
Tatuoinneissa käytettävä seos. / En blandning som används i tatueringar.

info
Tuotteen nimi:  Purple Fiction / Produkt namn:  Purple Fiction
Valmistaja / Tillverkare:
Quantum Tattoo Ink 10429 Burbank Blvd., North Hollywood, CA 91601, USA.

Käyttötarkoitus:
Tatuoinneissa käytettävä seos.
Ändamål:
En blandning som används i tatueringar.

Sisältää/Innehålla:
Pigment valkoinen/vit 7: CI#77975 Pigment sininen/blå 61: CI#42765:1 Pigment keltainen/gul 74: CI#11741 Pigment punainen/röd 146: CI#12485
Pigment punainen/röd 170: CI#12475
Glycerin: C.A.S. #56-81-5
Ethyl Alcohol: C.A.S. #64-17-5
Aqua C.A.S #7789-20-0
Eucalyptus, menthol, tymol
Tuoksu / doft

Käyttöohje:
Ravistettava ennen käyttöä.
Pese käytön jälkeen vedellä
Manuell:
Skaka före användning.
tvätta med vatten efter användning

Vaarat :
Altistumistapa: Iho /
Ihokosketus saattaa aiheuttaa lievää ihoärsytystä.
Silmiin altistus voi aiheuttaa kohtalaista ärsytystä,repeytymistä ja punaisuutta, mutta ei ole todennäköistä että aiheuttaa pysyvän vaurion.
faror
Inträdesväg: Hud
Hudkontakt: Kan orsaka mindre hudirritation.
Ögonkontakt: Kan orsaka måttlig irritation, rivning och rodnad, men inte troligt
permanent skada ögonvävnad

Ensiapu:
Mikäli tuotetta menee iholle, pese saippualla ja vedellä.
Mikäli tuotetta menee silmiin huuhtele runsaalla vedellä 15 min, erityisesti silmäluomien alta.
Hakeudu lääkäriin mikäli ärsytys jatkuu.
Första hjälpen:
Vid kontakt med huden, tvätta genast med tvål och vatten.
Om produkten kommer i ögonen, skölj med mycket vatten i 15 minuter, särskilt under ögonlocken.
Sök läkare om irritationen kvarstår.

Säilytys:
Viileässä ja ilmastoidussa paikassa. Vältä aurinkoa ja suoraa kuumuutta. Ei saa jäätyä.
Bevarande:
På en sval och luftkonditionerad plats. Undvik sol och direkt värme. Frys inte.

Altistumiselta suojaus:
Suositellaan käytettäväksi kertakäyttöhansikkaita.
Skydd mot exponering:
Engångshandskar rekommenderas.

Kemialliset ominaisuudet:
Värillinen neste
Kemiska egenskaper:
Utseende: Färgad vätska

Tattootukku
Hannikaisenkatu 25, 40100 Jyväskylä
www.tattootukku.com
puhelin: 045 8620217
asiakaspalvelu@tattootukku.com

http://www.tattootukku.com


Orgaaninen pigmentti:

Käytämme luonnollisia pigmenttejä, jotka ovat peräisin maasta. Mikään
pigmenttimme ei ole koskaan peräisin eläimistä.

Kosher -kasvisglyseriini:

Kosher-kasvisglyseriini on vegaaninen, kasvipohjainen sokerialkoholi.
Glyseriiniä käytetään voiteluun ja kosteuttajana.

Etyylialkoholi:

Etyylialkoholi on tehokas antiseptinen ja desinfiointiaine, jolla on
antibakteerisia ja sienilääkkeitä.

Tislattu vesi:

Tislausprosessi poistaa vedestä kaikki epäpuhtaudet ja mineraaliesiintymät.

Eukalyptus:

Eukalyptuslehdet ovat perinteinen aboriginaalien yrttilääke, jota käytetään nyt
kaikkialla maailmassa. Lehdistä löytyvä eteerinen öljy on vahva antiseptinen
aine, jolla on antibakteerisia, antimikrobisia ja tulehdusta ehkäiseviä
ominaisuuksia.

Tymoli:

Tymoli on peräisin yrtistä, timjamista. Johdannainen on vahva antiseptinen
aine, jolla on antibakteerisia ja sienilääkkeitä.

Mentoli:

Mentoli on peräisin Mentha -kasveista, ja sitä käytetään sen tuoksuun.
Mentolilla on lieviä analgeettisia ominaisuuksia.


