
Creati tatuaje stralucitoare , atat folosind sclipici si sabloane, cat si foi de transferuri tatuaj. Ideale pentru petreceri.

Contraindicat copiilor sub 3 ani. Contine piese mici ce pot fi inghitite. Nu folositi produsul mai mult de 12 luni de

la deschidere. Nu se recomanda folosirea pe fata. Evitati contactul cu ochii – contine sclipici. Nu aplicati pe pielea

sensibila sau iritata- poate provoca iritatii. Daca apar reactii adverse nu mai folositi produsul. Indepartati cu apa

calduta si sapun sau crema demachianta.Intotdeauna protejati hainele si zona de lucru in timpul folosirii.

Ingrediente:

Lipici pentru corp:Acrylates Copolymer, PVP,Apa, Glicerina, Methylisothiazolinone. Greutate neta: 12 ml.

Transferuri tatuaj( lipici) : Acrylates Copolymer

Sabloane (lipici): Acrylates Copolymer

Sclipici: Polyethylene Terephthalate. Greutate neta: 1 g x 5

Tatuaje sclipitoare cu sabloane.

       1.     Spalati si uscati suprafata de piele pe care doriti sa aplicati tatuajul.

2. Acoperiti zona de lucru cu un ziar pentru a preveni raspandirea sclipiciului.

3. Dezlipiti sablonul de pe hartia -suport (imaginea 1). 

Pastrati hartia ca sa putei lipi la loc sablonul cand nu il mai folositi.

4. Aplicati partea lipicioasa a sablonului pe piele si apasati bine.

5. Aplicati un strat subtire de lipici peste modelul sablonului , asigurandu-va ca toate zonele sunt bine acoperite. 

(imaginea 2 )

6. Indepartati cu grija sablonul si puneti-l la loc pe hartie,

7. Presarati sclipici peste lipici. Pentru un super- efect folositi sclipici in diferite culori. (imaginea 3)

8. Lasati sa se usuce pentru cel putin 5 minute.

9. Folositi buretelul pentru a indeparta sclipiciul in exces de pe zona ce inconjuara tatuajul.

10. Cutati cu grija partea ne-lipicioasa a sablonului folosind o bucatica de vata cu crema demachianta sau ulei de 

bebelus.

11. Daca doriti sa indepartati tatuajul frecati usor zona pe care este aplicat acesta cu o bucatica de vata cu crema 

demachianta sau ulei de bebelus. 

Transferuri - tatuaj 

       1.     Spalati si uscati suprafata de piele pe care doriti sa aplicati tatuajul.

       2.     Alegeti un model, decupati-l si apoi indeparatati partea transparenta.

       3.    Aplicati tatuajul cu fata in jos pe piele.

4. Aplicati apa rece pe spatele tatuajului, asigurandu-va ca a fost acoperita intreaga suprafata a acestuia.

5. Indepartati cu grija un colt al hartiei tatuajului pentru a verifica daca tatuajul s-a transferat pe piele. Daca nu s-

a transferat apasati bine si aplicati apa din nou.

6. Indepartati hartia tatuajului.

7. Daca doriti sa indepartati tatuajul frecati usor zona pe care este aplicat cu o bucatica de vata cu crema 

demachianta sau ulei de bebelus. 


