
Colora Henna Tatoo

 Let at anvende:  

       

  1. Skær et design ud fra overføringsbilledet.  

  2. MEGET VIGTIGT - Vask huden grundigt med vand og sæbe og tør det godt med et håndklæde.  

  3. Påfør overføringsbilledet med aftrykket mod huden.  

  4. Fold et stykke køkkenrulle mindst fire gange o gennemvæd det grundigt.  

  5. Læg det ovenpå overføringsbilledet og tryk stramt ned i et minut.  

  6. Efter designet er lagt, mal med farverne.  

  7. Hvis der bruges mere end en farve, rens børsten grundigt efter hver farve.  

  8. Colora Henna Tattoo vil tørre i løbet af 5 minutter, men vil tage en time at påsætte.  

  9. Udover at bruge de allerede designede motiver kan du jo også med fri fantasi kreere eget design ...

   det er faktisk ofte sjovest.  

       

  Behjælpelige råd for et godt resultat:  

       

  - Det er absolut nødvendigt først at vaske huden med vand og sæbe,

   ellers vil tatoveringen ikke hænge ved.  

  - Glem aldrig en åben flaske, Colora er yderst koncentrereret og udtører hurtigt.  

  - For at opnå det bedste resultat, brug det ikke på behåret hud.  

  - Din tatovering il vare i en til to dage. Tatoveringen er vandafvisende, så man kan godt tage bad, men det siger sig selv, at jo mindre  

   vand man påfører jo længere holder tatoveringen  

  - Ved fjernelse af tatoveringen, skrub området emd en svamp med sæbe og efter med vand  

  - Til alle de fine linier i huden er det bedst at bruge en tandstik istedet for en børste. Det vil give et mere præcist design.  

  - Hvis du har brug for at tegne lange linier, skær da børsten ned.  

       

  Kun til udvortes brug.                          

  Opbevares utilgængeligt for børn.                               

  Bruges ikke i såret eller afskrabet hud.                               

  Bør ikke bruges nær øjne, mund og næse.                               

  Huden bør testes før brug, da enkelte er allergiske overfor produktet.  

  Påfør en dråbe af hver farve på huden og lad det sidde i 24 timer.  

  Hvis huden derefter klør, svider eller brænder stop med at bruge produktet.  


