
 

Kohta 1 – Aloita puhtaalta, kuivalta iholta. Älä käytä 
kosteusvoiteita. 

  

 

 

Kohta 2 – Käytä vanupuikkoa hahmottelemaan 
haluamasi muodot silmien ja suun ympärille. Täytä 
alueet valkoisella värillä käyttäen meikkisientä. Laita 
kiinnityspuuteria puuterivippaan ja töpöttele puuteria 
valkoisen värin päälle. Poista ylimääräinen puuteri 
varovasti iholta (esimerkiksi siveltimen avulla). 

  

Kohta 3 –  Levitä  Auguste –kasvoväriä  muille kasvon 
alueille. Värjää alahuuli punaisella värillä. Levitä puuteria 
värien päälle, kuten kohdassa 2. 

  

 

 

Kohta 4 – Käytä punaista, mustaa tai sinistä väriä 
kulmakarvojen piirtämiseen, poskien korostamiseen, 
huulien rajaamiseen sekä nenän värjäämiseen. Töpöttele 
kiinnityspuuteria viimeisen kerran värin päälle 
puuterivipan avulla . 

   

Lisävinkkejä! Halutessasi ammattimaisemman pelle –
maskeerauksen voit lisätä Mehronin CHEEK Powder –
poskipunaa poskille, ripsiväriä tai jopa tekoripset  silmiin 
sekä käyttää tekonenää. Voit koristella omat hiuksesi 
esimerkiksi hiusvärillä tai laittaa peruukin päähän. 
Vinkkejä on loputtomiin!    

 

 

 

 

Kohta 1 – Aloita puhtaalla, kuivalla iholla. Älä käytä 
kosteusvoiteita.  

 

 

 

Kohta 2 – Levitä meikkisienen avulla ohut kerros Clown 
White –väriä koko kasvoille. Taputtele meikkivoidetta 
tasaisesti iholle. Vanupuikon avulla, puhdista huulet 
väristä. Laita kiinnityspuuteria puuterivippaan ja 
töpöttele puuteria valkoisen värin päälle kiinnittääksesi 
sen paremmin iholle. Poista ylimääräinen puuteri 
varovasti iholta siveltimen avulla. 

  

Kohta 3 –  Levitä punaista väriä alahuulelle. Kiinnitä väri 
kiinnityspuuterin avulla 

 

 

 

Kohta 4 – Käytä punaista, mustaa tai sinistä väriä 
kulmakarvojen piirtämiseen, poskien korostamiseen, 
huulien rajaamiseen sekä nenän värjäämiseen. Käytä 
kiinnityspuuteria viimeisen kerran värin kiinnittämiseen 
iholle. 

   

Lisävinkkejä: Halutessasi ammattimaisemman pelle –
maskeerauksen voit lisätä Mehronin CHEEK Powder –
poskipunaa poskille, ripsiväriä tai jopa tekoripset  silmiin 
sekä käyttää tekonenää. Voit koristella omat hiuksesi 
esimerkiksi hiusvärillä tai laittaa peruukin päähän. 
Vinkkejä on loputtomiin!    

 

 

 

PELLE 



 

 

Kohta 1 – Aloita maskin tekeminen puhtaalta, kuivalta 
iholta.  

 

 

 

Kohta 2 – Sormin tai sienellä, levitä valkoista väriä ohut 
kerros silmien ja suun ympärille. Iloisella kulkurilla on 
hymy, kun taas surullisella on rypistynyt otsa. Lisää 
kiinnityspuuteria puuterivippaan ja taputtele puuteria 
valkoisen pohjan päälle. Poista ylimääräinen puuteri 
varovasti iholta esim.  Siveltimen kanssa.  

 

Kohta 3 –  Levitä Auguste –kasvoväriä muille kasvon 
osille. Tämän jälkeen, vanupuikon avulla, piirrä kulkurille 
kulmakarvat mustasta väristä. Levitä puuteria värien 
päälle, kuten kohdassa 2. 

