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Til voksne • Indholdet i sminkefarverne er godkendt fra 14 år 
• Produkterne opfylder EU’s sikkerhedskrav

Besøg  
www.pandurohobby.dk   
hér finder du masser 
af idéer og inspiration 
samt film med effektful-
de ansigtssminkninger.

INFORMATION OM SMINKEFARVER

Panduro har et stort udvalg af sminkefarver og  
make-up effekter af højeste kvalitet til fastelavn,  
Halloween eller bare for sjov. 

Produkterne lidt mere avan-
cerede end vores sminke-
produkter til børn (se mod- 
satte side), og bør derfor kun 
bruges fra 14 år. Samtlige 
produkter er nøje testet i  
henhold til kosmetiklov- 
givningen, og overholder 
samtlige sikkerhedskrav.

Latexhud “Åbent sår”

Spraypumpe “Teaterblod”    

Flydende latex Sminkefarve kit

Øjenlinser 
1 par

Hudgelantine

Effektvoks

Sminkefarver 
til voksne 
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Til børn & voksne • Sminkefarverne er godkendt til børn fra 3 år
• Produkterne opfylder EU’s sikkerhedskrav

Sminkefarver  
til børn & voksne 

Sminkefarve kit    810011

Sminkefarve kit    810016

Tattoo pens    805006 Sminkefarve kit    810018

Sminkefarve

Sminkekridt    800669

Hårspray farve    245778

Kreative og fantasifulde børn elsker at lege, lære og 
udforske. Derfor er det ekstra vigtigt, at samtlige 
børneprodukter opfylder de strengeste sikkerheds-
krav, uanset om det drejer sig 
om legetøj eller sminkefarver. 

Panduros produkter til børn 
overholder alle gældende  
sikkerhedskrav, og vores 
børnekosmetik lever des- 
uden op til Europas fælles 
sikkerhedsstandard. 

Vidste du…
At CE-mærkning er pro-
ducentens garanti for, at 
børneproduktet er sikkert, 
og at det opfylder de gæl-
dende sikkerhedskrav. 

Evt. anbefalinger vedr. barnets alder, anføres på 
produktet. I visse tilfælde er der ikke angivet nogen 
alder, men i stedet at produktet bør anvendes under 

opsyn af en voksen, eller 
at det ikke er beregnet 
til børn under 3 år. Disse 
anbefalinger bør følges.

Hvis intet andet er  
anført, er produktet  
sikkert for børn under  
14 år og op, men vi 
anbefaler altid, at  
man holder opsyn  
med legende børn.

Besøg 
www.pandurohobby.dk   hér finder du masser af  
idéer og inspiration samt film med effektfulde  
ansigtssminkninger.

INFORMATION OM SMINKEFARVER
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