
БАРБИ МАГИЧЕСКО ОГЛЕДАЛО – 62188 

УПЪТВАНЕ: 

Магическото огледало Барби е истински мини комплект с гримове, който можете винаги да 

носите с Вас! В него ще откриете сенки за очи, гланц за устни, руж и практични апликатори. 

Винаги ще можете да бъдете модерни в перфектния Барби стил! Прочетете инструкциите 

внимателно и ги запазете за бъдеща справка. 

Съдържание: 1 брой кремообразни сенки за очи (1), 1 гланц за устни (2), 1 руж (3), 2 броя 

прахообразни сенки за очи (4), 2 апликатора, инструкции. 

Съставки:  

Кремообразни сенки за очи: 0,29 гр. 

Парафин, микрокристален восък, хидрогениран полиизобутен, течен парафин (минерално 

масло), Мика, Глицерил Стеарат, Титаниев диоксид (CI 77891), Феноксиетанол, парфюм 

(аромат). 

+/- Може да съдържа:  FD&C YELLOW No.5 / CI 19140:1, FD&C BLUE No.1 / CI 45401:1, 

ултрамарин / CI 77007, железни оксиди / CI 77491 & 77492 & 77499, титаниев диоксид /  CI 

77891. 

Да не се употребяват в зоната на устните; да се използват под надзор на възрастен! 

 

Гланц за устни: 0,29 гр. 

Парафин, микрокристален восък, хидрогениран полиизобутен, течен парафин (минерално 

масло), Мика, Глицерил Стеарат, Титаниев диоксид, Феноксиетанол, парфюм (аромат). 

+/- Може да съдържа:  FD&C YELLOW No.6 / CI 15985:1, FD&C YELLOW No.5 / CI 19140:1, FD&C 

BLUE No.1 / CI 42090:2, RED 27 / CI 45410:1, FD&C RED No.3 / CI 45430:1, 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! 

 

Руж (прахообразен): 0,85 гр. 

Талк, Мика, хидрогениран полиизобутен, каолин, парафин, Магнезиев стеарат, Титаниев 

диоксид (CI 77891), Феноксиетанол, натриев бензоат, парфюм (аромат). 

+/- Може да съдържа:  D&C RED No.7 / CI 15850:1, FD&C YELLOW No.6 / CI 15985:1, FD&C 

YELLOW No.5 / CI 19140:1, D&C RED 27/ CI 45410:1, FD&C RED No.3 / CI 45430:1, ултрамарин / 

CI 77007, железни оксиди / CI 77491 & 77492 & 77499. 

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

 

Сенки за очи (прахообразни): 1,7 гр. 

Талк, Мика, хидрогениран полиизобутен, каолин, парафин, Магнезиев стеарат, Титаниев 

диоксид (CI 77891), Феноксиетанол, натриев бензоат, парфюм (аромат). 

+/- Може да съдържат:  FD&C YELLOW No.5 / CI 19140:1, FD&C BLUE No.1 / CI 42090:2, D&C 

RED 27/ CI 45410:1, FD&C RED No.3 / CI 45430:1, ултрамарин / CI 77007, железни оксиди / CI 

77491 & 77492 & 77499, титаниев диоксид / CI 77891. 

Да не се употребяват в зоната на устните; да се използват 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. 

 


