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Ważne informacje

Zanim rozpoczniesz pracę, upewnij się ze dziecko nie jest uczulone lub wrażliwe na działanie 
farb. Pomimo że farby Snazaroo to profesjonalne farby na bazie wody, całkowicie bezpieczne, 
nietoksyczne i bardzo rygorystycznie testowane nigdy nie stosuj ich jeśli istnieje
jakiekolwiek podejrzenie problemów skórnych. Dla 100% pewności zaleca się w celu 
sprawdzenia nanieść niewielka ilość farby po wewnętrznej stronie nadgarstka i pozostawić ją 
na około 60 minut.

Przygotowanie

Upewnij się że masz przy sobie czysty ręcznik i dostęp do wody żeby móc wyczyścić  gąbki i 
pędzle po pomalowaniu każdej twarzy.

Farby Snazaroo są produkowane na bazie wody i nie wymagają stosowania żadnych kremów i 
podkładów. Najlepiej nakładać je bezpośrednio na czystą i osuszona skórę.

Mogą się przydać spinki lub opaska żeby odsunąć włosy z twarzy.

Zawsze rozpoczynaj pracę od nałożenia wilgotna gąbką koloru bazowego. Upewnij się że 
gąbka nie jest zbyt mokra i mocno ja wyciśnij, w przeciwnym wypadku efekt może być nie 
zadowalający.  

Ciemniejszy, kolejny  kolor nakładaj dopiero po całkowitym wyschnięciu nałożonej wcześniej 
farby.

Przy wzorach zawierających kolory ciemne i jasne, pamiętaj żeby najpierw nakładać kolory 
jaśniejsze jeśli tylko jest to możliwe.

Nakładając farbę za pomocą pędzla staraj się prowadzić pewne i ciągłe linie. Unikaj 
poprawiania i domalowywania. Pewność ręki to kwestia wypracowania i ćwiczeń.

Uwaga: Farby na bazie wody Snazaroo są świetne do ogólnego malowania ciała ”body 
paintingu”.  Namaluj obrączki na palcu, bransoletkę lub zegarek albo duży tatuaż - efekt może 
być zadziwiający!

Kilka wskazówek które pomogą ci w uzyskaniu najlepszych efektów:

1. Przechowuj swój zestaw w suchym, chłodnym miejscu z dala od światła słonecznego.      
Zawsze miej pewność że po zakończonej pracy wszystkie elementy zestawu zostały 
wyczyszczone a farby zamknięte pokrywkami.
2. Po zakończonym malowaniu zetrzyj z powierzchni farby ewentualne zabrudzenia i zamknij ją 
pokrywka.
3. Pędzle powinny zostać dokładnie umyte gorącą woda i wysuszone przed ponownym 
użyciem. 
4. Gąbki należy dokładnie wymyte gorącą wodą z mydłem i dobrze wysuszone. 
5. Farby używane dłużej niż osiemnaście miesięcy nie nadają się do dalszego użytku..
6. Nie używaj mocno zabrudzonych, przebarwionych pędzli i gąbek.

Poradnik Snazaroo
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Kolekcja wzorów  

Wspaniały projekt dla wszystkich małych 
aniołów. Doskonały na święta.

Używając szarej farby i pędzelka zamaluj nos dziecka
pokrywając fragment czoła, który utworzy głowę aniołka.
Następnie zamaluj powieki i górną część policzków tak,
by powstały skrzydła aniołka.

Teraz możesz przystąpić do malowania szczegółów. 
Używając pędzelka nakładaj żółtą lub złotą farbę tak, aby
powstała suknia anioła. Dodaj też włosy i aureolę. Różową
farbą narysuj jego uśmiech oraz podkreśl kontur skrzydeł.
Możesz też pomalować usta dziecka.

Na koniec dodaj trochę srebrnego żelu z brokatem na
skrzydła i aureolę. Nie zapomnij też o ustach dziecka.

Produkty potrzebne
do wykonania 
rysunku

Jasny
szary

Jasny
żółty

Różowy Srebrny
glitter

Pędzelek do farb 
Snazaroo
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Halloween to niepowtarzalna okazja,
kiedy dzieci bezkarnie mogą być

Nałóż pędzelkiem białą farbę tak, by podkreślić kontur
oczu. Narysuj też dwa białe kły poniżej ust.

