) kan appliceras direkt på huden men du kan även först
applicera ett lager av Grimas Cake Make-up. Detta ger fördelarna att färgen blir
jämnare, mer uttrycksfull och även lättare att ta bort senare.
När du arbetar med Water Make-up (Pure) är det viktigt att du applicerar denna
på en ren och inte alltför fet hud. Detta gör att kosmetikan fäster bättre på
huden och gör resultatet mer hållbart. Water make-up fungerar nästan som
vattenfärg. Använd en pensel eller makeupsvamp och lite vatten för att mjuka
upp ytan. Arbeta inte för torrt men inte heller med för mycket vatten. Water
Make-up (Pure) torkar inom 15 sekunder.
Om du inte vill att de olika färgerna ska blanda sig, väntar du tills det första
lagret färg har torkat innan du applicerar nästa färg ovanpå eller bredvid.
Byt ut vattnet regelbundet som du tvättar dina penslar i och arbete gärna med
två olika vattenskålar: en för ljusa och en för mörka färger.
Borttagning
Tvätta huden lätt med ljummet vatten och tvål (eller schampo) för att få bort
det mesta. Massera in lätt och spola av med ljummet vatten. Skrubba inte för
hårt, det kan irritera huden!
Om nödvändigt kan du även ytterligare rengöra huden med en rengöringsmjölk
eller kräm. Massera försiktigt och torka av med en servett.
Använd inte Afschmink som innehåller vax och oljor eftersom detta gör att
Water Make-up fäster än bättre på huden.
Använd inte redan preparerade ansiktsservetter.
Om spår av färg lämnats kvar på huden kan detta tas bort med Grimas
Cleaning Lotion. Låt kosmetikan torka och sätt inte på locket innan Water Makeup är helt torr.
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Säkerhetsinformation
WATER MAKE-UP PEARL PURE
Vattenbaserad makeup Glossy Pure

2,5 ml

15 ml

25 ml

4 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

12 x 2.5 ml

60 ml

Förpackning:

Färg: grå
Innehåll: 2,5 ml, 15 ml, 25 ml, 60 ml
Paletter: 4 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml, 12 x 2.5 ml
Utseende:
Pasta i glänsande färger.
Ingredienser:
Se etikett och innehållsförteckning.
Toxiologi:
Bedömd enligt kosmetikaförordningen
(1223/2009/EG).
Oriktigt
Bedömd enligt standard av regelbundet intag av
användande:
innehållet av den största förpackningen (60 ml).
Ingen toxikologisk effekt.
Bakteriologiskt:
Innehåller mindre än 50 CFUs/g bakterier, jäst och
mögel. Patogener: inte närvarande.
Arbeta hygieniskt: med rena händer, rent vatten och
rent material.
Dermatologi:
Se dermatologisk förklaring.
Vid bruk på barn: Lämpligt för barn.
Har det danska A-kategori certifikatet.
Runt ögonen:
Får brukas i närheten av ögon.
På slemhinnorna: Får brukas på slemhinnor.
Make-up i ögonen: Spola av med vatten.
Hållbarhet:
Se etikett med symboler:
= hållbarhet för öppnad förpackning
Lagring:

Mer information:
www.grimas.nl

= datum för kortaste hållbarhetstid
Förvara kallt, torrt och mörkt.
Torka med en servett efteråt.
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Innehållsförteckning

Dermatologisk förklaring

WATER MAKE-UP PEARL PURE
Vattenbaserad makeup Glossy Pure

INCI
Talc, Maltodextrin
Kaolin
Glycerin
Diglycerin
Mica
Aqua
Paraffinum liquidum, Lanolin oil
Ascorbyl palmitate
Caprylyl glycol
Cetearyl glucoside
Sodium cetearyl sulfate
Tocopheryl acetate
CI
CI
CI
CI
CI
CI

47005
77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891
15850
15880
74160
77007

WATER MAKE-UP PEARL PURE
Vattenbaserad makeup Glossy Pure
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I den dermatologiska deklarationen står det följande omnämnt:
Produkten har blivit dermatologiskt utprovad i 24, 48 och 72 timmar på
personer med frisk hy. Ingen irritation har uppkommit.
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De ingredienser som först nämns i listan är de största beståndsdelarna i
produkten.
Ingredienser bestående av mindre än 1% står omnämna i ospecificerad
ordning i slutet av listan. Därefter nämns pigment och färgämnen, även de
omnämnda i mängd förekommande volym.

Säkerhetsförklaring
Har blivit evaluerad på:
Toxicitet hos de använda ingredienserna, med beaktande av eventuella
föroreningar närvarande.
Samverkan mellan de olika råvarorna.
Vikt- och volymenhet som konsument är utsatt för.
Förutsedd felaktig användning av konsumentgrupper.

< är mindre än.
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