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För vuxna • Innehållet i sminket är anpassat från 14 år   
• Produkterna uppfyller EU’s säkerhetskrav

Tips! 
Kika gärna in på  
www.pandurohobby.se  
där du hittar fler tips 
och även kan se filmer 
med coola sminkningar.

INFORMATION OM ANSIKTSFÄRGER

När det är dags för Halloween, maskerad eller  
festival och du vill ta ut svängarna lite extra har vi  
ett stort urval av ruggigt bra make up, effektsmink 
och ansiktsfärger. 

Produkterna är steget mer 
avancerade än våra barn-
produkter (se andra sidan) 
och rekommenderas från 
14 år. Samtliga produkter 
har testats noggrant enligt 
kosmetiklagstiftningen och 
uppfyller gällande säker-
hetskrav.

Latexhud “Öppet sår”

Pumpspray “fejkblod”  

Flytande latex Ansiktsfärg kit

Ögonlinser 
1 par

Hudgelantin

Effektvax

Ansiktsfärg 
för vuxna
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För barn & vuxna • Innehållet i sminket är anpassat för barn från 3 år   
• Produkterna uppfyller EU’s säkerhetskrav

INFORMATION OM ANSIKTSFÄRGER

Ansiktsfärg 
för barn & vuxna

Ansiktsfärg kit    810011

Ansiktsfärg kit    810016

Tattoo pens    805006 Ansiktsfärg kit    810018

Ansiktsfärg

Ansiktskritor    800669

Hårspay färg    245778

Barn är härligt nyfikna och alltid pigga på att  
utforska, precis som det ska vara tycker vi.   
Därför är det extra viktigt att alla barnprodukter 
uppfyller högsta säkerhetskrav, 
oavsett om det gäller leksaker 
eller ansiktsfärg. 

Våra produkter för barn klarar 
gällande säkerhetskrav och 
barnkosmetikan lever dess-
utom upp till Europas gemen-
samma säkerhetsstandard.

Bra att veta
CE-märkning är ett intyg 
från tillverkaren att barn-
barnprodukten är säker 
och uppfyller ställda 
säkerhetskrav. 

Eventuell åldersrekommendation anges på produkten. 
I vissa fall anges ingen ålder utan istället att produk-

terna bör användas under 
uppsikt av vuxen eller att 
de ej är avsedda för barn 
under tre år. Följ dessa 
rekommendationer. 

Om inget annat anges är 
produkten säker för barn 
under 14 år och uppåt 
men vi rekommenderar 
att man alltid håller 
lekande barn under 
uppsikt.

Tips! 
Kika gärna in på www.pandurohobby.se där du hittar 
fler tips och även kan se filmer med coola sminkningar. 
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