Gebruiksaanwijzing
CAKE MAKE-UP
Cake Make-up
Grimas Cake Make-up is een gemakkelijk aan te brengen basismake-up. Het
wordt gebruikt voor visagie (televisie, film en fotografie) en als basis voor
watermake-up.
Werkwijze
Cake make-up hecht het beste op een vetvrije huid. De huid daarom eerst
reinigen met Grimas Cleansing Lotion. Droog na met een tissue.
Cake Make-up brengt u aan met een licht vochtig make-up sponsje. Neem het
make-up sponsje tussen de vingertoppen en knijp het samen zodat er een
rond oppervlak ontstaat. Met dit oppervlak kan de make-up worden
aangebracht.
Dep eerst wat Cake Make-up op de hand om de kleurintensiteit te testen.
Breng hem vervolgens gelijkmatig van boven naar beneden aan. Cake Makeup droogt snel, dus voor een mooi resultaat dient u er vlot mee te werken.
Eventuele strepen na het drogen kunt u met een zachte tissue of doek licht
uitwrijven.
Cake Make-up kan mooi belicht en beschaduwd worden met Grimas
Eyeshadow/Rouge. Cake Make-up kunt u ook met een penseel aanbrengen.
Neem de Cake Make-up met een penseel uit aan de rand van het doosje en
niet in het midden, om korrelvorming te voorkomen.
Cake Make-up geeft een mat resultaat, dat niet afgepoederd hoeft te worden
en goed blijft zitten. Wilt u toch licht afpoederen, bijvoorbeeld voor fotografie,
gebruik dan Grimas Compact Powder of Make-up Powder. Ook bij warme en
vochtige omstandigheden (lampen bij fotografie, tropisch klimaat) blijft Cake
Make-up goed zitten. Laat het vochtige sponsje niet op de make-up liggen,
want dan raakt de Cake Make-up verzadigd met vocht. Laat de make-up goed
aan de lucht drogen voordat u het doosje sluit.

Veiligheidsinformatie
CAKE MAKE-UP
Cake Make-up

35 g
Verpakking:

Kleur: grijs
Inhoud: 35 g
Uiterlijk:
Geperste poeder in huidtinten en diverse kleuren.
Ingrediënten:
Zie etiket en recept.
Toxicologie:
Beoordeeld op grond van de Cosmeticaverordening
(1223/2009/EG).
Oneigenlijk
Beoordeeld volgens de norm van het regelmatig eten
gebruik:
van de inhoud van de grootste verpakking (35 g).
Toxicologisch geen effect.
Bacteriologie:
Bevat minder dan 50 k.v.e./g bacteriën, gisten en
schimmels. Pathogenen: niet aanwezig.
Werk hygiënisch: met schone handen, schoon water
en schone materialen.
Dermatologie:
Zie dermatologische verklaring.
Gebruik op
Geschikt voor gebruik op kinderen.
kinderen:
Heeft het Deense A-categorie certificaat.
Rond de ogen:
Mag in de buurt van de ogen worden gebruikt.
Op de slijmvliezen: Mag op de slijmvliezen worden gebruikt.
Make-up in de
Met water spoelen.
ogen:
Houdbaarheid:
Zie etiket met symbolen:
= houdbaar na opening

Verwijderen
Cake Make-up verwijdert u met Grimas Cleansing Cream of Cleansing Milk.
Gebruik geen Afschmink, want dat bestaat uit wassen en oliën die de Cake
Make-up juist aan de huid laten hechten. U kunt de huid luchtig wassen met
lauwwarm water en zeep (of shampoo) om zo vast een groot deel te
verwijderen. Vervolgens reinigt u verder met Cleansing Cream of Cleansing
Milk, door deze in te masseren en af te nemen met een zachte tissue.
Gebruik geen kant-en-klare vochtige reinigingsdoekjes.
De huid nareinigen met Grimas Cleansing Lotion.

Bewaren:
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= minimale houdbaarheidsdatum
Koel, droog en donker wegzetten.
Na gebruik met tissue drogen.
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Receptuur

Dermatologische verklaring

CAKE MAKE-UP
Cake Make-up

INCI
Talc
Aqua
Paraffinum liquidum, Peg-8
Cetyl alcohol, Glyceryl stearate, Palmitic acid, Peg-40
hydrogenated castor oil, Stearic acid
Butylene glycol cocoate
Aminomethyl propanol
Disodium lauroamphodiacetate, Sodium cetearyl sulfate
Lanolin oil
Polymethyl methacrylate
Tetrasodium EDTA
Methylparaben
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
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Als eerste wordt het ingrediënt genoemd dat het grootste aandeel heeft in
het product.
Ingrediënten die voor minder dan 1% in het product voorkomen, staan in
willekeurige volgorde aan het eind van de lijst. Daarna komen pigmenten en
kleurstoffen aan bod, ook als ze in grotere hoeveelheden zijn gebruikt.
< is kleiner dan.
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In de dermatologische verklaring staat het volgende te lezen:
De producten zijn gedurende 24, 48 en 72 uur dermatologisch getest op 30
personen met een gezonde huid. Er trad geen irritatie op.

Veiligheidsverklaring
Is beoordeeld op:
Het toxiciteitsprofiel van de gebruikte ingrediënten, rekening houdend met
eventueel aanwezige verontreinigingen.
Interactie tussen de verschillende grondstoffen.
Gewichts- en volumehoeveelheid waaraan de consument wordt
blootgesteld.
Voorzienbaar oneigenlijk gebruik door de gebruikersgroep.
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