SHINE & HAVE FUN MET IBIZA TATTOOS!
Bij een festival of een feestje hoort natuurlijk een mooie outfit. Sieraden maken je look
helemaal af, maar je kunt nu nog meer shinen met de nieuwste trend: Ibiza Tattoos!
Deze tijdelijke tattoos zijn al veel gespot op Ibiza en ze zijn nu ook verkrijgbaar in Nederland!
De glimmende Ibiza Tattoos zijn niet alleen leuk voor feestjes en festivals, ze zijn ook fun als je op
vakantie gaat. Draag ze op het strand in combinatie met een leuke bikini of val ‘s avonds extra op in de
discotheek. Je kunt ze heel gemakkelijk aanbrengen en ze blijven 4 tot 6 dagen zitten, zelfs als je
iedere dag onder de douche staat! Wil je ze toch verwijderen, dan kan dat heel eenvoudig met babyolie.
Ibiza Tattoos zijn uniek, in verschillende metallic designs verkrijgbaar en er zijn er meer dan genoeg om
te delen met je vrienden. Shine & have fun!

GEBRUIKSAANWIJZING

Zorg ervoor dat je huid helemaal vetvrij is, dus zonder lotion of zonnebrand. Je huid mag niet stretchen
of bewegen tijdens het aanbrengen, dus het kan handig zijn als iemand je erbij helpt.
1. Snijd of knip de tattoo zo dicht mogelijk aan de randjes uit
(vooral wanneer de uiteinden in één lijn moeten komen).
2. Verwijder de plastic folie en plaats de Ibiza Tattoo op je huid met de plakzijde naar beneden.
3. Houd een nat doekje 30 seconden tegen de tattoo aan (je kunt hem ook onder een lopende kraan
houden) en verwijder het papiertje heel voorzichtig. Dep na met een natte doek en klaar!
4. Beweeg of stretch je huid 10 minuten niet voor het beste resultaat.
Indien je de tattoo weer wilt verwijderen: gebruik babyolie.

WAARSCHUWING
Gebruik de tattoos niet bij een gevoelige huid of bij een lijm allergie. Niet te gebruiken bij een
geïrriteerde of beschadigde huid. Niet inslikken of dicht bij de ogen aanbrengen.