Następnie pokryj powieki czerwoną farbą. Zawiń końce 
czerwonych plam ponad brwi. Tą samą farbą pomaluj
usta. Farbą w kolorze żółtej ochry namaluj linie
biegnące od kącików ust w dól przez policzki. 

Na koniec czarną farbą namaluj brwi i brodę używając
ostrych pociągnięć pędzla.

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku.

Biały Czerwony Żółta
ochra

Czarny Pędzelek do farb
Snazaroo
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 “wcielonymi diabłami”.
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Kwiatuszek i serduszko to proste i urocze
motywy malowania twarzy.

Farbą w kolorze lila lub purpury namaluj na policzkach
kształty - kwiatek stwórz z pięciu płatków w kształcie
baloników. Na drugim policzku namaluj serduszko. 

Białą farbą nanieś błysk na serduszku oraz
rozjaśnienia na płatkach kwiatka.

Czarną farbą domaluj łodyżkę kwiatka oraz strzałę
przebijającą serduszko.
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Produkty potrzebne
do wykonania 
rysunku

Lila Różowy Biały Czarny Pędzelek do farb
Snazaroo
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Motylek to jeden z najchętniej wybieranych 
przez dziewczynki wzorów. Świetny na bale
karnawałowe i inne okazje.

Używając pędzelka i turkusowej farby namaluj
kształt motyla tak, by jego tułów znalazł się na
nosie dziecka. 

Różową farbą podkreśl kontury motyla i namaluj 
detale, takie jak czułki i wzory na skrzydełkach.

Nałóż plamy niebieskiej farby na skrzydłach oraz
nieco srebrnego żelu na tułowiu motylka.

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Turkusowy Różowy Granat Srebrny
glitter Pędzelek do farb

Snazaroo
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Ahoj tam na horyzoncie! Twarz pirata
jest jedną z najłatwiejszych a przy tym 
najbardziej efektownych wzorów
malowania twarzy dla chłopców.

Jasno brązową farbą namaluj ostrymi 
pociągnięciami pędzelka brwi i zarost na twarzy.

Teraz używając czarnej farby wypełnij przerwy 
pomiędzy pasmami brązowej farby. Namaluj też
osłonę na oku wraz z przytrzymującą ją opaską.

Na koniec czerwoną farbą namaluj ranę na policzku
i dorysuj szwy używając czarnego koloru.

Produkty potrzebne 
do wykonania
rysunku.

Jasny
brąz

Czarny Czerwony
Pędzelek do farb
Snazaroo
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Każde dziecko może czasem stać się 
prawdziwym “małym potworem”. Wystarczy, 
że pozwolisz mu się ucharakteryzować.

Nałóż na twarz farbę w kolorze trawiastej zieleni 
używając do tego gąbki. Zamaluj powieki 
(kiedy oczy są zamknięte) oraz włosy. 

Czerwoną farbą namaluj  na czole brwi schodzące
w dół do nasady nosa. W poprzek policzków
namaluj dwie linie a w rogach oczu dwie
zmarszczki.

Białą farbą namaluj kły zaczynając od kącików
ust oraz podkreśl kontur brwi. Czarną farbą
obrysuj kły i zamaluj dolną wargę i spód nosa.
Dodaj trochę czarnych kropek na całej twarzy.

Produkty potrzebne
do wykonania 
rysunku

Gąbka
Zieleń
trwaiasta

Czerwony Biały Czarny Pędzelek do farb
Snazaroo
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Przebieranie się za wróżkę to świetny
sposób, by dodać odrobinę magii do  

Farbą w kolorze lila pomaluj powieki wydłużając 
linie biegnące w górę i w dół.

Srebrną farbą wycieniuj powieki i okolice brwi.

Jasno różową farbą pomaluj usta i kontur linii 
rysowanych poprzednio farbą lila. Wykończ 
kompozycję srebrnym glitterem by dodać jej
więcej blasku. 

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Lila Srebrny Różowy Srebrny glitter Pędzelek do farb
Snazaroo
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każdej zabawy. 

maluje pl.



