270435 CRAZY CHIC SET DEKORACIJA LAS ŠK.15225
VSEBINA: glejte sličice na embalaži in na originalnih navodilih: pripomoček za barvanje las – se ne segreje, ličila za lase 3 različnih
barv (sestavine-ingredients navedene na embalaži (artikla) in navodilih: ličilo za lase vijola barve-purple hair powder-2g; ličilo za lase barve fuksija-fuchsia
hair powder-2g; ličilo za lase barve akvamarin-aquamarine hair powder-2g), zamenljive spužve iz mehke gume, ogledalo z glavnikom, obroč za lase, sponke za lase, biseri,
barvita trakova, til, obojestranski samolepilni list razdeljen na kvadratke, samolepilne nalepke, priložena ilustrirana navodila. Pripomoček za barvanje las se ne segreje.
Številka serije (batch number/production lot) in datum izteka roka sta navedena na embalaži in na deklaraciji proizvoda. Vsebina ličil zapisana embalaži in na proizvodu.
NAVODILA: Pomagajte si s sličicami na originalnih navodilih. Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo.
OPOZORILA! Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 6 let . Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe. Pred uporabo preberite navodila, sledite jim in shranite za
kasnejšo uporabo. Igro/set hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 6 let. Otroci, mlajši od navedene starosti, in živali naj ne bodo v območju dejavnosti. Odrasla oseba, ki
nadzoruje igro, se mora pred začetkom dejavnosti pogovoriti z otrokom ali z otroci o opozorilih, varnostnih napotkih in morebitni nevarnosti. Uporabite orodja in
dekoracije priložene setu samo na način kot je zapisano na navodilih. Ličila za lase uporabljajte samo na laseh! Izogibajte se stikov z drugimi deli telesa, predvsem se
izogibajte stikov z očmi in usti. Ne nanašajte ličil za lase na lase, če imate boleče, opraskano ali razdraženo lasišče. V primeru srbenja in/ali draženja, takoj prenehajte z
uporabo. Kozmetični set hranite v hladen, suhem prostoru, stran od direktne sončne svetlobe in toplote. Uporabljajte pripomočke seta samo na način kot je navedeno v
navodilih. Številka serije (production lot/batch number) in rok uporabe (po odprtju) sta navedena na embalaži in na deklaraciji proizvoda.
NASVETI ODRASLIM OSEBAM, KI IGRO NADZORUJEJO : Pred uporabo preberite navodila, jih upoštevajte in shranite kot napotek. Igro/set hranite zunaj dosega otrok,
mlajših od 6 let, ko set ni v uporabi. Odrasla oseba, ki nadzoruje igro, se mora pred začetkom dejavnosti pogovoriti z otrokom ali z otroci o opozorilih, varnostnih napotkih
in morebitni nevarnosti. Prepričajte se, da izdelek ne pride v stik z očmi. Pred in po vsaki uporabi si umijte roke. Območje, prostor, kjer se izvaja aktivnost mora biti čisto.
Uporabite samo kozmetične proizvode in pripomočke, ki so del seta.
KAKO UPORABIMO LIČILA ZA BARVANJE LAS: Ličila za lase uporabljajte samo na laseh! Izogibajte se stikov z drugimi deli telesa, predvsem se izogibajte stikov z očmi in
usti. Ne nanašajte ličil za lase na lase, če imate boleče, opraskano ali razdraženo lasišče. Vse aktivnosti mora nadzorovati ogovorna odrasla oseba. Postopek: na ramena si
položite brisačo, da zaščitite oblačila. Izberite pramen las, ki ga želite pobarvati in ga držite na položaju stran od vaše glave, tako da ličilo ne pade na vaš obraz, usta ali oči.
Oči in usta imejte zaprte med nanašanjem ličila na pramen las, ki ga želite obarvati. Ko zaključite z nanašanjem ličila na lase, previdno stresite z glavo, da se odstrani
presežek ličila na laseh ali pa razčešite lase. Po uporabi temeljito izperite roke. Če ličilo za lase pade na tla, očistite tla z vlažno krpo in nato temeljito osušite območje. Ličilo
z vaših las odstranite tako, da si operete lase z mlačno vodo in uporabite običajen šampon.
INFORMACIJA ZA PRVO POMOČ:
Pri stiku z očmi: oči sperite z veliko količino vode; imejte oči odprte, če je potrebno. Takoj poiščite zdravniško pomoč.
Pri zaužitju: usta sperite z vodo in spijte nekaj sveže vode. Ne sprožajte bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč.
Pri vdihavanju: ponesrečenca odnesite na svež zrak.
Pri stiku s kožo: poškodovani predel sperite z veliko količino vode in z blagim milom.
V primeru draženja: poiščite zdravniško pomoč
Če ste v dvomu, takoj poiščite zdravniško pomoč. Škatlo in izdelek (ličila-kozmetiko) prinesite s seboj.
SESTAVA-MONTAŽA PROPOMOČKA ZA BARVANJE LAS: glejte sličice na originalnih navodilih:
Pozor: Ločite plastične komponente s plastičnega nosilca s pomočjo zaobljenih otroških škarij (niso priložene setu), bodite pozorni, da odstranite vse ostre robove ali
odvečne plastične delčke. Sestava: 1. Položite sponko (ang. clip) na pokrov B (ang. cover B) in ga nato pritrdite na pokrov A (ang. cover A). 2. Vstavite tečaje –»hinges«
(prvo velikega, nato še malega) v ustrezne luknje. 3. Vstavite spužvo iz mehke gume v sponko A (ang. clip A) in ličilo za lase v sponko B (ang. clip B). POMEMBNO:
Setu je priložena ena sponka A in tri sponke B (vsaka za eno ličilo za lase). Ličilo za lase mora biti vstavljeno v sponko B, spužva iz mehke gume pa v sponko A. 4. S
pritiskom vstavite sponko A in B v ustrezna A in B pokrova. Držalo sprostite tako, da uporabite gumb v obliki srca in poklopec z oprijemom. Na zadnje strani sponke je
majhna luknjica za odstranitev ličila, ampak jo odstranite samo, ko je nujno potrebno, saj je ličilo zelo občutljivo. Sedaj lahko začnete z okraševanjem vaših las. Uporabite
pripomoček za barvanje las in obarvajte pramen las, ki ste ga izbrali. Po nanosu, stresite obarvan pramen las ali ga razčešite, da odstranite odvečno barvo.
