
 

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag!  
Wij zijn te bereiken via info@duxxit.com of op het telefoonnummer: 0630665074 

 

In zes stappen een schone snoet!  
 
 
1. Begin niet met water. Het water zal alleen de bovenste lagen verf wegwassen, maar 
niet de pigmenten oplossen die in de schmink zijn gebruikt. In sommige gevallen kun je 
de pigmenten zelfs dieper in de poriën drukken, wat zorgt voor moeilijk weg te krijgen 
vlekken. Begin daarom altijd eerst met zeep. 
 
2.  Gebruik het liefst een milde, vloeibare zeep die geschikt is voor gebruik in het 
gezicht. Als u dit niet in huis heeft kunt u ook een milde, vaste zeep gebruiken, met een 
heel klein beetje water.  
 
3. Masseer het geschminkte deel zachtjes in met zeep, tot er een ‘modderige 
consistentie’ is gevormd. Dit zijn de pigmenten die loskomen van de huid.  
4. Gebruik een ongeparfumeerde wetwipe, een makeup-doekje of een natte, zachte 
keukenrol om de zeep met schmink zachtjes weg te vegen.  
 
5. Spoel het geschminkte deel af met warm water. Wat voor u warm is, kan uw kind 
als heet ervaren. Check daarom eerst bij uw kind of het water een comfortabele 
temperatuur heeft.   
 
* Indien nodig: herhaal stap 2 tot en met 5. Gebruik absoluut geen scrubs of 
agressieve reinigingsmiddelen. Masseer het geschminkte deel voorzichtig in met zeep, 
het kan soms gebeuren dat u dit een paar keer moet herhalen voor de schmink volledig 
weg is.  
 
6. Gebruik kokos- of olijfolie om de lastigere gebieden schoon te maken. Dit kan 
gaan om: 
 
            - Op en rond de oogleden: Door de kliertjes in dit gebied blijven de pigmenten in 
de verf hier goed zitten. Wat ontzettend handig is bij je eigen make-up, maar iets 
lastiger wanneer je de schmink bij de kids wil verwijderen. Gebruik hier kokos- of 
olijfolie in plaats van zeep, dit is veel zachter voor de huid.  
 
            - Bij gebruik van kleuren met een sterk pigment: (zoals groen, blauw en soms 
paars). Deze kleuren blijven prachtig zitten, maar hebben iets meer aandacht nodig bij 
het verwijderen.  
 
            - Wanneer de huid van uw kind wat droger is: Wanneer de huid van uw kind 
aan de droge kant is, gaat de schmink makkelijker in de toplagen van de huid zitten. 
Ook in dit geval is het aan te raden om de schmink met een olie te verwijderen in plaats 
van met zeep. 
 
 