Każda mała dama uwielbia lśnić!
 Ten błyszczący motyl jest idealny na 

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Przedstawicielem Snazaroo w Polsce jest firma Savel  ul..Hawajska 19  02-776 Warszawa
tel.  22 6440117  email:  info@savel.pl   sklep internetowy : www.maluje.pl  

Pędzelek do farb
Snazaroo

Srebrny żel
brokatowy

CzarnyMetaliczny
Srebrny

Błyszczący
Lila

Gąbka

 letnia zabawę z ogrodzie.

Za pomocą wilgotnej gąbki nanieś błyszczącą liliową 
farbę wokół oczu, przez nasadę nosa uzyskując kształt 
skrzydeł motyla.

W ten sam sposób domaluj resztę skrzydełek srebrną 
farbą na nosie i policzkach dziecka, delikatnie zacierając
granicę pomiędzy kolorami. 

Używając pędzelka domaluj czarną farba kontur skrzydeł
nad oczami, zaczynając od kącików oczu.
Domaluj fantazyjne zawijasy i falowania. Aby efekt był 
pełny, nałóż delikatnie na kontur srebrny żel brokatowy.

maluje pl.



Przedstawicielem Snazaroo w Polsce jest firma Savel  ul..Hawajska 19  02-776 Warszawa
tel.  22 6440117  email:  info@savel.pl   sklep internetowy : www.maluje.pl  

Gąbka Biała Czarna Czerwona
Pędzelek 
do farb Snazaroo

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Miło przytulić się do ulubionego pluszowego 
psiaka . . . A czasem można się w niego zmienić 
i świetnie się bawić!

Wilgotną gąbką nanieś na całą twarz białą farbę. Zwróć uwagę
żeby oczy dziecka były cały czas zamknięte.

Za pomocą pędzla namaluj czarną farbą kilka łat:
wokół jednego oka, na brodzie policzkach i czole. Nad jednym 
okiem domaluj brew, nosek, pyszczek i wąsy. 

Czerwoną farba domaluj mały, wystający języczek w kąciku 
ust. 
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Pędzelek 
do farb Snazaroo

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku
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Czarna
Jasno 
Brązowa

Jasno 
Szara

Zielona 
Trawiasta

Żołnierze to ulubiony wzór chłopców, oraz 
świetne uzupełnienie gier i zabaw plenerowych.
 

Rozpocznij kamuflaż od namalowania jasno szarym kolorem
3 łat: na czole nad prawym okiem i na obu policzkach. 

Drugą warstwę nanieś kolorem trawiastej zieleni. Upewnij
się że kolory są dobrze rozplanowane - spróbuj rozpocząć 
nakładanie po przekątnej twarzy od lewej strony brody, 
przez policzek, wokół lewego oka po prawą stronę czoła.

Jasno brązową farbą nanieś “łaty” na środkową część 
twarzy dziecka i dodatkowo na lewym policzku.
Na koniec wypełnij wolne miejsca czarnymi plamami. 
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Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

do farb Snazaroo
Pędzelek CzarnaBiałaPomarańczŻółtaGąbka

Nakarm wyobraźnie swojego małego tygrysa 
tym efektownym i intrygującym wzorem!
 

Za pomocą gąbki nanieś żółtą farbę na dolną część twarzy
do linii żuchwy, resztę buzi pokryj pomarańczowym kolorem.   

Pędzlem namaluj białe elementy. Poniżej nosa aż do górnej 
wargi zamaluj miejsce na pyszczek i wąsy. W kącikach ust
przy dolnej wardze namaluj dwa trójkąty które będą tworzyć 
kły. Namaluj krzaczaste brwi oraz po 3 linie przy kącikach
oczu oraz 3 pionowe linie na policzkach na żółtej farbie.
Zachowaj odstęp między liniami by móc wykończyć wzór  

Zamaluj nos czarną farbą i dodaj do brwi oraz kącików 
oczu kilka czarnych kresek. To samo zrób pomiędzy liniami 
w dolnej części buzi. Jeszcze kilka szczegółów na koniec... 
namaluj linię od czubka nosa do środka górnej wargi, po 3 
wąsy i 3 kropki z każdej strony oraz obrysuj kły czarnym 
konturem.
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Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

do farb Snazaroo
Pędzelek Czarna Czerwona Srebrna

Metaliczna

Ten straszny wzór pająka jest idealny
dla małych “strachów”
 

Pociągnięciami pędzla namaluj pajęczynę na prawym policzku.
Możesz to zrobić malując 3 krzyżujące się centralnie linie i 
łącząc je na kształt gwiazdy. Następnie połącz je w środku 
poziomymi lekko łukowatymi liniami.

