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Gebruiksaanwijzing
Superstar Aqua Face-and Bodypaint
Superstar Aqua Face- and Bodypaint
Superstar Aqua Face- and Bodypaint is een – in Nederland - op ambachtelijke wijze geproduceerde
schmink. Superstar Aqua Face- and Bodypaint kan worden gebruikt op het gezicht en lichaam en is
geschikt voor jong en oud. Het hele kleurenpalet bestaande uit meer dan 100 kleuren kan onderling
gemengd worden.

Hoe begin je?
Werk hygiënisch. Dat betekent: met schone handen, schoon water, schone materialen en een schone
werkplek. Zorg dat er altijd voldoende schoon water beschikbaar is tijdens het schminken. En zorg voor
een prullenbakje waar je gebruikte tissues en wattenstaafjes in weg kunt gooien. Werk op een schoon
model; vraag de ouders eventueel snottebellen weg te poetsen voordat je begint met schminken.
Wij adviseren alleen schoon water te gebruiken om je benodigdheden schoon te maken. Dus zonder
toevoegingen van zeep, chloor of alcohol. Chloortabletten kunnen ernstige huidirritaties veroorzaken.

Hoe te gebruiken?
Superstar Aqua Face- and Bodypaint kan op de huid worden aangebracht met een penseel of spons.
Schmink is een vaste stof en moet met water geactiveerd worden voordat je het kunt aanbrengen. Je hebt
weinig water nodig om de schmink te activeren. De glanzende kleuren zijn wat zachter en hebben
nog minder water nodig om de schmink te activeren.

Gebruik met een spons: Maak je sponsje vochtig met schoon water en maak de schmink een klein
beetje nat. Veeg met het vochtige sponsje over de schmink om deze op te nemen. Let op: de glanzende
schmink is zachter. Veeg daarom bij deze schmink niet te vaak met het sponsje naar dezelfde kant, want
dan kun je de schmink uit het potje vegen.
Breng de schmink met het sponsje al deppend aan op de huid. Door te deppen voorkom je dat je strepen
krijgt, een soort veegeffect ziet.

Gebruik met een penseel: Pak voldoende water met je penseel. Vervolgens ga je met de natte penseel
door de schmink om deze te activeren. Herhaal indien nodig. Als de schmink goed geactiveerd is zie je
luchtbelletjes in de schmink. Zorg er voor dat de schmink mooi vloeibaar wordt en strijk je penseel af
langs de rand van het potje. Nu kan je de schmink aanbrengen op de huid. Als je te weinig water hebt
gebruikt zullen je lijnen brokkelig (craquelé) worden en niet mooi vloeiend zijn. Voor het aanbrengen van
schmink op lippen gebruik je een wattenstaafje in plaats van een penseel.
Als je klaar bent met een kleur, spoel dan je penseel goed uit in het water. Gebruik bij voorkeur twee
waterbakjes: 1 voor de lichtere kleuren en 1 voor de donkere kleuren. Werk als het kan zoveel mogelijk
met een schone spons.
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Zorg dat je het materiaal schoon weglegt terwijl je werkt. Gebruik een schone handdoek om je materialen
op te leggen. Dit vooral belangrijk voor penselen, omdat het erg slecht is voor de haren van je penseel als
er schmink in opdroogt.
Let op: zet je penseel nooit met de haren naar beneden in het water!

Hoe te verwijderen?

Gebruik geen kant-en-klare vochtige reinigingsdoekjes, babydoekjes, snoetenpoetsers etc.
Gebruik geen afschmink die was en/of olie bevat, daardoor hecht de schmink juist aan de huid.
Niet hard wrijven of boenen, daardoor trekt de schmink juist in de huid.

Om de schmink te verwijderen kan je de huid voorzichtig wassen met lauwwarm water en onze Makeup
Eraser Black. Eventueel kan je hierbij een beetje zachte zeep gebruiken. Indien je niet over een Makeup
Eraser Black beschikt kan je een zacht washandje met lauwwarm water en zachte zeep gebruiken. Mocht
er na het wassen nog een kleurwaas achterblijven kan je deze verwijderen met een watje en wat huidolie.

Materialen opruimen
Belangrijk is dat je onderstaande hygiëneregels in acht neemt, voor je eigen veiligheid en voor het behoud
van de schmink.
Superstar Aqua Face- and Bodypaint is een “droge stof”, dit houdt in dat bacteriën, gisten, schimmels en
virussen geen kans krijgen om zich te ontwikkelen in onze schmink. Maar als je te veel water toevoegt of
als de schmink na gebruik niet op de juiste manier wordt gereinigd, bestaat er een kans dat dit zich wel
gaat ontwikkelen.
Veeg de Superstar Aqua Face- and Bodypaint na gebruik af met een schoon sponsje natgemaakt en daarna
goed uitgeknepen met schoon water. Spoel na iedere kleur het sponsje goed uit met schoon water. Laat de
schmink aan de lucht drogen en plaats de deksel pas terug als de schmink droog is. Droog en koel
wegzetten tot het volgende gebruik.
De sponsjes kunnen worden hergebruikt. Was ze uit met water en zeep en laat ze goed drogen, of was ze
in de wasmachine (in een waszakje of kussensloop) op minimaal 60°C. De sponsjes kunnen natuurlijk ook
als disposables worden gebruikt.

Penselen kun je reinigen met water en penselenzeep. Verwijder eerst het grootste vuil van de penseel en
zorg daarna dat alle haren voldoende penselenzeep krijgen. Maak voorzichtig ronddraaiende bewegingen
met de haren van het penseel in de palm van je hand zonder deze te beschadigen en spoel grondig uit
onder stromend water. Breng de vochtige haren na het wassen met de hand weer terug in de juiste
vorm. Laat de penselen liggend op een schone handdoek drogen. Belangrijk: zet de penselen tijdens het
drogen niet rechtop. Het vocht van de haren trekt dan in de schacht waardoor deze beschadigt en haren
uit zullen vallen. Indien gewenst kunnen de penselen na het schoonmaken gedesinfecteerd worden met
ethanol of isopropanol ( alcohol) 70% of hoger.
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Productveiligheid:
Het gehele productieproces van de Superstar Aqua Face- and Bodypaint vindt plaats in Oosterhout,
Nederland en voldoet aan alle strenge eisen van de Europese Cosmetica Verordening (1223/2009/EG).
Bovendien wordt de schmink geproduceerd volgens het GMP, NEN EN ISO 22716 en zijn we aangesloten bij
de NCV Nederlandse Cosmetica Vereniging.
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