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Bruksanvisning Säkerhetsinformation
UNDER MAKE-UP BASE
Under makeup bas 

Grimas Under Make-up Base är en parfym- och fettfri vårdande kräm. Den är
lämplig att använda under makeup för en torr och känslig hud men kan även
användas som vanlig dagkräm. 

Bruksanvisning
Ta Under Make-up Base med en spatel och fördela krämen jämnt över den
rena huden i ansiktet. Låt detta absorberas i 10 minuter innan du fortsätter
arbetet. Förslut burken noggrant efter avslutad användning.  

UNDER MAKE-UP BASE
Under makeup bas

75 ml

Förpackning: Färg: vit (burk)
Innehåll: 75 ml

Utseende: Vit kräm.
Ingredienser: Se etikett och innehållsförteckning.
Toxiologi: Bedömd enligt kosmetikaförordningen

(1223/2009/EG).
Oriktigt
användande:

Bedömd enligt standard av regelbundet intag av
innehållet av den största förpackningen (75 ml).
Ingen toxikologisk effekt.

Bakteriologiskt: Innehåller mindre än 50 CFUs/g bakterier, jäst och
mögel. Patogener: inte närvarande.
Arbeta hygieniskt: med rena händer och ren spatel.

Dermatologi: Se dermatologisk förklaring.
Vid bruk på barn: Lämpligt för barn.

Har det danska A-kategori certifikatet.
Runt ögonen: Får brukas i närheten av ögon.
På slemhinnorna: Får brukas på slemhinnor.
Make-up i ögonen: Spola av med vatten.
Hållbarhet: Se etikett med symboler:

 = hållbarhet för öppnad förpackning
 = datum för kortaste hållbarhetstid

Lagring: Förvara kallt, torrt och mörkt.
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Innehållsförteckning Dermatologisk förklaring

Säkerhetsförklaring

UNDER MAKE-UP BASE
Under makeup bas

INCI <%
Aqua 80
Glycerin, Paraffinum liquidum 10
Ethylhexyl isononanoate, Stearoxy dimethicone 5
Glyceryl stearate, Peg-20 glyceryl stearate 5
Stearic acid, Palmitic acid 5
Methylparaben 0.2
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 0.05

De ingredienser som först nämns i listan är de största beståndsdelarna i
produkten.
Ingredienser bestående av mindre än 1% står omnämna i ospecificerad
ordning i slutet av listan. Därefter nämns pigment och färgämnen, även de
omnämnda i mängd förekommande volym.

< är mindre än.

UNDER MAKE-UP BASE
Under makeup bas

I den dermatologiska deklarationen står det följande omnämnt:
Produkten har blivit dermatologiskt utprovad i 24, 48 och 72 timmar på
personer med frisk hy. Ingen irritation har uppkommit.

Har blivit evaluerad på:
Toxicitet hos de använda ingredienserna, med beaktande av eventuella
föroreningar närvarande.
Samverkan mellan de olika råvarorna.
Vikt- och volymenhet som konsument är utsatt för.
Förutsedd felaktig användning av konsumentgrupper.
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