Brugervejleding
WATER MAKE-UP PEARL PURE
Vandsminke med glans Pure
Grimas Water Make-up Pearl Pure er uparfumeret, glutenfri glinsende
vandsminke, beregnet til ansigts- og kropsmaling. Farver kan blandes med
hinanden.
Pure betyder at det pågældende produkt ikke indeholder nogen form for
kemiske konserveringsmidler (såsom for eksempel parabener) eller organiske
halogenforbindelser.
Fremgangsmåde
Water Make-up (Pure) kan lægges direkte på huden, men du kan også først
påføre et lag Grimas Cake Make-up. Det har den fordel at Water Make-up (Pure)
farverne kan påføres mere jævnt, at de er mere levende og at de også er
lettere at fjerne igen.
Når du arbejder med Water Make-up (Pure), er det vigtigt at den påføres ren,
ikke fedtet hud. På den måde hæfter makeuppen sig bedre til huden og holder
resultatet længere. Water Make-up virker på samme måde som vandfarve. Lav
farvens overflade blød og cremeagtig med en pensel eller makepsvamp og lidt
vand. Arbejd ikke for tørt, men brug heller ikke for meget vand. Water Make-up
(Pure) tørrer i løbet af 15 sekunder.
Hvis du ikke vil have at farverne blandes, skal du vente til det første lag er tørt
før du påfører et nyt lag eller et lag ved siden af.
Udskift jævnligt vandet som du skyller dine pensler i og brug helst to
vandskåle: en til lyse og en til mørke nuancer.
Fjernelse
Du kan starte med at vaske huden let med lunkent vand og sæbe (eller
shampoo) og på den måde allerede fjerne en stor del. Massér den let ind og
skyl af med lunkent vand. For meget skrubning med vand og sæbe eller
shampoo kan irritere huden.
Du kan eventuelt rense huden yderligere med rensemælk eller rensecreme.
Masser denne blidt ind og fjern det igen med en blød serviet.
Brug ikke Afschmink, da dette indeholder voks og olier som får
vandmakeuppen til at hæfte sig endnu mere til huden.
Brug ikke færdiglavede fugtige renseservietter.

Sikkerhedsinformation
WATER MAKE-UP PEARL PURE
Vandsminke med glans Pure

2,5 ml

15 ml

25 ml

4 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

12 x 2,5 ml

Enballage:

Udseende:
Ingredienser:
Toksikologi:
Forkert brug:

Bakteriologi:

Dermatologi:
Brug på børn:
Rundt om øjnene:
På slimhinderne:
Makeup i øjnene:
Holdbarhed:

Farve: grå
Indhold: 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
Pasta i skinnende farver.
Se etiket og sammensætning.
Vurderet i henhold til Kosmetikforordningen
(1223/2009/EC).
Vurderet i henhold til normen om regelmæssig
indtagelse af indholdet af den største forpakning (60
ml).
Ingen toksikologisk effekt.
Indeholder mindre end 50 CFU/g bakterier, gær og
skimmel. Patogener: ikke til stende
Arbejd hygiejnisk: med rene hænder, rent vand og
rene materialer.
Se dermatologierklæringen.
Egnet til brug på børn.
Har det danske A-mærke.
Må bruges i nærheden af øjnene.
Må bruges på slimhinderne.
Skyl med vand.
Se etiket med symboler:
= periode efter åbning

Opbevarelse:

Hvis der stadig er en farveskygge på huden kan den fjernes med Grimas
Cleansing Lotion. Lad makeuppen lufttørre og sæt først dækslet på når den er
tør.
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= mindste holdbarhedsdato
Opbevares køligt, tørt og mørkt.
Tørres efter brug med papirserviet.
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Sammensætning

Dermatologisk erklæring

WATER MAKE-UP PEARL PURE
Vandsminke med glans 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
Vandsminke med glans Pure
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I den dermatologiske erklæring kan efterfølgende læses:
Produkterne er dermatologisk testet i 24, 48 og 72 timer på 30 personer
med sund hud. Der optrådte ingen irritation.
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Som første på ingredienslisten nævnes den ingrediens som findes i den
største mængde i produktet.
Ingredienser der udgør mindre end 1% af produktet nævnes i vilkårlig
rækkefølge i slutningen af listen. Derefter følger pigmenter og farvestoffer,
også hvis de er brugt i større mængder.

Sikkerhedserklæring
Er vurderet i henhold til:
De anvendte ingrediensers toksicitetsprofil med hensyntagen til eventuelle
tilstedeværende urenheder.
Interaktion mellem forskellige råstoffer.
Mængde af vægt og volumen som forbrugeren udsættes for.
Forudsigeligt forkert brug af forbrugergruppen.

< er mindre end.
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