
БАРБИ ГРИМОВЕ – FASHION BAG 62195 

 

Упътване: 

Супер модерната чантичка Барби е наистина чантичка с гримове! Можете да я носите 

навсякъде и да експериментирате с модерните гримове всеки ден, благодарение на този 

комплект с безвредни, сертифицирани гримове, които ще откриете в него: сенки за очи, гланц 

за устни, брокат,  руж и дори фантастичен тебешир, с който да добавите цвят на Вашата коса! 

Изненадайте приятелите си с Вашия перфектен Барби стил! Прочетете инструкциите 

внимателно и ги запазете за бъдеща справка. 

Съдържание: 1 пила за нокти (1), 1 разделител за пръсти при лакиране (2), 1 брокатена пудра 

(3), 1 гланц за устни (4), 1 лак за нокти (5), 2 апликатора, 3 броя различни сенки за очи (6), 3 

броя руж (7), 1 тебешир за оцветяване на косата (8), инструкции за употреба. 

Как да използваме лака за нокти: Тези лакове за нокти могат да бъдат премахнати без ацетон; 

можете просто да го остстраните чрез отлепване. Нуждаят се от няколко минути, за да 

изсъхнат. Ако имате особено порести нокти, след премахването на слоя лак, може да 

забележите малки безвредни петна, останали по повърхността на нокътя. Тези петна могат да 

бъдат премахнати чрез натъркване на нокътя с бебешко олио и петната ще изчезнат за ден или 

два. Шаблоните могат да се използват директно върху ноктите. След нанасяне на лака, 

изчакайте няколко минути и може да ги свалите и да ги съхраните за бъдеща употреба. 

Как да използвате тебешира: За да добавите цвят на Вашата коса, просто втрийте тебешира в 

нея. Резултатът може да варира спрямо цвета и типа на Вашата коса. Тебеширът може да бъде 

измит с обикновен шампоан. 

Съставки: 

Гланц за устни: 2,0 гр. 

Минерално масло (течен парафин), Полибутен, Мика, Стеаринова киселина, Диметилсилилат, 

Kаприлигликол, аромат (парфюм). Може да съдържа +/- YELLOW 5 / CI 19140, BLUE 1 / CI 42090, 

RED 7 / CI 15850, RED 21 / CI 45380, RED 28 / CI 45410, RED 40 / CI 16035, МАНГАНОВО 

ВИОЛЕТОВО / CI 77742, железни оксиди / CI 77491 & 77492 & 77499, титаниев диоксид / CI 

77891. 

Да не се употребява в зоната на очите, да се използва под надзор на възрастен! 

Сенки за очи: 7,87 гр. 

Талк, Мика, Магнезиев стеарат, Минерално масло (течен парафин), Титаниев диоксид (CI 

77891), Полибутен, Kаприлигликол, Етилхексилглицерин, Метикон, парфюм (аромат), 

лимонена киселина. Може да съдържа +/- BLUE 1 / CI 42090, YELLOW 5 / CI 19140, RED 40 / CI 

16035, МАНГАНОВО ВИОЛЕТОВО / CI 77742, ултрамарин / CI 77007, железни оксиди / CI 

77491 & 77492 & 77499. 

Да не се употребява в зоната на очите, да се използва под надзор на възрастен! 

Руж: 7,87 гр. 

Талк, Мика, Магнезиев стеарат, Минерално масло (течен парафин), Титаниев диоксид (CI 

77891), Полибутен, Kаприлигликол, Етилхексилглицерин, Метикон, парфюм (аромат), 

лимонена киселина. Може да съдържа +/- YELLOW 5 / CI 19140, BLUE 1 / CI 42090, RED 40 / CI 

16035, RED 7 / CI 15850, RED 21 / CI 45380, RED 28 / CI 45410, ултрамарин / CI 77007, железни 

оксиди / CI 77491 & 77492 & 77499. 

Да не се употребява в зоната на очите, да се използва под надзор на възрастен! 

Брокат: 0,4 гр. 

Полиетилен терефталат, Полиуретан-11, Полиуретан-71. Може да съдържа +/- Алуминиева 

пудра / CI 77000, YELLOW 5 / CI 19140, RED 7 / CI 15850, Фери амониев фероцианид / CI 77510. 

Пазете очите и носа, да се използва под надзор на възрастен! 



Тебешир за коса: 3,26 гр. 

Mасло от семена ricinus communis (рициново масло), Церезин, Изопропилпалмитат, Каолин, 

пчелен восък, Карнаубски восък, сорбитан олеат, Феноксиетанол, Имидазолидинил карбамид. 

Може да съдържа +/- BLUE 1 / CI 42090, RED 7 / CI 15850, RED 21 / CI 45380, RED 28 / CI 45410, 

YELLOW 5 / CI 19140, ултрамарин / CI 77007, железни оксиди / CI 77491 & 77492 & 77499, 

Титаниев диоксид / CI 77891.  

Да не се употребява в зоната на очите, да се използва под надзор на възрастен! 

Лак за нокти: 2,56 мл. 

Вода, Метилметакрилат, Акрилонитрил кополимер, Пропиленгликол, Хема ацетоацетат, 

Полиакрилова киселина, Акрилатен съполимер, Пропилен гликол стеарат, Феноксиетанол, 

Триетаноламин, Бензилов алкохол, Сорбинова киселина, Дехидрооцетна киселина, Триметил 

хидроксипентил изобутират. Може да съдържа +/- Титаниев диоксид / CI 77891, BLUE 1 / CI 

42090, RED 40 / CI 16035, YELLOW 5 / CI 19140, ултрамарин / CI 77007, RED 6 / CI 15850, BLACK 2 

/ CI77266, RED 33 / CI17200. 

Нанасяйте само върху нокътя; не нанасяйте върху кожата; дръжте далеч от очите; 

използвайте под надзор на възрастен! 

Не съдържат парабени! Препоръчителна възраст: 5 години + 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Да се използват под надзор на възрастен. Прочетете инструкциите преди употреба, 

следвайте ги стриктно и ги запазете за бъдеща справка. Дръжте продукта далече от малки 

деца и домашни любимци. Не е подходящо за деца под 5 години. Съдържа дребни 

елементи и могат да бъдат погълнати или вдишани, което би причинило задушаване. При 

някои деца може да се появят симптоми на алергична реакция. Изпробвайте 

предварително като нанесете малко количество от вътрешната страна на китката, като го 

отстраните след 30 минути. Не използвайте продукта, ако мястото се възпали. Не 

използвайте върху разранена или възпалена кожа. 

Предупреждение! Не е подходящо за деца под 36 месеца. Съдържа дребни части, които 

могат да бъдат погълнати или вдишани, което би причинило задушаване. Запазете за 

бъдеща справка. Цветовете и детайлите на продукта може да се различават от тези на 

илюстрацията. Liscianigiochi е сертифицирана за своето качество и спрямо Системата за 

управление на околната среда. 

 