  

 

Kohta 4 – Laita mustaa väriä sänkisieneen ja taputtele 
sienellä kevyesti parran alueelle aloittaen leukalinjasta. 
Häivytä partaa kaulalinjaa kohden. Maalaa nenän pää 
mustalla tai punaisella värillä.  Töpöttele kiinnityspuute-
ria viimeisen kerran  värjätyille alueille.  

 

Lisävinkkejä: Halutessasi ammattimaisemman pelle –
maskeerauksen, voit lisätä Mehronin erikoistehoste-
puuteria kasvojen reunoille. Dramaattisemman ulkonäön  
saat aikaiseksi lisäämällä mustaa meikkikynää silmien 
alle. Vinkkejä on loputtomiin!    

 

 

 

 

SISÄLTÖ 

 Ohjeet, 5 värin meikkipaletti, kiinnityspuuteri, puuterivippa, lateksiton 
meikkisieni, meikinpoistoliina, meikkikynä, meikkisivellin, sänkisieni ja 
pellenenä 

 

 AINESOSAT 

 Meikkipaletti: Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Isopropyl Myristate, Ozokerite, 
Mineral Oil ,Sorbitan Sesquioleate, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Dimethicone, 
Propylparaben , BHA. Saattaa sisältää: Titanium Dioxide (CI 77891), D&C Red 7 Lake 
(CI 15850), D&C Red 6 Lake (CI 15850) Ultramarines (CI 77007), D&C Yellow 5 Lake (CI 
19140), Chromium Oxide Green (CI 77288), Iron Oxides (CI 77489), Mica (CI 77019), 
Talc. Kiinnityspuuteri: Talc, Aluminum Hydroxide. Meikkikynä: Hydrogenated Coconut 
Oil, Hydrogenated Palm Kernal Oil, Synthetic Wax, Zinz Staerate, Carnauba, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Methylparaben, Propylparaben, Diazolidinyl Urea, BHT, 
Tocopheryl Acetate, Magnesium Silicate, Bentonite, Mica. Saattaa sisältää: Titanium 
Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines 
(CI 77007), Chronium Oxide Green (CI 77288). 

  

VAROITUS 

 Tuotteet säilytettävä lasten ulottumattomissa! Voivat tahrata vaatteita. Ei 
silmiin tai suuhun. Tulenarkaa! 

  Kuten kaikkien maskeeraustuotteiden kanssa, testaa tuotteita ensin pienelle 
ihoalueelle nähdäksesi, oletko allerginen niille. 

  Kaikki Mehronin ammattitasoiset maskeeraustuotteet ovat FDA:n testaamia. 

  

VALMISTAJA 

 Mehron Inc, Chestnut Ridge, NY 10977. www.mehron.com  

MAAHANTUOJA 

 Punanaamio Oy, Hiidenkatu 9 rak 6, 20360 Turku www.punanaamio.fi 
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Steg 1 – Börja med en ren hud. 

 

 

 

 

Steg 2 – Med din handflatorna eller en svamp applicera 
ett tunt lager av vit färgen över hela ansiktet och halsen. 
Med hjälp av en bomullspinne, rengöra området av 
munnen. Applicera fixeringspuder (Mehron Colorset 
Powder) med en puderpuff på färgen. Ta bort det 
överflödiga pudret försiktigt. 

 

 

Steg 3 – Applicera röd färgen i underläpp. Pudra färgen 
(såsom i Steg 2). 

 

 

 

Steg 4 – Använd röd, svart eller blå färgen för att dra 
ögonbrynen, understryka kinder, rita tecken linjer, rita 
en näsa, och/eller begränsa munnen. Sedan applicera 
fixeringspuder försiktigt med en puderpuff på färger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 1 – Börja med en ren hud. 

 

 

 

 

Steg 2 – Med hjälp av  en bomullspinne,  kontur den 
önskade form runt  ögonen och mun med vit färgen 
(Clown White),  sedan fyll  områdena tills smink är slät. 
Applicera fixeringspuder (Mehron Colorset Powder) med 
en puderpuff på färgen. Ta bort det överflödiga pudret 
försiktigt (till exempel med en sminkborste).  

 

Steg 3 – Applicera Auguste Foundation för att de 
återstående områdena av ansiktet. Fyll underläpp med 
röd färgen. Pudra färgen (såsom i Steg 2). 

