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Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinformatie
EYEBROW FIXER
Wenkbrauw Fixeer 

Grimas Eyebrow Fixer is een sterk fixerende, transparante vloeistof om de
wenkbrauwen in model te brengen en te houden. 

Werkwijze
Niet in de buurt van de ogen gebruiken. 

Indien wenselijk, kunt u de wenkbrauwen eerst bijkleuren met behulp van
Grimas Eyeshadow/Rouge of een make-up potlood in een passende tint. U kunt
de Eyeshadow/Rouge ook op een spatel mengen met de Eyebrow Fixer. 

Breng Eyebrow Fixer met behulp van het borsteltje in een dun laagje aan over
de wenkbrauw. Met het borsteltje fixeert u de haartjes in de gewenste richting.
U kunt de handeling enige malen herhalen, waarbij u steeds weinig van het
product gebruikt. 

Verwijderen
Eyebrow Fixer verwijdert u met Grimas Cleansing Cream, Cleansing Milk of
Cleansing Lotion. U kunt de Eyebrow Fixer ook met water en een milde zeep
(bijvoorbeeld tijdens het douchen) verwijderen.  

EYEBROW FIXER
Wenkbrauw Fixeer

5 ml

Verpakking: Kleur: transparant (dop met borsteltje)
Inhoud: 5 ml

Uiterlijk: Heldere, siroopachtige vloeistof.
Ingrediënten: Zie etiket en recept.
Toxicologie: Beoordeeld op grond van de Cosmeticaverordening

(1223/2009/EG).
Bevat Ethanol, waarvan bekend is dat het toxisch is en
schadelijk voor de ongeboren vrucht.

Oneigenlijk
gebruik:

Op een beperkt oppervlak van de huid gebruiken.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Bacteriologie: Bevat minder dan 50 k.v.e./g bacteriën, gisten en
schimmels. Pathogenen: niet aanwezig.
Werk hygiënisch.

Dermatologie: Veelvuldig verwijderen kan de huid uitdrogen.
Na gebruik de huid verzorgen.

Gebruik op
kinderen:

Niet geschikt voor kinderen.

Rond de ogen: Niet in de buurt van de ogen gebruiken.
Op de slijmvliezen: Niet op de slijmvliezen gebruiken.
Make-up in de
ogen:

Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Langdurig met water
spoelen, contactlenzen verwijderen en een oogarts
raadplegen.

Houdbaarheid: Zie etiket met symbolen:
 = houdbaar na opening

 = minimale houdbaarheidsdatum
Bewaren: Verpakking goed sluiten. Koel, droog en donker

wegzetten.
Ethanol is brandgevaarlijk. Niet bij open vuur gebruiken.

Meer informatie:
www.grimas.nl Versie: 1005_10_nl
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Receptuur Dermatologische verklaring

Veiligheidsverklaring

EYEBROW FIXER
Wenkbrauw Fixeer

INCI <%
Ethanol 90
VP/VA copolymer 30
Ppg-12-Peg-65 lanolin oil 5

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.

EYEBROW FIXER
Wenkbrauw Fixeer

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.

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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