270438 CRAZY CHIC ROMANTIC MAKE UP LIČILA ŠK. 15240
VSEBINA: glejte sličice na embalaži in na originalnih navodilih: Vsebina: paleta z ličili v obliki morske školjke; ogledalce;
2 aplikatorja; priložena navodila;ločevalnik; lak (nail varnish: 5ml); Ličila: (1-5): 5 lesketajočih senčill v prahu za veke (shimmer powder
eyeshadow: 8 g; (6-8): 3 mat senčila v prahu za veke (matte powder eyeshadow: 4.8 g) - Opozorilo. Lahko vsebuje sledove snovi, ki lahko
povzročijo alergije. Krom, nikelj; (9-15): 7 lesketajočih ličil za ustnice (shiny lip gloss: 15.4g) – Opozorilo. Vsebuje dišave, ki lahko povzročijo
alergije. Benzyl benzoate; 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! 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 pripomočke in priloženo dekoracijo v setu samo kot je navedeno v teh
navodilih. Transparentni pokrov za ličila je sestavni del proizvoda. Po vsaki uporabi, transparentni pokrov vedno položite nazaj na ličila.
Hranite ga skupaj z ličili, saj ščiti ličila, ko le ta niso v uporabi. Ličila hranite na suhem in hladnem mestu, ne na neposredni sončni svetlobi in
ne ob viru toplote.
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. Uporabite samo kozmetiko in pripomočke, ki so del seta. Datum roka uporabe se nanaša na pravilno
shranjevanje kozmetike. Nekatere osebe imajo zelo občutljivo kožo. Občutljivost na proizvod preskusite tako, da malo ličila nanesete na
notranjo stran zapestja in počakate 30 minut, nato ga odstranite. Če se pojavi razdražena koža, ličila ne uporabljajte. Ličila ne nanašajte na
kožo, ki se lupi ali na razdraženo kožo. Območje, prostor, kjer se izvaja aktivnost mora biti čisto.
NAČINI NANAŠANJA IN ODSTRANJEVANJA LIČIL: Pred nanosom ličil, si umijte roke in obraz. Prepričajte se, da je gobica- aplikator za nanos
ličila nedotaknjena. Ne združujte, ne mešajte 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. Lak za nohte odstranite tako, da ga olupite z nohta. Ne uporabljajte
odstranjevalca laka za nohte (aceton) ali ostalih topil. Lak za nohte nanašajte samo na nohte. Izogibajte se stikov z ostalimi deli telesa,
posebno z očmi in usti. Ne nanašajte laka za nohte čez rane in/ali razdraženo kožo. Vedno, po vsaki uporabi ličil, pokrite paleto ličil s
transparentnim pokrovom, da zaščitite vsebino.
OPOZORILO! Aplikator – gobico v barvi »fuksije« uporabljajte samo za nanos ličil na ustnice, aplikator -gobico »lila« barve uporabljajte
samo za nanos ličil na oči. Zaradi higienskih razlogov naj gobico-aplikator za ličenje uporablja samo ena oseba. Gobico-aplikator za ličenje
ohranjate čisto tako, da jo očistite z vodo in pH nevtralnim milom. Odstranite in zamenjajte poškodovano gobice-aplikator za ličenje. Ne
uporabljajte gobice-aplikatorja za nanos ličila za na ustnice tudi za nanos ličila na oči. In seveda, ne uporabljajte gobice-aplikatorja za nanos
ličila na oči za nanos ličila na ustnice.
OPOZORILO! Uporabljajte previdno: ličila lahko uničijo tkanine, preproge ali porozne površine.
KAM NANESTI POSAMEZNA LIČILA (tip ličil - poglejte sličice-diagram na originalnih navodilih): Eyeshadow-ličila za veke: nanesite na veke;
lip gloss- ličilo za ustnice: nanesite samo na ustnice, izogibajte se stiku z očmi. Lak za nohte nanašajte samo na nohte. Izogibajte se stikov z
ostalimi deli telesa, posebno z očmi in usti. OPOZORILO! Ličila nanesite samo na predele obraza za katere so namenjena (napisano zgoraj).
SESTAVINE LIČIL: Poglejte si sestavine na embalaži ali na originalnih navodilih. OPOZORILO! Lesketajoče ličilo za ustnice – shiny lip gloss
vsebuje dišave, ki lahko povzroči alergije. Benzyl benzoate. Mat senčila v prahu za veke - Opozorilo. Lahko vsebuje sledove snovi, ki lahko
povzročijo alergije. Krom, nikelj.
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.
Če ste v dvomu, takoj poiščite zdravniško pomoč. Škatlo in izdelek (ličila-kozmetiko) prinesite s seboj.
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 za kasnejšo uporabo.

