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The Henna Page “Hvordan” Male Harquus 
 

Regler for bruk: du må være enig i disse kriteriene for å laste ned, skrive ut og bruke denne boken.  
 
Alle rettigheter er reservert.  
 
Regler for personlig bruk: 
 

Du kan ikke selge, tilby for salg, bytte eller på annen måte overføre denne utgivelsen uten skriftlig 
tillatelse fra forleggeren.  
 
Du kan skrive ut en (1) kopi av denne utgivelsen til eget bruk. Du kan ikke selge, låne ut, gi bort 
eller på andre måter overføre denne kopien til noen annen person uten skriftlig tillatelse fra 
forleggeren. 
 
Du kan lage en (1) elektronisk kopi av denne publikasjonen for å arkivere. Bortsett fra en (1) tillatt 
utskrift og en (1) kopi til arkivering, kan du ikke lage noen andre kopier av denne utgivelsen i 
komplett eller delform uten skriftlig tillatelse fra forlegger. 

 
Regler for bruk i utdannings og læreøyemed: 
 

Du kan skrive ut denne boken og bruke som en lærebok i klasser med undervisning om henna eller 
beslektede kunstformer. Du kan skrive ut denne boken som en lærebok for en privat eller offentlig 
skole. Du kan skrive ut denne boken og inkludere den i et offentlig bibliotek. 

 
Du kan ikke selge utskrifter av denne boken for profitt. Du kan ikke selge eller gi bort deler av 
denne boken annet enn som læremiddel i et læreprogram. Du kan ikke fjerne kopirettigheter fra 
noen del av boken. Du kan ikke endre denne boken på noen måte. 

 
Hvis du ønsker å bruke The Henna Page sine “Hvordan” bøker som lærebøker til bruk i klasserommet, 
skolen eller et offentlig bibliotek, vennligst gi beskjed til Catherine Cartwright-Jones.  Bruk skolens eller 
bibliotekets brevpapir med logo til:  

Catherine Cartwright-Jones,  
TapDancing Lizard Publishing  
4237 Klein Ave.  
Stow, Ohio, 44224 

 
 

 
Bli en sertifisert henna artist: 

http://www.icnha.org 
 

Bruk alltid sikker, naturlig rødbrun henna i arbeidet ditt. Bruk aldri produkter kalt ”sort henna”, eller 
andre produkter som inneholder para-phenylendiamine for å farge hud. para-phenylendiamine 
kan forårsake alvorlige helseskader både hos artist og kunde. 
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 Et Sikkert Alternativ Til "Sort Henna"  
Lag sorte, midlertidige tatoveringer med Harquus,  

en FDA godkjent sort kroppsmaling 
 

 
 
Mange vil ha SORT kroppsdekorering som ser ut som en tatovering. De vil gjerne at den 
skal vare i noen dager uten at den vaskes av. Det er både forbudt og farlig å bruke para-
phenylendiamine på hud. Dette er PPD, en syntetisk sort hårfarge som er 
hovedingrediensen i produkter solgt som "Sort Henna".  "Sort Henna" tatovering kan føre 
til alvorlig arrdannelse og alvorlige langsiktige helseproblemer hos de som bruker det.  
 

For mer informasjon om farene ved midlertidige tatoveringer laget med  
para-phenylendiamine, gå til: 

http://www.hennaforhair.com/ppd/ppdreaction/
http://www.hennapage.com/henna/ppd/index.html

  
Henna er trygg å bruke, men gir deg ikke den sorte tattoo fargen. Det finnes 
INGENTING som du trygt kan tilsette henna for å få den sort. Produkter som kalles "sort 
henna" er IKKE henna.  Ting som farger huden din kullsort i løpet av 20 minutter er 
IKKE henna og er IKKE TRYGT Å BRUKE. 
 
