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Voor volwassenen 
• De ingrediënten van de schmink zijn geschikt voor  

personen vanaf 14 jaar  
•  De producten voldoen aan de veiligheidseisen van de EU

Tip!   
Kijk ook eens op  
www.pandurohobby.nl 
Hier vind je allerlei tips  
en kun je zelfs video’s  
bekijken met coole 
schminkpatronen.

INFORMATIE OVER GEZICHTSSCHMINK

Als het weer tijd is voor Halloween, een verkleedpartij 
of carnaval en je extra goed voor de dag wilt komen, 
bieden wij je een grote keus aan uitstekende make-
up, gezichtsverf en schmink voor special effects.  

De producten zijn net iets ge-
avanceerder dan onze producten 
voor kinderen (zie ommezijde) en 
worden aanbevolen voor per- 
sonen vanaf 14 jaar. Alle pro- 
ducten zijn zorgvuldig getest  
overeenkomstig de cosmetica- 
wetgeving en voldoen aan de  
toepasselijke veiligheidseisen.

Latexhuid ‘Open wond’

Spraypomp ‘Nepbloed’ 

Vloeibaar latex Gezichtsschminkset

Lenzen 1 paar

Huidgelatine

Special-effectwax

Gezichtsschmink  
voor volwassenen 



245747 245795

245745245798 245756 245741245746

245740 245744

Voor kinderen en volwassenen

Gezichtsschminkset  810011

Gezichtsschminkset  810016

Tatoeagepennen  805006 Gezichtsschminkset  810018

Gezichts- 
schmink

Gezichtskrijt  800669

Gekleurde haarspray  245778

Tip!  
Kijk ook eens op www.pandurohobby.nl. Hier vind je 
allerlei tips en kun je zelfs video’s bekijken met coole 
schminkpatronen. 

Kinderen zijn heerlijk nieuwsgierig en willen alles 
onderzoeken, precies zoals het hoort, vinden wij. 
Daarom is het extra belangrijk dat alle producten voor 
kinderen voldoen aan de hoogste veiligheidseisen,  
of het nu om speelgoed of om  
schmink gaat. 

Onze producten voor kin-
deren voldoen aan de toe-
passelijke veiligheidseisen 
en deze kindercosmetica 
voldoet bovendien aan  
de gemeenschappelijke 
Europese veiligheidsnorm.

Soms wordt geen leeftijd 
vermeld, maar moeten de 
producten onder toezicht 
van een volwassene 
worden gebruikt of zijn ze 
niet geschikt voor kin-
deren jonger dan 3 jaar. 
Houd je aan deze aan-
bevelingen. Als er niets 
anders is aangegeven, is 
het product veilig voor 
kinderen jonger dan 
14 jaar, maar we raden 
aan spelende kinderen 
altijd goed in het oog te 
houden.

Goed om  
te weten 
De CE-markering is een verklaring van de producent dat 
producten voor kinderen veilig zijn en aan bepaalde ei-
sen voldoen. Eventuele leeftijdsaanbevelingen worden 
op het product vermeld. 

INFORMATIE OVER GEZICHTSSCHMINK

Gezichtsschmink  
voor kinderen  
en volwassenen 

• De ingrediënten van de schmink zijn geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar    

• De producten voldoen aan de veiligheidseisen van de EU


