MINNIE MOUSE - SET PENTRU DORMIT SI PETRECERE
COD: 06767
Contine: 1 figurina Minnie,1 pat cu studio de unghii ascunse, 2 lacuri de unghii, 2 recipiente cu sclipici,
1 foaie cu pietricele autocolante, 1 cordeluta cu urechi, 1 masca de somn pentru Minnie, 1 fundita cu
clama, 1 separator pentru degete. Atentie! Interzis copiilor cu varsta de sub 3 ani! Contine piese mici!
PERICOL DE SUFOCARE! Vă rugăm să îndepărtaţi toate ambalajele şi oricare alte componente care
nu fac parte din jucărie, înainte de a da această jucărie copilului. Va rugam sa pastrati ambalajul pentru
referinte ulterioare, deoarece contine informatii importante. Produsul si culoarea pot varia.
Curatare: ștergeți jucăria cu o cârpă umedă. Avertisment lac de unghii: A nu se folosi pe fata.A nu
se aplica in jurul ochilor! A nu se aplica pe buze.Atentie! A se folosi inainte de data de pe ambalaj!
Valabilitate: 6 luni de la deschidere. Evitati contactul cu ochii. In caz de contact, clatiti cu apa curata
rece. A nu se folosi pe pielea ranita. Intrerupeți utilizarea dacă apare mâncărime sau erupții cutanate.
Atentie! Dacă se produce scurgerea pe haine, covoare sau tapițerie, curățați zona afectată cu apă și
detergent slab, cu precauție în ceea ce privește rezistența materialului curățat. Recomandat copiilor 5+ ani.
Lac de unghii (Net 6.5 ml) albastru. Ingrediente: Apa, Styrene/ Acrylates Copolymer, Polyacrylic Acid,
Propylene Glycol, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Mica, CI 42090, CI 77891.
Lac de unghii (Net 6.5 ml) roz. Ingrediente: Apa, Styrene/ Acrylates Copolymer, Polyacrylic Acid,
Propylene Glycol, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Mica, CI 15850, CI 19140, CI 77891.
Sclipici pudra argintie. Ingrediente: Polyethylene, Polyurethane-11, Aluminum Powder (CI 77000)
Sclipici pudra roz inchis. Ingrediente: Polyethylene, Polyurethane-11, Aluminum Powder (CI 77000),
CI 15850, CI 19140.
Sclipiciul pudra este doar pentru decorarea unghiilor. Atentie! Nu aplicati in jurul ochilor!
Foaia cu pietricele autocolante contine 90 pietricele. Ingrediente: Styrene Acrylamide copolymer, Apa.
Importator si distribuitor: Sc Peak Toys Distribution Srl: Calea Baciului, Nr. 47,
400230 Cluj Napoca, Romania, Tel: +40(0)364-730 566, E-mail: info@peaktoys.ro