Harquus er en samlebetegnelse på forskjellige typer sort kosmetikk som tradisjonelt er 
brukt i Nord Afrika og Midt Østen. I generasjoner har man laget holdbar sort 
kroppsmaling ved å blande planteresiner, fett med pulverisert kull, og cellulose. 
Produkter med lik kjemisk sammensetning er nå tilgjengelig. Disse er laget for film og 
TV industrien slik at man kan lage realistiske, midlertidige tatoveringer på skuespillere. 

http://www.hennaforhair.com/ppd/ppdreaction/
http://www.hennapage.com/henna/ppd/index.html
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Disse kommer i et stort utvalg farger, og de er FDA godkjent. Ingrediensene i Harquus, 
Temptu, og lignende trygge kroppsmalinger som gir sort farge er: isopropanol, etanol, 
cellulose og cellulose derivativer, castor olje, og ultramarin blå og sort jernoksid som 
fargestoff. Man bruker talkum pudder for å ”binde” disse fargene til huden.  De er helt 
trygge å bruke, til og med på barn. Når den påføres på den rette måten, ser den ut som en 
EKTE tatovering. Disse varer i 1-5 dager avhengig av plassering på kroppen og 
vedlikehold. Når du ønsker å fjerne en slik midlertidig tatovering så vasker du den ganske 
enkelt bort med medisinsk sprit.  
 

Kilder på internett hvor du får kjøpt harquus og andre typer trygge, holdbare, 
kroppsmalinger som gir sort farge: 

http://www.mehandi.com/
http://www.temptu.com/

http://www.amerikanbodyart.com/
 

   
  
Utstyr: 
 
1) En liten pensel størrelse 0 til 5  
2) Bomullsdotter og talkum pudder for å klargjøre huden og binde malingen. 
3) Medisinsk alkohol for å rense pensel og korrigere feil. 
4) Harquus eller andre FDA godkjente kroppsmalinger, og et lite glass for å tømme i en 
dråpe maling om gangen. 

 
Ikke bruk billige pensler! De lager rotete linjer. 
Forsikre deg om at du har talkum pudder som virkelig inneholder talkum. 
Shotglass og likørglass er greie å bruke til malingen din! 

http://www.mehandi.com/
http://www.temptu.com/
http://www.amerikanbodyart.com/
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Applikasjonsinstruks for harquus eller midlertidig tattoo maling: 

1) Vask huden du skal male på med såpe og vann for å fjerne kosmetikk. Har personen 
fet hud bør den vaskes med en astringent for å fjerne så mye olje som mulig. 
 
2) Ha talkumpudder på huden med en bomullsdott, og børst av det som blir til overs. 
Dette forhindrer at harquusen ”sprer” seg i huden. 
 
3) Rist flasken med harquus. Pigmentene i malingen synker ned i bunnen av flasken med 
maling og du MÅ riste den hver gang for å få med nok pigment. Tøm en dråpe maling i et 
lite glass. La denne dråpen tørke litt. Tøm i en dråpe til på den dråpen som har tørket litt. 
Bland disse sammen og du er klar til å male. 
 
4) Mal mønstrene. Hvis du får for mye maling i penselen så rens den i medisinsk alkohol.   
Er malingen din for tynn så lar du en dråpe til tørke litt i glasset. Er malingen for tykk kan 
du tilsette en halv dråpe medisinsk alkohol. 
 

 
 
5) Når du har malt ferdig mønsteret så pudrer du det med talkum igjen. Vær helt sikker på 
at det er talkum du har. Talkumen binder seg til malingen og skaper en midlertidig 
tatovering som er varig og som ser realistisk ut. 
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6) Gni forsiktig talkumen inn i huden. Etter få minutter har malingen absorbert pulveret. 
Malingen er vannfast, men kan fjernes enkelt med medisinsk alkohol. Hvis du maler et 
strøk til over mønsteret så blir harquusen enda mer holdbar. Når du er ferdig gnur du inn 
talkum igjen og børster av det som blir til overs.  
 
