
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. Ryst tuben med ink. Brug ca. ½ tube til den lille størrelse INK PAD og
 brug 3/4 til den store INK PAD. Brug ikke hele tuben med ink ellers 
 bliver det for vådt. Gem resten til senere brug. Påfyld INK PADEN
 igen med ink når den bliver en smule tør.
2. Efter påfyldningen med ink vent derefter 1 time med at bruge den.
 Luk altid INK PADEN efter brug, det tørrer ind på 15 sekunder.
3. Før tatoveringen påføres på huden afrenses huden med sprit, som er
 egnet  til huden. Undgå steder hvor tøjet gnider mod huden. Undgå 
 at komme for tæt på øjnene.
4. Rul den valgte sten på INK PADEN, ikke trykke ellers vil der komme 
 unødig ink på stenen. Nye sten er tørre, rul derfor et par gange 
 på INK PADEN.
5. Efter at have rullet stenen på INK PADEN, rul derefter stenen 
 på det sted på huden hvor tatoveringen ønskes. Tatoveringen er 
 tør efter 10 sekunder.
6. Pynt tatoveringen efter smag med forskellig farver glimmer, rhinsten 
 og liner.
7. Ved brug af glimmer og rhinsten lægges et tyndt lag lim, lim som er 
 beregnet til huden. Drys med den valgte glimmer, tryk ganske let 
 med make-up børste og fjern/børst overskydende glimmer væk med 
 make-up kost.
8. Når man går i bad med en kosmetisk tatovering undgå da at gnide 
 for meget sæbe og dub huden ganske let ved tørring.
9. Når man skal fjerne en kosmetisk tatovering brug make-up fjerner, 
 baby olie eller vand og sæbe.
Hvis der opstår kløe efter påføring af tatoveringen, vask den straks væk.
Børn skal være under opsyn ved brug af produkterne.