 

 

 

Steg 4 – Använd röd, svart eller blå färgen för att dra 
ögonbrynen, understryka kinder, rita tecken linjer, rita 
en näsa, och/eller begränsa munnen. Sedan applicera 
fixeringspuder försiktigt med en puderpuff på färger.  

 

 

Tips! Om du vill ha mer professionell clown –maskering, 
du kan lägga Mehron CHEEK Powder –rouge i kinderna, 
mascara eller ens lösögonfransar i ögon och använder 
artificiell näsa. Du kan dekorera ditt hår med hårfärg, 
eller sätta peruken på huvudet. Tips är oändliga! 

 

 

 

 

CLOWN 



 

 

 

 

INNEHÅLL 

 Instruction, makeup-palett av 5 färger, fixeringspuder, sminkpenna, servetter 
för makeupborttagning, puderpuff, makeupsvamp och -borste, och  
skäggstubbssvamp 

  

INGREDIENSER 

 Makeup-palett: Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Isopropyl Myristate, 
Ozokerite, Mineral Oil, Sorbitan Sesquioleate, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), 
Dimethicone, Propylparaben , BHA. Kan innehålla: Titanium Dioxide (CI 77891), D&C 
Red 7 Lake (CI 15850), D&C Red 6 Lake (CI 15850) Ultramarines (CI 77007), D&C Yellow 
5 Lake (CI 19140), Chromium Oxide Green (CI 77288), Iron Oxides (CI 77489), Mica (CI 
77019), Talc. Fixeringspuder: Talc, Aluminum Hydroxide. Sminkpenna: Hydrogenated 
Coconut Oil, Hydrogenated Palm Kernal Oil, Synthetic Wax, Zinz Staerate, Carnauba, 
Aloe Barbadensis Leaf Extract, Methylparaben, Propylparaben, Diazolidinyl Urea, BHT, 
Tocopheryl Acetate, Magnesium Silicate, Bentonite, Mica. Kan innehålla: Titanium 
Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77489, CI 77491, CI 77492, CI 77499), Ultramarines 
(CI 77007), Chronium Oxide Green (CI 77288). 

  

VARNING 

 Förvaras oåtkomligt för barn! Kan fläcka kläder. Ej i ögon eller mun. 
Brandfarligt! 

  Som med alla maskeringsprodukter, testa produkter först på en liten hudyta 
för att se om du är allergisk mot den. 

  Alla Mehron professionella maskeringsprodukter har testats av FDA. 

 

 TILLVERKARE 

 Mehron Inc, Chestnut Ridge, NY 10977. www.mehron.com  

IMPORTÖR 

 Punanaamio Oy, Hiidenkatu 9 rak 6, 20360 Turku www.punanaamio.fi 

 

 

 

CLOWN 

Steg 1 – Börja med en ren hud. 

 

 

 

 

Steg 2 – Sprida vit färgen (Clown White) runt  ögonen 
och mun med makeupsvamp. En lycklig luffare har ett 
lyckligt leende medan nedslagen luffare har en rynkad 
pannan. Applicera fixeringspuder (Mehron Colorset 
Powder) med en puderpuff på färgen. Ta bort det 
överflödiga pudret försiktigt (till exempel med en 
sminkborste).  

 

Steg 3 – Applicera Auguste Foundation för att de 
återstående områdena av ansiktet. Med bomullspinnen, 
rita ögonbrynen med svart färgen. Pudra färgen (såsom i 
Steg 2). 

 

Steg 4 – Applicera svart färgen i skäggstubbsvamp och 
börja knacka svampen lätt på skäggområdet, börjar från 
käklinjen. Följ den naturliga linjen. Måla en svart eller 
röd näsa. Sedan applicera fixeringspuder försiktigt med 
en puderpuff på färger.  

 

 

Tips! Om du vill ha mer professionell clown -maskering, 
du kan lägga Mehron specialeffektertspuder runt i 
ansiktet. Dramatisk utseende kommer du ha att lägga 
svart sminkpenna under ögat. Tips är oändliga! 
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