Na lewym policzku namaluj pająka. Łatwo to zrobić malując
2 połączone koła: małe będzie tworzyć głowę, większe resztę
ciała. Dodaj po 4 nóżki z każdej strony i czułki przy główce.
Czerwona farba podkreśl liniami nóżki i czułki.    

Na koniec, nanieś srebrny kontur na liniach pajęczyny.     
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do farb Snazaroo
Pędzelek 

CzarnaBiałaCzerwony
Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Gąbka Jasno 
Szara
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Każdy krwiopijca będzie zachwycony kreacją
która pozwoli w pełni cieszyć się aktywnym
życiem pod przykryciem nocy
 

Za pomocą wilgotnej gąbki nanieś na całą twarz bazową,
jasno szarą farbę. Wymieszaj niewielka ilość czarnej farby
z jasno szarą w celu uzyskania ciemnej szarości a następnie
nanieś nią cienie na twarz wokół i powyżej oczu, po bokach 
nosa oraz na policzki aż do brody. 

Używając pędzla namaluj akcentujące linie przy kącikach 
oczu, na policzkach i przy kącikach nosa, najpierw białą 
a następnie czarną farbą. Przy krawędzi ust namaluj kły 
białą farbą i obrysuj je czarnym konturem    

Czerwoną farba namaluj linie pod oczami, zamaluj dolną 
wargę a dla podkreślenia efektu domaluj przy kłach krople 
krwi.    
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Gąbka Biała
Pędzelek 
do farb Snazaroo

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Różowy Srebrna
Metaliczna

Rozchmurz deszczowy dzień urządzając 
bal maskowy dla swojej małej księżniczki
 

Używając pędzla namaluj różową farba kształt maski 
wokół oczu dziecka. Za pomocą gąbki wycieniuj go 
u dołu. 
 

Wilgotną gąbki dokończ maskę nakładając na górną 
część policzków i nos srebrną farbę, tak by delikatnie 
zatrzeć granicę między kolorami. 
 

Białym kolorem namaluj ozdobne “płatki” wzdłuż 
górnego brzegu maski oraz przy kącikach oczu
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Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Pędzelek do farb
Snazaroo

Srebrny żel
brokatowy

Metaliczny
Srebrny

Świecący
Niebieski

Gąbka
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Biała

Zamień się w śnieżynkę i baw się bajecznie
w zimowej krainie śniegu!  
 

Wilgotną gąbką nanieś świecącą niebieską farbę wokół 
całej twarzy. 
 

W ten sam sposób nałóż srebrną farbę na nie zakrytą
część buzi dziecka, zacierając przy tym granice między 
kolorami.
 
 

Pędzelkiem namaluj kilka białych płatków śniegu, na 
czole i policzkach, dodaj tez kilka drobnych kropek. 
Na koniec dodaj śnieżynce trochę blasku za pomocą 
srebrnego żelu brokatowego.  
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Halloween! W ten niezwykły czas przebierz
się za dynie i zrób wiele zabawnych psikusów.  
 

Pokryj całą buzie pomarańczową farba używając
wilgotnej gąbki. Zostaw nie zamalowany kącik po jednej
stronie czoła.   
 

W nie zakrytym farbą miejscu namaluj “ogonek” dyni i 
domaluj kilka pozawijanych linii jako listki  
 

Czarną farbą namaluj linie przez całą wysokość twarzy 
nadając charakterystyczną w ten sposób typowy dla 
dyni wygląd.   
 

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

do farb Snazaroo
Pędzelek CzarnaPomarańczGąbka Zielona 

Ciemna
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Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku

Pędzelek do farb
Snazaroo

Srebrny żel
brokatowy

CzarnyMetaliczny
Srebrny

Błyszczący
Lila

Gąbka

Każda czarownica powinna mieć kota, a już
na pewno w Halloween kiedy wokół pełno
straszydeł!  
 