Du kan få din harquus til å vare lenger ved å gnu inn litt talkum etter at du har badet 
eller når den begynner å se blank ut. Dette vil få din harquus til å se ut som en ekte 
tatovering!  Når du vil fjerne din midlertidige tatovering så vasker du den bort med 
medisinsk alkohol. 
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Du kan strø perlemorspudder over din harquus for å få spesielle effekter: 
 

 
 

I stedet for å børste glitter over kroppsmalingen kan du bruke "Ice" eller "Iced Gold" Ben 
Nye Lumiere pudder (eller perlemorpudder av et annet merke) over malingen.  Bruk et 
lyst perlemorpudder slik at huden ikke blir farget når du børster det på malingen. Fortsett 
å børste på pudder til overflaten av den resinbaserte malingen kjennes tørr.  

Mønsteret på bildet over er fra  
 "Ancient Blue Pagan Patterns from Ancient Europe"  

av Alex Morgan 
Tilgjengelig her: www.tapdancinglizard.com 
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Du kan børste kosmetisk glitter over din harquus for spesielle effekter: 
 

 
 
Påfør harquus som vanlig, og lim på Swarovski krystaller for ekstra skinn. 

I stedet for å bruke talkumpudder til å forsegle malingen kan du børste glitter over den litt 
klissete harquusen.  Tøm litt løst, ultrafint kosmetisk glitter i en liten kopp og børst det 
over malingen med en bred pensel. Eksemplet du ser under er laget med Jerome Russell 
Pixie Sparkle opalescent glitter, Swarovski krystaller festet med flytende New Skin, og 
harquus fra mehandi.com.    

 

Du kan se at perlemorsglitteret i bollen ikke har noe farge men reflekterer lyset godt. 
Perlemorsglitter over sort resinbasert kroppsmaling gjør at glitteret skinner i grønn og 
blåtoner.   
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Dette mønsteret er hentet fra "Glory of Henna" 
av  Deepali Deshpande 

Tilgjengelig her: www.tapdancinglizard.com 
 
Her er et annet eksempel på glitter over harquus: 
 

 
 
Rens huden og pudre lett med talkum pudder. Mal på resinbasert kroppsmaling med 
pensel. 
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Når malingen er nesten tørr så børster du lilla kosmetisk glitter over harquusen. Glitteret 
fester seg til overflaten på harquusen, og lager en solid, tørt, glitrende overflate som 
skinner og glitrer ved hver bevegelse. Swarovski krystaller lyser opp designet. 
 
 

Mønsteret på bildet over er fra  
"Ancient Blue Pagan Patterns from Ancient Europe"  

av Alex Morgan  
Tilgjengelig her: www.tapdancinglizard.com 
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To Steg for Steg Prosjekter: 
 

       
 
Mønstrene til de følgende to steg for steg prosjekter er hentet fra “Ancient Blue Pagan 
Patterns from Ancient Europe” av Alex Morgan, Tilgjengelig her: 
http://www.tapdancinglizard.com/
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tapdancinglizard.com/
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Prosjekt 1: Drageskip i Vikingestil 
 

 
 
Steg for Steg: 
 
Rens huden og pudre lett med talkum pudder. Begynn å mal. 
 

    
 
Rist flasken med harquus. Pigmentene i malingen synker til bunnen av flasken og du MÅ 
riste den hver gang for å blande pigmentet godt. Ha en dråpe maling i glasset ditt. La 
denne tørke litt. Ha i en dråpe til, bland de to dråpene sammen og begynn å male. 
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Mal på mønstrene. Hvis børsten din blir for full av maling kan den renses i medisinsk 
alkohol. Hvis malingen er for tynn så tilsetter du en dråpe maling til som du lar tørke litt. 
Er malingen for tykk tilsetter du en halv dråpe medisinsk alkohol. 

 

    
 

    
 

   
 



 15

    
 

      
 

Når du er ferdig med å male, pudrer du mønsteret med talkum pudder igjen. Vær sikker 
på at det er talkum du har. Talkum binder seg til malingen og resultatet er en midlertidig 
tatovering som er holdbar og realistisk.  
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Gnu forsiktig talkumen inn i huden. Etter få minutter vil alt pudderet være absorbert av 
malingen. Malingen er nå vannfast, men fjernes enkelt med medisinsk alkohol.    
 
