
WPROWADZENIE:
Wyraź siebie stwarzając wspaniałe, kolorowe kreacje kierując się trendami mody i  zrób to w wielkim stylu i z talentem! 
To jest moda w stylu Moxie Girlz Art-titude.

ZAWARTOŚĆ:
a. 3 Flamastry
b. 1 Top
c.c. 1 Spódnica
d. 1 Kurtka
e. 1 Para spodni
f. 1 Deskorolka
g. 1 Torebka
h. 1 Magnetofon (nie grający)
i. 1 Para kozaków
j.j. 1 Para trampek

SZYBKI POCZĄTEK:
Zainspiruj się miejskim stylem życia który Cię otacza, a potem stwórz swoje własne wspaniałe, kolorowe kreacje!

DODAWANIE STYLU  DO TWOICH KREACJI:
Aby dodać kolor i styl znajdującym się w zestawie ubraniom i akcesoriom:
•Użyj flamastrów z zestawu, do pokolorowania w twoim własnym stylu 
i w wybranych kolorach (rys. 1)

WWAŻNE UWAGI
• NIE UŻYWAĆ MARKERÓW INNYCH NIŻ TE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZESTAWIE  na rzeczach w nim zawartych, gdyż inne markery mogą 
trwale nadać kolor, którego nie będzie można potem usunąć.
• Używać markerów z zestawu tylko na rzeczach z tego zestawu, a nie na ubraniach, meblach, ludziach itd.
• Prosimy zamykanie flamastrów zatyczką po ich użyciu i NIEPOZOSTAWIANIE ich na słońcu lub miejscach o wysokiej temperaturze.
• Umyjcie ręce i akcesoria z zestawu po zabawie flamastrami.
• Należy trzymać flamastry z dala od oczu. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie przetrzyj je dużą ilością wody i skontaktuj się z • Należy trzymać flamastry z dala od oczu. W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie przetrzyj je dużą ilością wody i skontaktuj się z 
lekarzem.
• Kolor należy pozostawić do wyschnięcia przed kolejnym malowaniem, aby uniknąć rozmazania, przeniesienia koloru na skórę, tkaniny, 
meble itd.
• Kolor można usunąć „Winylową gumka” (nie dostarczona w zestawie). NIE UŻYWAĆ środków czyszczących, środków ściernych, lub 
innych ostrych środków chemicznych. Niektóre kolory mogą  pozostać zwłaszcza, gdy były pozostawione przez noc przed usunięciem 
przy pomocy gumki.
• Należy ściągnąć z lalki ubrania i przybory przed ich malowaniem flamastrami (Nie wolno pozwolić, aby tusz z flamastra miał kontakt z • Należy ściągnąć z lalki ubrania i przybory przed ich malowaniem flamastrami (Nie wolno pozwolić, aby tusz z flamastra miał kontakt z 
ciałem lalki ponieważ nie będzie on mógł być całkowicie usunięty.
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