
1004357 - Galt Kit manichiura pentru copii 

 

O colecție interesantă de 8 sticlute cu oja (7 oje in culori diferite si 1 oja cu sclipici), 2 x 

instrument tip pix pentru decorat, abtibilduri pentru unghii, pietricele decorative si altele 

pentru a va face modele cat mai interesante pe unghii.  

AVERTISMENTE! Contraindiat  copiilor sub 36 de luni. Contine piese mici (pericol de 

sufocare). 

In cazul unei reactii adverse, intrerupeti utilizarea. Nu se aplică pe pielea sensibila sau ranita 

pentru ca poate provoca iritatii. Nu este recomandata utilizarea produsului pe fata. Indepartati 

tatuajele cu apa si sapun sau demachiant. Protejati intotdeauna hainele si  zona de munca in 

timpul utilizarii. 

Ingrediente: 

Oja -acetat de butil, acetat de etil, nitroceluloza, anhidrida ftalică, Acetyl Tributyl 

Citrate, Isopropyl Alcohol, Stearalkonium Hectorite, Citric Acid. May contain +/- Mica 

/Titanium Dioxide 

(CI 77019/77891), FD&C Yellow 5 Lake / CI 19140, D&C Red 6 Salt / CI 15850, D&C Red 

7 Lake / 

CI 15850, FD&C Blue 1 Lake / CI 42090, Ultramarines / CI 77007, Polyethylene, 

Terephthalate. 

Instrument tip pix - Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Phthalic 

Anhydride/Trimellitic 

Anhydride/Glycols Copolymer, Acetyl Tributyl Citrate, Isopropyl Alcohol, Stearalkonium 

Hectorite, Citric Acid, May contain +/- Ultramarines, CI 77007), D&C Red 7 Lake / CI 

15850, D&C Red 6, Salt / CI 15850, Titanium Dioxide (CI 77891). 

Lipici tatuaje: Copolimer Acrilat 

Ponturi: 

1. Spalati-va bine pe maini si stergeti-va inainte de a incepe. 

2. Dati forma unghiilor cu ajutorul pilei in forma de inimioara. 

3. Folositi separatorul pentru degete pentru a picta degetele de la picioare. 

4. Agitati sticlutele de oja si instrumentele tip pix inainte de folosire si asigurati-va ca la final 

sunt bine inchise.  

5. Consultati ghidul de culori sau creati modele din propria imaginatie. 



6. Cand va faceti unghiile tineti mana pe o suprafata dreapta. 

7. Dati unghia cu un strat de oja, asteptati sa se usuce si abia apoi decorati.  

8. Nu aplicati un strat  prea gros. Pentru o culoare mai rezistenta , aplicati un al doilea strat. 

9.  Pentru a indeparta oja, scoateti pietrele sau stickerele mai intai, aplicati un produs de 

indepartare a lacului de unghii pe vata si frecati usor unghiile. 

Pictura pe unghii 

1.  Selectati o culoare de baza pentru unghiile dvs. sau vopsiti-le diferit pe fiecare.  

2. Pentru culori suprapuse sau unghii in dungi, pictati stratul de baza, apoi cand este uscat, 

acoperiti o parte a unghiei cu un autocolant simplu si pictati cu următoarea culoare. Lasati sa 

se usuce apoi indepartati cu atentie autocolantul. 

3. Pentru unghii cu sclipici, aplicati un strat de oja cu sclipici peste lacul colorat. Lasati sa se 

usuce 

timp de 5 minute. 

4. Decorati cu ajutorul instrumentului tip pix. Exersati mai intai pe hartie. Strangeti usor 

instrumentul tip pix. Lasati sa se usuce 5 minute sau mai mult daca este cazul.  

5. Pentru a finaliza adaugati pietricele decorative sau stickere.  

Aplicarea tatuajelor 

1. Cand ati terminat cu aplicarea ojei, completati adaugand un tatuaj pe mana sau pe picior. 

2. Alegeti un model si decupati cu foarfeca. 

3. Aplicati apa rece pe spatele tatuajului, asigurandu-va ca este complet imbibat. 

4. Cojiti cu atentie coltul hartiei pentru a verifica daca modelul a fost transferat pe pielea dvs. 

Daca nu, apasati bine si aplicati apa din nou. 

5. Indepartati hartia. 

6. Aplicati crema demachianta sau ulei pentru copii pe vata si frecati usor tatuajul pentru a-l 

indeparta. 

 

 

 