Store områder med harquus kan være ujevne og trenger et lag maling til. Det er bedre å 
male to tynne lag med harquus enn ett tykt lag. Hvis du påfører et lag til med maling og 
talkum så vil din harquus være mer holdbar.    
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Når du er ferdig så gnir du inn talkum pudder og børster av restene. 
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Prosjekt 2: Svanen  
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Steg for Steg: 
 

    
 
Rens huden og pudre lett med talkum pudder. Begynn å mal. 
 

    
 

Rist flasken med harquus. Pigmentene i malingen synker til bunnen av flasken og du MÅ 
riste den hver gang for å blande pigmentet godt. Ha en dråpe maling i glasset ditt. La 
denne tørke litt. Ha i en dråpe til, bland de to dråpene sammen og begynn å male. 
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Mal på mønstrene. Hvis børsten din blir for full av maling kan den renses i medisinsk 
alkohol. Hvis malingen er for tynn så tilsetter du en dråpe maling til som du lar tørke litt. 
Er malingen for tykk tilsetter du en halv dråpe medisinsk alkohol. 
 
 

    
 

    
 

Gnu forsiktig talkumen inn i huden. Etter få minutter vil alt pudderet være absorbert av 
malingen. Malingen er nå vannfast, men fjernes enkelt med medisinsk alkohol.    
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Store områder med harquus kan være ujevne og trenger et lag maling til. Det er bedre å 
male to tynne lag med harquus enn ett tykt lag. Hvis du påfører et lag til med maling og 
talkum så vil din harquus være mer holdbar.    
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Når du er ferdig med å male, pudrer du mønsteret med talkum pudder igjen. Vær sikker 
på at det er talkum du har. Talkum binder seg til malingen og resultatet er en midlertidig 
tatovering som er holdbar og realistisk.  
 

   
 

Når du er ferdig så gnir du inn talkum pudder og børster av restene. 
 

   



 23

  
Mehandi     Tapdancing Lizard™   The Henna Page™    

http://www.mehandi.com     4237 Klein Ave., Stow, Ohio, 44224       
330-688-1130 phone     330-688-8803 FAX 

Catherine Cartwright-Jones   Email: info@mehandi.com 
 

“I Want to Try It” Body Art Samples Quantity Price Total 
No-Sift Henna  $1  
Stringy Henna from Morocco  $1  
Turmeric  $1  
Pickling Lime  $1  
Sample of Ancient Blue Crystal Indigo for Body 
Art  

 $3.50  

3 Plastic Gloves  $1  
1 Cotton Glove  $1  
3 Carrot Bags  $1  
4 Mylar and/or Cellowrap Triangles  $1  
Tattoo Transfer Paper  $1  
3 Templates  $1  
1 Metal Tip  $3  
Citric Acid  $1  
Tamarind Paste  $1  
2 Dried Limes  $1  
Cardamom Pods  $1  
Fructose  $1  
Dextrose  $1  
00 metal tip for carrot bags  $3  
3 samples of Henna Flower Attar  $6  
No additional shipping charge on the above 
items 

   

    
Body Art Supplies    
Ancient Blue Crystal Indigo    
25 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art   $7.50  
50 g Ancient Blue ™ Crystal Indigo for Body Art  $12.50  
100 g Ancient Blue™ Crystal Indigo for Body Art  $21.50  
Ancient Blue Crystal Indigo Kit  $29.95  
Set of 4 artists’ brushes for Ancient Blue ™ 
Crystal Indigo  

 $8.00  

    
Harquus    
Harquus: 15 ml bottle  $16.00  
Set of 4 artists’ brushes for Harquus  $8.00  
    
