
Gellak, UV hærdende neglelaksystem. 

Forhandler/kontakt: MAGENDA cvr.: 25660641, Granly allé 49, 6710 Esbjerg V. Danmark

Emballage: 

Holdbarhed: 12 mdr. efter åbning ved korrekt opbevaring.

Opbevaring: 

Produktets funktion: 

Korrekt anvendelse: 

Brugsvejledning: 

ADVARSEL:

CLP-mærkning: H319  Forårsager alvorlig øjenirritation
H317  Kan forårsage allergisk hudreaktion
P102  Opbevares utilgængeligt for børn
P202  Anvend ikke produktet før alle advarsler og brugsvejledning er læst og forstået
P301+310  I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til Giftinformation/Giftlinjen eller en læge
P501  Indholdet og beholder bortskaffes via Kommunekemi / genbrugsplads med kemikalie modtagelse

INDHOLD COSIA PRIMER:

INDHOLD CCO BASECOAT:

INDHOLD AF CCO GELPOLISH FARVE (gælder alle farver):

FØRSTEHJÆLP

Ved indånding

Ved hudkontakt

Kontakt med øjet

Ved indtagelse

Sørg for frisk luft. Hvis symptomer udvikler sig eller vedbliver, søg læge

Påskynd ikke opkast. Søg omgående læge.

CPNP reference no. 2113772        under name: CCO basecoat           Responsible person: magenda

CPNP reference no. 2113789        under name: COSIA BASECOAT              Responsible person: MAGENDA

CPNP reference no. 2113802        under name: CCO gelpolish           Responsible person: magenda

Giftlinjen
Ring: 82 12 12 12

Giftlinjen: En landsdækkende døgn-rådgivning. Ring: 82 12 12 12

REGISTRERING I CPNP:

BEMÆRK AT NEDENSTÅENDE GÆLDER ALLE TRE PRODUKTER!

Produkt: COSIA PRIMER

Andre produkter i dette neglelaksystem:
COSIA PRIMER
COSIA BASECOAT
COSIA BASECOAT RUBBER
COSIA TOPCOAT
COSIA TOPCOAT NoWipe
COSIA TOPCOAT RUBBER
COSIA TOPCOAT MATTE
COSIA COLORCOAT (gellak)

PRIMER er en NON ACID PRIMER - har funktionen at forbedre hæftning på neglepladen ved at ændre 
neglpladens pH så BASECOAT hæfter bedre. SKAL IKKE HÆRDES! 

Sort akrylflaske 10ml. Skruelåg med pensel for påføring. Indhold net. 7,3ml.

Opbevares mørkt, ved stuetemperatur, væk fra sollys, i lukket emballage.

Brugsvejledningen bør derfor nøje følges og produktet bør kun anvendes af professionelle negleteknikere eller 
personer med den rette erfaring og viden.

Sørg for at arbejdspladsen er tilstrækkeligt ventileret. Produktet påføres omhyggeligt i et tyndt lag på selve 
neglepladen. Undgå hudkontakt. Lad produktet tørre. AFTAGNING: Produktet kan opløses med ALKOHOL eller 
ACETONE. Læs mere på brugervejledningen til produktet.

Fare ved indtagelse, optagelse igennem huden eller indånding. Fare for allergisk reaktion ved hudkontakt når 
produktet er flydende. Kan Give irritation ved øjenkontakt og indånding

Skyl omgående med masser af vand. Brug sæbe hvis muligt. Fjern påklædning som evt. er vædet med 
produktet og vask det grundigt. Søg læge hvis der opstår symptomer som indikerer en allergisk reaktion. 
Medbring dette ark med indholdsoplysningerne.

Skyl omgående med masser af vand. Skyl mindst 15 min. Søg omgående læge. Medbring dette ark med 
indholdsoplysningerne.

Bagside af flakon
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