Srebrną farbą, za pomocą wilgotnej gąbki nałóż w 
kształcie głowy kota, na środek buzi dziecka, tak żeby 
“uszy” nachodziły na czoło    
 

Błyszczącą liliową farba zrób cieniowane plamki: na 
policzkach, czubku nosa i na środku kocich uchu.  
 

Używając czarnej farby, namaluj pędzlem kontur wokół 
całego kociego kształtu, upodabniając brzegi do futra. 
Pomiędzy uszami i w kącikach oczy namaluj pajęczynę, 
na nosie dodaj duże nozdrza. Od czubka nosa do górnej
wargi zrób pionową linie i dodaj kilka kropek po obu jej 
stronach. Na koniec zamaluj usta.   
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Biała Różowy Czarny
Pędzelek do farb
Snazaroo

Srebrno Różówy
żel brokatowy

Produkty potrzebne
do wykonania
rysunku
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Za pomocą pędzla namaluj białą farbą duże, faliste brwi, 
na linii brwi naturalnych. Od kącików oczu w dół policzków
namaluj falujące, zakręcone linie.  

  
 

Przy białych liniach dodaj kilka kresek kolorem różowym. 
Zamaluj nim tez usta. 

  
 

Czarną farbą obrysuj kontur oczy i dodaj linie od kącików 
oczu. Wykończ wzór nakładając na niektóre elementy 
srebrno-rózowy żel brokatowy. 

  
 

Fuksja

Bardzo łatwy, fantazyjny wzór na bal, zabawę,
przyjęcie. Idealny dla małej Divy  

  
 

maluje pl.
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CzarnaBiała
Pędzelek do farb
Snazaroo

Produkty potrzebne
do wykonania 
rysunku

Gąbka Zieleń
trwaiasta

Każde dziecko jest czasem “małym potworem”.
Dzięki takiej charakteryzacji stanie się nim w
rzeczywistości!  

  
 

Wilgotną gąbką nanieś zielona farbę na buzie dziecka,
tak by stworzyć zarys głowy potwora. Wzór powinien 
sięgać od połowy czoła do górnej wargi.  

  
 

Białą farba namaluj za pomocą pędzla rogi na czole, 
a na policzkach i przy kącikach ust po 3 zęby z każdej 
strony.  

  
 

Obrysuj czarna farbą cały wzór, dodaj kilka zmarszczek 
na skórze potwora, a przy czubku nosa domaluj duże 
nozdrza.   
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977 RDZAWY
BRĄZ

999 CIEMNY
BRĄZ

988 JASNY
BRĄZ

911 BRĄZOWY
BEZ

910 JASNY
BEZ

909 BLADY
BEZ

500
CIELISTY

577 BLADY
RÓŻ

000
BIAŁY

122 SZARY
JASNY

133 CIEMNY
SZARY

111
CZARNY

888
PURPURA

877
LILA

866 CZERWONE
WINO

665
KASZTAN

058
RÓŻOWY

599
FUKSJA

055
CZERWONY

552 CIEMNY
POMARAŃCZ

553
POMARAŃCZ

511
BRZOSKWINIA

551
MORELA

244
OCHRA

001
BIAŁY

761
GRAFIT

871
LILA

351
NIEBIESKI

481
TURKUS

401 ZIELONY
PASTEL

441 
ZIELONY

221
ŻÓŁTY

377 MORSKI
NIEBIESKI

488
TURKUS

366 NIEBIESKI
PASTEL

355 
BŁĘKIT NIEBA

344
GRANATOWY

333 CIEMNY
GRANAT

222
ŻÓŁTY

233 ŻÓŁTY
PASTEL

400 ZIELONY
PASTEL

433
LIMONKA

444 JASNY
ZIELONY

477 ZIELEŃ
TRAWIASTA

455 CIEMNY
ZIELONY

617
TEAL

531
POMARAŃCZ

550
CZERWONY

566
ŁOSOSIOWY

581
RÓŻOWY

777
ZŁOTY

766
SREBRNY

755
MIEDŹ

331
NIEBIESKI

422
ZIELONY

881
PURPUROWY

110
CZARNY

METALICZNE KOLORY

KOLORY Z POŁYSKIEM

KLASYCZNE KOLORY

* *

**

*

**

*

*

*

*Kolory dostępne również w pojemności 75ml
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