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i glamour girl j
Try pretty in pink 

for a totally
glam look!

Be a mermaid & 
make waves

with bright colours
& metallics!

Shine like a star!Use glitter & shades
of purple to createa look that’s outof this world!

get the l�k!

c cosmic chic d

A mermaid B

A look for every style!Try out some ofthe fun colour combinations below!
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INSTA GLAM SMINK 
KISTÁSKA

INSTA GLAM 
SZÉPSÉG SZETT

INSTA GLAM SMINK 
KISBŐRÖND

Keresd a többi Cra-Z-Art® smink szettet!

INSTA GLAM SMINK
HÁTIZSÁK

Szemhéj-
festék

applikátor

Sminktipp
kártyák

Szájfény
10-féle

szemhéjfesték

Smink
ecsetek

2-féle arcpirosító 8-féle rúzs

Matrica lap

Szépség Útikalaúz!
A minden egyben szépség szett neszeszerben megvan 
minden, amire csak szükséged lehet a tökéletes 
sminkhez, ami passzol a stílusodhoz! Találj ki fantasztikus 
színkombinációkat a szemedre, szádra, arcodra és a 
körmeidre! Összehajtva és becsukva elviheted magaddal 
bárhova, ahova csak szeretnéd!
Mielőtt nekilátsz, ragaszd fel a matricákat a neszeszerre. 
Követheted a megadott mintákat, de ragaszthatod 
bárhova, ahova csak szeretnéd.

Alkosd meg saját stílusod!
Készítsd el az utasításokat követve lépésről-lépésre a 
sminked a smink tippkártyák alapján. Fesd ki szemeid, 
arcod és a szád!

Csak stílusosan!
Kövesd a színkombinációkat, amiket a kártya hátoldalán 
találsz és készíts különböző sminkeket.

Sminktippek és trükkök!
•  Először mindig a rúzst vidd fel és csak utána a szájfényt!
•  Kísérletezz az új színkombinációkkal!
•  Vigyél fel csillogó ezüst szemhéjfestéket, hogy a 

(nappali) megjelenésed totálisan hiper-szuper csajos 
legyen! 

A biztonságos használathoz: Nem ehető! Csak a célnak megfelelően 
használd! Csak külsőleg. Hagyd abba a termékek használatát, ha 
bőrkiütést, bőrpírt vagy viszketést okoz. Vedd fel a kapcsolatot orvosoddal, 
ha a tünetek nem múlnak el. Tartsd távol a kisgyermekektől. 8 éves kortól 
ajánlott. Szülői felügyelet ajánlott. VIGYÁZAT: ne alkalmazd érzékeny bőrön!
SZEMHÉJFESTÉK ÖSSZETEVŐI: PÚDER, CSILLÁM, VAZELIN, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN. TARTALMAZHAT: CI 77742, CI 16035, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 
77007, CI 42090
RÚZS (CSILLÁMMENTES) ÖSSZETEVŐI: RICINUSOLAJ, C18-36 TRIGLICERID SAV, FEHÉR VIASZ, CETEARYL ALKOHOL, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TARTALMAZHAT: CI 77891, CI 42090, CI 45410, CI 47005
RÚZS (CSILLÁMMAL) ÖSSZETEVŐI: RICINUSOLAJ, CSILLÁM, C18-36 TRIGLICERID SAV, FEHÉR VIASZ, CETEARYL ALKOHOL, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN. TARTALMAZHAT: CI 42090, CI 45410, CI 47005
PIROSÍTÓ ÖSSZETEVŐI: PÚDER, CSILLÁM, VAZELIN, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, PHENOXYETHANOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN. TARTALMAZHAT: CI 77491, CI 45410, CI 47005
SZÁJFÉNY ÖSSZETEVŐI: RICINUSOLAJ, CSILLÁM, C18-36 TRIGLICERID SAV, FEHÉR VIASZ, CETEARYL ALKOHOL, 
PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN. TARTALMAZHAT: CI 45410, CI 42090

© 2012 Cra-Z-Art® Minden jog fenntartva. Disztribútor, kezeskedünk a minőségért. Amennyiben nem 
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PROXY A/S - GOTHERSGADE 14, 4th FLOOR DK-1123 - 
COPENHAGEN K, DENMARK - WWW.PROXYAS.COM

Magyarországon forgalmazza: 
Modell & Hobby Kft. 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 12-14; Tel: 
06-1/431-7451; ww.modellhobby.hu. 
Kínában készült.

FIGYELEM! Ne használd sérült bőrfelületen! 
Hagyd abba a termék használatát, ha 
viszketést vagy kiütést tapasztalsz. 

TANÁCS: Ha kiömlött a ruhára, szőnyegre vagy kárpitra, az érintett 
területet vízzel és enyhe mosószerrel tisztítsd meg, és óvatosan járj 
el, vigyázva a tisztítandó anyag színére.

Batch code:

Felhasználható:

FIGYELEM! FULLADÁSVESZÉLY!
Nem alkalmas 36 hónapnál kisebb gyermek számára. Fulladásveszély (apró, 
lenyelhető alkatrészek). Távolítsd el a teljes csomagolást és az abból származó 
darabokat, mielőtt odaadnád a gyereknek. Kérjük használd körültekintően, ha a 
terméket egy ajánlott korhatár alatti gyermeknek vásárolod. Eltérhetnek a 
termékek a leírásban olvasottaktól, mind színben mind tartalmilag. FONTOS: 
Kérjük tartsd meg a csomagolást/leírást és a vásárlás részleteit a jövőre való 
tekintettel, mivel ezek fontos információkat tartalmaznak!

TERMÉKEINK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Minden termékünket és ezek csomagolását az egyszerű és 
biztonságos újrahasznosítást szem előtt tartva terveztük. A nemzeti 
újrahasznosítási stratégiával és a csomagoláson vagy terméken 
található újrahasznosítási logóval kapcsolatos információkért kérjük, 
látogass el a www.Recycle-More.co.uk oldalra, ahol válaszokat 
találhatsz az Egyesült Királyság újrahasznosítási kérdéseire.

FIGYELEM! Fulladást okozhat a táska fogantyúja.

TERMÉK: SHIMMER ’N’ SPARKLE  
INSTA GLAM SMINK HÁTIZSÁK

CIKKSZÁM: 07314
AJÁNLOTT ÉLETKOR: 8+