PENTLJA ZA LASE (glejte sličice – »slika/fig.« na originalnih navodilih):
Vzemite barvna traka (priložena setu) in prosite odraslo osebo, da jih odreže na dolžino, prikazano na sliki/fig 1: 12 cm (svetlo moder trak), 10 cm (rumen trak) in 10 cm
(rumen trak). Vzemite 2 koščka obojestranskega lepilnega traku (obojestranski lepilni list razdeljen na kvadratke, ki je priložen setu) in ju položite na sredino dveh daljših
kosov traku, nato združite skrajna konca trakov, da ustvarite dve zanki (slika/fig. 2 in 3). Opomba: Ko izdelujete metuljček, priporočamo, da uporabite obojestranski lepilni
trak, predhodno razdeljen na kvadratke. Nato uporabite drugi košček obojestranskega lepilnega traku, nalepite ga na sredino zanke svetlo modrega traku, naj položite
zanko rumenega traku in ju spojite (slika/fig. 4 in 5). Sedaj vzemite del rumenega traku, ki je ostal, ko ste ga v prvem koraku odrezali, in ga prilepite na hrbtno stran
metuljčka, ki ste ga ravno kar naredili kot to prikazuje slika/fig. 6. Metuljček zaključite z ravnim belim biserom. To naredite tako, da preprosto prilepite biser na nižji del
metuljčka s koščkom obojestranskega lepilnega traku in ga personalizirate z enim od priloženih nalepk (slika 7). To metodo lahko uporabite vedno, ko želite narediti tak ali
drugačen metuljček. Slika na originalnih navodilih vam podaja nekaj idej za izdelavo različnih metuljčkov.
METULJČEK IZ TILA Z BISEROM V OBLIKI ZVEZDE (glejte sličice – »slika/fig.« na originalnih navodilih):
Odraslo osebo prosite, da vam odreže 10 cm dolg kos traku svetlo modre barve ter 12 cm dolg kos tila (slika/fig. 8). Oba konca obeh traku združite s koščkom
obojestranskega lepilnega traku na način, kot ste to naredili že pri pentlji za lase (slika/fig. 9,10 in 11), nato uporabite iglo in sukanec (nista priložena setu) in zašijte oba
traka skupaj ter dodajte še biser kot to prikazujejo slike/fig. 12-17.
METULJČEK IZ TILA Z RAVNIM BISEROM (glejte sličice – »slika/fig.« na originalnih navodilih):
Odraslo osebo prosite, da vam odreže 3 koščke svetlo modrega traku in košček traku iz tila na sledeče dolžine: eden dolžine 14 cm , dva dolžine 10 cm in til dolžine 20 cm.
Konca svetlo modrega traku združite s koščkom obojestranskega lepilnega traku, da naredite zanko (slika/fig. 18), nato prilepite še til v metuljček. Sedaj samo še združite
različne dele kot prikazujejo koraki na slikah 19 do 22. Ne pozabite, vsi trakovi morajo biti med sabo spojeni s koščkom obojestranskega lepilnega traku.
SPONKA ZA LASE (glejte sličice – »slika/fig.« na originalnih navodilih):
Ko enkrat naredite metuljčke, jih lahko uporabite za izdelavo čudovitih sponk za lase ali pa z njimi okrasite obroč za lase. Da to naredite, preprosto sledite korakom
prikazanim na sličicah 23, 24 in 25.
OBROČ ZA LASE OKRAŠEN S TRAKOVI IN Z METULJČKOM (glejte sličice – »slika/fig.« na originalnih navodilih):
Vzemite 50 cm dolg moder trak. Položite majhen košček obojestranskega lepilnega traku na en konec obroča, nato odstranite tanek zaščitni sloj s traku (slika/fig 26).
Prilepite konec modrega traku na en konec kot prikazuje slika/fig 27, in tesno ovijte trak okrog obroča diagonalno tako, da pustite prostor med vsakim delom modrega
traku, ko ga ovijate okrog obroča. To na vašem obroču ustvari dvobarvni učinek (slika/fig. 28 in 29). Prilepite košček obojestranskega lepilnega traku še na drugi konec
obroča, odstranite tanek zaščitni sloj in prilepite še drugi konec modrega traku na konec obroča (slika/fig 30). Obroč za lase okrasite tako, da na kateri koli del obroča
prilepite košček obojestranskega lepilnega traku, in nato nanj prilepite enega od metuljčkov, ki ste ga predhodno izdelali (slika/fig 31). Setu je priloženo tudi ogledalce z
glavničkom, ki ga lahko okrasite s priloženimi nalepkami Crazy chic in dodatek za podaljšanje las. Ko vam zmanjka pripomočkov za ustvarjanje, jih lahko kupite v trgovini s
šiviljskimi pripomočki.
Za SLOVENIJO: Center za zastrupitve se nahaja v glavni stavbi Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na Zaloški 7, v Ljubljani. Telefon: +386 (01) 522 52 83.
Preberite in shranite navodila, opozorila za kasnejšo uporabo. Ličila, biseri, sponke - izdelano na Kitajskem, ostalo v Italiji.

