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For voksne • Innholdet i sminken er tilpasset fra 14 år    
• Produktene oppfyller EU’s sikkerhetskrav

Tips! 
Ta gjerne en titt på  
www.pandurohobby.no, 
der finner du flere tips 
og du kan også se filmer 
med kul sminking.

INFORMASJON OM ANSIKTSMALING

Når det er tid for Halloween, maskerade eller karneval 
og du vil slå deg litt ekstra løs, har vi et stort utvalg 
av spennende og god make up, effektsminke og  
ansiktsmaling. 

Produktene er noe mer 
avanserte enn våre barne-
produkter (se den andre 
siden) og anbefales fra 
14 år. Samtlige produkter 
har blitt grundig testet i 
henhold til lovgivning for 
kosmetikk og oppfyller gjel-
dende krav til sikkerhet.

Latekshud “Åpent sår” 

Pumpespray “kunstig blod”  

Flytende lateks Ansiktsmaling kit

Øyelinser
 1 par

Hudgelatin

Effektvoks

Ansiktsmaling 
for voksne
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For barn & voksne • Innholdet i sminken er tilpasset barn fra 3 år
• Produktene oppfyller EU’s krav til sikkerhet

Ansiktsmaling  
for barn & voksne

Ansiktsmaling kit    810011

Ansiktsmaling kit    810016

Tattoo pens    805006 Ansiktsmaling kit    810018

Ansikts- 
maling

Ansiktsfargestifter    800669

Hårspray farget    245778

Barn er herlig nysgjerrige og alltid ivrige etter å 
utforske, akkurat slik de skal være synes vi. Derfor er 
det ekstra viktig at alle barneprodukter oppfyller de 
strengeste sikkerhetskravene, 
uansett om det gjelder leker  
eller ansiktsmaling. 

Våre produkter for barn opp-
fyller gjeldende krav til sik-
kerhet og barnekosmetikken 
lever også opp til Europas 
felles sikkerhetsstandard.

Kjekt å vite
CE-merking er et sertifikat 
fra produsenten på at 
barneproduktet er trygt å 
bruke og oppfyller 
gjeldende sikkerhetskrav. 

Eventuell aldersanbefaling oppgis på produktet.  
I noen tilfeller blir det ikke oppgitt alder, men i stedet 

at produktene bør brukes 
under tilsyn av en voksen 
eller at de ikke er bereg-
net for barn under tre år. 
Følg disse anbefalingene. 
Dersom ikke annet er  
oppgitt, er produktet 
trygt å bruke for barn 
under 14 år og oppover, 
men vi anbefaler at man 
alltid holder lekende 
barn under oppsyn.

Tips! 
Ta gjerne en titt på www.pandurohobby.no, der finner du 
flere tips og du kan også se filmer med kul sminking

INFORMASJON OM ANSIKTSMALING
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