Henna    
“Personal Stash” 100g Yemen henna powder  $8.00  
“Personal Stash” 200g Yemen henna powder  $16.00  
“Personal Stash” 300g Yemen henna powder  $23.00  
“Personal Stash” 400g Yemen henna powder  $30.00  
“Personal Stash” 500g Yemen henna powder  $36.00  
“Personal Stash” 100g Jamila henna powder  $8.00  
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“Personal Stash” 200g Jamila henna powder  $16.00  
“Personal Stash” 300g Jamila henna powder  $23.00  
“Personal Stash” 400g Jamila henna powder  $30.00  
“Personal Stash” 500g Jamila henna powder  $36.00  
“Personal Stash” 100g Iranian Henna (Kimia)  $9.00  
“Personal Stash” 200g Iranian Henna (Kimia)  $18.00  
“Personal Stash” 300g Iranian Henna (Kimia)  $26.00  
“Personal Stash” 400g Iranian Henna (Kimia)  $33.00  
“Personal Stash” 500g Iranian Henna (Kimia)  $40.00  
    
“Terps” 
Aromatherapy Quality Pure Essential Oils 

   

10 ml Cajeput, Basil and Cardamom  $9.00  
10 ml Cajeput, Wild Thyme and Rosemary  $9.00  
10 ml Cajeput, Cardamom and Clove Bud  $9.00  
10 ml Cajeput, Geranium Bourbon and Clove 
Bud 

 $9.00  

10 ml Lavender and Cedar  $12.00  
10 ml Lavender, Cardamom and Clove Bud  $12.00  
10 ml Lavender, Geranium Bourbon and Clove 
Bud 

 $12.00  

10 ml Lavender and Bay  $12.00  
10 ml Naiouli, Wild Thyme and Rosemary  $7.50  
10 ml Naiouli, Basil and Bay  $7.50  
10 ml Naiouli, Cardamom and Clove Bud  $7.50  
10 ml Naiouli, Geranium Bourbon and Clove 
Bud 

 $7.50  

30 ml Tea Tree and Cedarwood  $12.00  
30 ml Tea Tree, Cardamom and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Geranium Bourbon and Clove 
Bud 

 $12.00  

30 ml Tea Tree, Bay and Clove Bud  $12.00  
30 ml Tea Tree, Cedarwood and Vetivert  $12.00  
    
Gilding Paste    
1 oz Gold Gilding Paste  $8.00  
1 oz Platinum Gilding Paste  $8.00  
1 oz Sapphire Gilding Paste  $8.00  
1 oz gold Glitter Paste  $8.00  
1 0z Platinum Glitter Paste  $8.00  
3 1 oz packages Gilding Paste, one each of 
Gold, Platinum and Sapphire 

 $23.00  

    
4 mm Swarovski Gems    
50 Swarovski Diamonds    $6.00  
50 Swarovski Multicolor gems  $6.00  
50 Swarovski Aurora borealis crystals  $6.00  
50 Swarovski Amethysts  $6.00  
50 Swarovski Emeralds  $6.00  
50 Swarovski Tourmaline  $6.00  
50 Swarovski Fire Opal  $6.00  
50 Swarovski Ruby Aurora  $6.00  
50 Swarovski Dowry Gold  $6.00  
50 Swarovski Ruby   $6.00  
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50 Swarovski Sapphire  $6.00  
50 Swarovski Fuchsia  $6.00  
100 Swarovski Diamonds  $12.00  
100 Swarovski Multicolor gems  $12.00  
100 Swarovski Aurora borealis crystals  $12.00  
100 Swarovski Amethysts  $12.00  
100 Swarovski Emeralds  $12.00  
100 Swarovski Tourmaline  $12.00  
100 Swarovski Fire Opal  $12.00  
100 Swarovski Ruby Aurora  $12.00  
100 Swarovski Dowry Gold  $12.00  
100 Swarovski Ruby  $12.00  
100Swarovski Sapphire  $12.00  
100Swarovski Fuchsia  $12.00  
100 Swarovski Emeralds  $12.00  
    
Mylar Triangles and Cones    
100 pre-cut Mylar Triangles for SuperCones  $20.00  
250 pre-cut Mylar Triangles for SuperCones  $50.00  
    
Gifts    
The Hennaed Hand Cookie Cutter and Pattern 
Book 

 $16.00  

    
Cotton Gloves    
1 Pack of Disposable Cotton Gloves (24 gloves)  $10.00  
2 Packs of Disposable Cotton Gloves (48 
gloves) 

