
Instruktioner
Den kosmetiske tatovering er vandafvisende og holder mellem 2-5 dage
på huden. Der hvor huden er mest tør holder tatoveringen længst. Produktet
er skånsomt mod huden og testet efter de kosmetiske regler i EU.
1.  Skaka röret med bläck. Använd ½ av röret till den lilla storleken 
 stämpeldynan och använd 3/4 till den stora stämpeldyna.
 Använd inte hela röret med bläck då det blir för blöt. 
 Spara resten för en senare användning. 
 Fyll INK PADEN igen med bläck när det är lite torr.
2.  Efter att ha fyllt med bläck sedan vänta 1 timme innan du använder den. 
 Alltid nära INK PADEN efter användning, den torkar på 15 sekunder.
3.  Före tatuering appliceras skall huden rengöras med alkohol, 
 en alkohol som är lämplig för huden. Undvik platser där kläder 
 gnids mot huden. Undvik att komma för nära ögonen.
4.  Rulla den valda stenen i INK PADEN och försök att inte röra 
 den då det blir onödigt bläck på stenen. Nya stenar är torra, 
 rulla därför några gånger på INK PADEN.
5.  Efter att ha rullat stenen INK PADEN, rulla stenen vid platsen 
 för huden där tatueringen önskas. Tatueringen är torr efter 10 sekunder.
6.  Garnera tatuering eftersmak med olika färger av glitter, strass och linjer.
7.  Användning av glimmer och strass ned ett tunt lager av lim. Limmet 
 är avsett för huden. Strö över den valda glittret, tryck lätt med smink 
	 borste	och	ta	bort	/	borsta	bort	överflödig	glitter	bort	med	smink	diet.
8.  När duschar med en kosmetisk tatuering så bör du undvika så gnugga 
 för mycket med tvål och torkning.
9.  När du måste ta bort en kosmetisk tatuering använder 
 make-up remover, babyolja eller tvål och vatten. Om du upplever 
 klåda efter applicering av tatuering, tvätta bort det omedelbart.

Barn bör hållas under uppsikt när du använder produkterna.
Gör din design som du vill ha det!

         facebook.com/cosmetictattoosverige


