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VSEBINA: glejte sličice na embalaži in na originalnih navodilih:  
270272 CRAZY CHIC MAKE UP-LIČILA TORBICA15959: (1-4) lip gloss- ličilo za ustnice (skupna  neto teža- 2,5 g); (5-7)  brilliant lip gloss-
lesketajoče ličilo za ustnice (skupna neto  teža- 1,8 g);  (13-17) powdered eyeshadow – senčilo v prahu za veke (skupna neto teža – 1,5 g);  
(8-12) powdered eye shimmer – lesketajoče senčilo za veke (skupna neto teža – 1,5 g). 
270273 CRAZY CHIC MAKE UP-LIČILA ZVEZDA 15961: Brilliant lip gloss-lesketajoče ličilo za ustnice (skupna neto teža- 1,2 ml za posamezno 
ličilo), (1-6-8) powdered eyeshadow – senčilo v prahu za veke (skupna neto teža- 0,3 g);  (2-3-4-5-7) powdered eye shimmer – lesketajoče 
senčilo za veke (skupna neto teža – 1,8 g). 
270279 CRAZY CHIC SET LIČILA SRCE 15772: (5-12) lip gloss- ličilo za ustnice (skupna  neto teža- 4 g). OPOZORILO! Vsebuje dišave, ki lahko 
povzročijo alergije. Benzyl benzoate. (1-4) brilliant lip gloss-lesketajoče ličilo za ustnice (skupna neto  teža- 3,2 g). OPOZORILO! Vsebuje 
dišave, ki lahko povzročijo alergije. Benzyl benzoate. (13-15, 18-20) powdered eyeshadow – senčilo v prahu za veke (skupna neto teža – 7,8 
g); (16,17, 21) powdered eye shimmer – lesketajoče senčilo za veke (skupna neto teža – 14,8g). (22-27) cream eyeshadow – krema za veke 
(skupna neto teža-2 g). 
270284 CRAZY CHIC SET LIČILA KOVČEK 15773: (1-6) lip gloss- ličilo za ustnice (skupna  neto teža- 6,6 g). OPOZORILO! Vsebuje dišave, ki 
lahko povzročijo alergije. Benzyl benzoate. (7-12) brilliant lip gloss-lesketajoče ličilo za ustnice (skupna neto  teža- 7,2 g). OPOZORILO! 
Vsebuje dišave, ki lahko povzročijo alergije. Benzyl benzoate. (22-25) powdered eyeshadow – senčilo v prahu za veke (skupna neto teža – 
6,8 g). (13-21) powdered eye shimmer – lesketajoče senčilo za veke (skupna neto teža – 13,5 g). (26-29) cream eyeshadow – krema za veke 
(skupna neto teža - 3 g). (30) blush - rdečilo (skupna neto teža – 8,5 g). (31) face powder – puder za obraz (skupna neto teža – 8,5 g). 
(32) nail polish – lak za nohte (skupna neto teža – 5 ml). (33) lipstick – šminka (skupna neto teža – 1,4 g). 
Številka serije (production lot) in datum izteka roka (use-by date) sta navedena na embalaži in na deklaraciji proizvoda. 
NAVODILA:    
Pomagajte si s sličicami na originalnih navodilih. 
OPOZORILA!  Uporaba samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Pred uporabo preberite navodila, sledite jim in shranite za 
kasnejšo uporabo. Držite majhne otroke in živali daleč stran od območja igranja z artiklom. Ni primerno za otroke mlajše od 6 let. 
Odgovorna odrasla oseba, ki nadzoruje igranje otrok z artiklom, mora otroke seznaniti z opozorili, varnostnimi navodili in potencialnimi  
nevarnostmi uporabe artikla, predno se otrok z artiklom začne igrati. Nekatere osebe imajo zelo občutljivo kožo. Občutljivost na proizvod 
preskusite tako, da malo ličila nanesete na notranjo stran zapestja in počakate 30 min, nato ga odstranite. Če se pojavi razdražena koža, 
ličila ne uporabljajte. Ličila ne nanašajte na kožo, ki se lupi ali na razdraženo kožo. Transparentni pokrov za ličila je sestavni del proizvoda. 
Hranite ga na varnem mestu. Ličila hranite na suhem in hladnem mestu, ne na neposredni sončni svetlobi in ne ob viru toplote.  
Uporabljajte pripomočke seta samo na način kot je navedeno v navodilih. 
NAČINI NANAŠANJA IN ODSTRANJEVANJA LIČIL: Pred nanosom ličila, si umijte roke in obraz. Prepričajte se, da je gobica za nanos ličila 
nedotaknjena. Ne združujte vaših otroških ličil z ličili za odrasle. Ličila nanašajte na suho kožo.  Ličila odstranite s toplo vodo in blagim 
milom. Pred spanjem vedno odstranite ličila. Po vsaki uporabi ličil priporočamo, da jih prekrijete s transparentnim pokrovom, da ličila 
ostanejo ohranjena. 
OPOZORILO!  
Zaradi higienskih razlogov naj aplikatorje za nanašanje ličil uporablja samo ena oseba. Gobico za ličenje ohranjate čisto tako, da jo čistite z 
vodo in blagim milom. Odstranite in zamenjajte poškodovane gobice za ličenje. Ne uporabljajte gobice za nanos ličila za na ustnice tudi za 
nanos ličila na oči. In seveda, ne uporabljajte gobice za nanos ličila na oči za nanos ličila na ustnice.  
OPOZORILO! Uporabljajte previdno: ličila lahko uničijo tkanine, preproge ali porozne površine.  
SESTAVINE LIČIL: Poglejte si sestavine na embalaži ali na originalnih navodilih. OPOZORILO!  
Lip gloss in lesketajoč lip gloss vsebujeta dišave, ki lahko povzročijo alergije. Benzyl benzoate. 
KAM NANESTI POSAMEZNA LIČILA (za identifikacijo tipa ličila, poglejte sličice na originalnih navodilih in preberite vsebino v navodilih):  
Eyeshadow (cream-krema in powder-senčilo - ličila za veke: nanesite na veke. Blush – rdečilo – nanesite na ličnice.  Lip gloss/lipstick - ličilo 
za ustnice: nanesite samo na ustnice, izogibajte se stiku z očmi. Nail polish – lak za nohte:  nanesite samo na nohte. Izogibajte se kontaktov 
z ostalimi deli telesa, še posebno z očmi ali usti. OPOZORILO! Ličila nanesite samo na predele telesa, za katere so namenjena. 
INFORMACIJA ZA PRVO POMOČ: 
Če barvni puder nepravilno uporabite, sledite spodaj navedenim priporočilom:  

- V primeru stika z očmi: oko očistite z veliko količino čiste vode, oko naj bo po potrebi odprto. Takoj poiščite medicinski nasvet. 
- V primeru zaužitja: izperite usta z vodo,  popijte nekaj sveže vode. Ne sprožajte bruhanja. Takoj poiščite medicinski nasvet. 
- V primeru vdiha: pojdite na sveži zrak. 
- V primeru stika s kožo: očistite površino kože z vodo in nevtralnim milom. V primeru razdraženosti, takoj poiščite medicinski  

nasvet. 
- V primeru dvoma, takoj poiščite medicinski nasvet. Prinesite proizvod in škatlo s seboj. V primeru poškodbe vedno poiščite 

medicinski nasvet. 
Preberite in shranite navodila za morebitno kasnejšo uporabo.  
 