 $19.00  

    
Plastic Gloves    
Disposable Plastic Gloves 1 pack of 100  $6.00  
Disposable Plastic Gloves 2 packs of 100  $12.00  
    
Carrot Bags and Tips    
50 templates for Henna Artists  $15.00  
20 carrot bags  $5.00  
200 carrot bags  $20.00  
3 metal tips for carrot bags  (1 of each 00, 0, 1 
size) 

 $6.00  

6 metal tips for carrot bags  (2 of each 00, 0, 1 
size) 

 $10.00  

    
Aquarellable Pencils    
3 Aquarellable Pencils (henna colors)  $6.00  
6 Aquarellable Pencils (henna colors)  $12.00  
3 Aquarellable Pencils (indigo colors)  $16.00  
6 Aquarellable Pencils (indigo colors)  $12.00  
    
Ancient Red Fresh Frozen Henna Paste 
Express mail USA only!  

Express Mail $22.00   

4.5 oz Ancient Red henna paste $17.50 Express Mail $22. $39.50  
9 oz Ancient Red henna paste $35.00  Express Mail $22. $57.00  
13.5 oz Ancient Red henna paste $52.00  Express Mail $22. $74.00  
18 oz Ancient Red henna paste  $68.00 Express Mail $32 $90.00  
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36 oz Ancient Red henna paste $136, shipped 
in freezer chest 

Express Mail $32 $168.00  

    
Wholesale Orders:    
10 Ancient Blue™ Crystal Indigo Kits: $150.00    
    
Subtotal    
Ohio residents add 7% sales tax    
    
Add shipping for US orders: Up to $30: $4.50   
Shipping is by Priority Mail Up to $40: $6.50   
 Up to $50: $7.50   
 Over $50: 15% of total   
    
Add airmail shipping for overseas orders: UP to $25: $12.00   
 Up to $75: $18.00   
 Over $80: 30% of total   
Total    
 
Payment: 
Check or Money Order: Make Check Payable to: TapDancing Lizard 
Visa and Mastercard Accepted 
 
Name: 
 

Date: 
 
 

Name on Credit Card Credit Card Number 
 

Expiration Date 
 
 

Signature: 
 
 

Telephone Number 

Ship to: 
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TapDancing Lizard™ 
http://www.tapdancinglizard.com/
The Henna Page™ Publications 

4237 Klein Ave., Stow, Ohio, 44224 
330-688-1130 phone   330-688-8803 FAX 

Catherine Cartwright-Jones   Email: info@mehandi.com 
 

Books 
 

Electronic CDRom Paper Qty Total 

Aegean $15 $15 $16 unbound   
Africa: A Spellstone PatternBook $15 $15 $20 unbound   
Ancient Blue: Three Book Set 
 Pagan Patterns from Ancient Europe 
 Experimental Techniques in Body 
Art 
 Pattern Templates: A Spellstone 
PatternBook 

$20 $20 $30 unbound   

Arabesque $15 $15 $25 unbound   
Bejewelled $15 $15 $15 unbound   
Bella’s Wildflowers $15 $15 $25 unbound   
Dipti Desai  
Mehandi Volume One 

$15 $15 $25 unbound   

Dipti Desai  
Mehandi Volume Two 

$15 $15 $25 unbound   

Europe: A Spellstone PatternBook $10 $10 $10 unbound   
Ganesha’s Henna Garden $15 $15 $20 unbound   
Glory of Henna  $15 $15 $25 unbound   
Henna Patterns for the Aspiring Artist $15 $15 $15 unbound   
Henna, the Joyous Body Art $10. $10 $24.95 

Combbound  
  

Henna’s Significance $15 $15 $15 unbound   
How to Start Your Own Henna 
Business 

$15 $15 $15 unbound   

Id al-Adha $15 $15 $15 unbound   
Jewish Patterns from Kurdish Folk 
Art: A Spellstone PatternBook 

$15 $15 $20 unbound   

La Belly Luna $15 $15 $25 unbound   
Lezard’s First $15 $15 $15 unbound   
Magical Mehendi $15 $15 $15 unbound   
Menstruation and Henna: 
Pollution and Purification 

$15 $15 $20 unbound   

Native American Tribal Patterns $15 $15 $15 unbound   
Origin ~1: A Spellstone PatternBook $15 $15 $18 unbound   
Origin 2: A Spellstone PatternBook $15 $15 $18 unbound   
Rangoli $15 $15 $25 unbound   
Sangeet $15 $15 $25 unbound   
St. Pancras Henna Pattern Book $15 $15 $15 unbound   
Spellstone Tribal~ 
Contains Tribal parts 1 and 2 
A Spellstone PatternBook 

- - $28.95 comb-
bound 

  

Tribal ~ part 1 ~ $15 $15 -   

http://www.tapdancinglizard.com/
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A Spellstone PatternBook 
Tribal ~ part 2 ~ A Spellstone 
PatternBook 

$15 $15 -   

Tulips of Topkapi: A Spellstone 
PatternBook 

$15 $15 $20 unbound   

Warrior: A Spellstone PatternBook $15 $15 $20 unbound   
      
Subtotal 
 
Do not add shipping for 
Electronic books! 

     

      
Ohio residents add 7% sales tax      
Add shipping for US orders:   Up to $30: $4   
Shipping is by Priority Mail   Up to $40: $5   
   Up to $50: $6   
   Over $50: 10% 

of total 
  

Add airmail shipping for overseas 
orders: 

  Up to $30: $12   

   Up to $40: $14   
   

 
Up to $50: $16   

   
 

Over $50: 30% 
of total 

  

Total   
 

   

 
 
Payment:  
 
Check or Money Order 
 Make Check Payable to: TapDancing Lizard  
 
Date: 
 
Name on Credit Card 
 
Credit Card Number 
 
Expiration Date 
 
Signature: 
 
Telephone Number 
 
Ship to: 
 
 

  
 

 
 


	 
	 Et Sikkert Alternativ Til "Sort Henna"  
	Lag sorte, midlertidige tatoveringer med Harquus,  
	en FDA godkjent sort kroppsmaling 
	  
	Du kan strø perlemorspudder over din harquus for å få spesielle effekter: 
	I stedet for å børste glitter over kroppsmalingen kan du bruke "Ice" eller "Iced Gold" Ben Nye Lumiere pudder (eller perlemorpudder av et annet merke) over malingen.  Bruk et lyst perlemorpudder slik at huden ikke blir farget når du børster det på malingen. Fortsett å børste på pudder til overflaten av den resinbaserte malingen kjennes tørr.  
	Prosjekt 1: Drageskip i Vikingestil 
	Steg for Steg: 
	Prosjekt 2: Svanen  
	Body Art Supplies
	Ancient Blue Crystal Indigo
	Henna
	“Terps” 
	Aromatherapy Quality Pure Essential Oils
	10 ml Cajeput, Basil and Cardamom
	10 ml Cajeput, Wild Thyme and Rosemary
	10 ml Cajeput, Cardamom and Clove Bud
	10 ml Cajeput, Geranium Bourbon and Clove Bud
	10 ml Lavender and Cedar
	10 ml Lavender, Cardamom and Clove Bud
	10 ml Lavender, Geranium Bourbon and Clove Bud
	10 ml Lavender and Bay
	10 ml Naiouli, Wild Thyme and Rosemary
	10 ml Naiouli, Basil and Bay
	10 ml Naiouli, Cardamom and Clove Bud
	10 ml Naiouli, Geranium Bourbon and Clove Bud
	30 ml Tea Tree and Cedarwood
	30 ml Tea Tree, Cardamom and Clove Bud
	30 ml Tea Tree, Geranium Bourbon and Clove Bud
	30 ml Tea Tree, Bay and Clove Bud
	30 ml Tea Tree, Cedarwood and Vetivert
	Gilding Paste
	4 mm Swarovski Gems
	Mylar Triangles and Cones
	Gifts
	Cotton Gloves
	Plastic Gloves
	Aquarellable Pencils
	Subtotal
	Total
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