*Waarschuwingen & Disclaimer
Overgevoeligheid, Allergie en Intolerantie
Alle producten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar desondanks kunnen
allergische reacties op ingrediënten nooit (volledig) voorkomen of uitgesloten worden.
Voorzorgsmaatregelen voor Gebruik
Werk altijd met schoon materiaal. Voor het gebruik van veel van onze producten is
scholing/training vereist. Studio Stim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
enige directe en/of indirecte schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit het
onoordeelkundige gebruik van onze producten.
Iedere huid kan anders reageren op de gebruikte ingrediënten. Een huid kan door
gewijzigde omstandigheden ook ineens anders reageren dan voorheen. Test bij twijfel
een product eerst op een klein stukje huid.
Gebruik onze producten nooit op een beschadigde huid!
Disclaimer
Deze website en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is
het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist
is.
Studio Stim is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (van welke
aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van (de inhoud van) deze
website en/of uit de via deze website verkregen informatie. Hieronder is ook begrepen de
informatie die verkregen wordt via de op deze website vermelde hyperlinks naar andere
websites.
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en
combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten
berusten bij Studio Stim. Zonder schriftelijke toestemming van Studio Stim is het niet
toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan voor eigen doeleinden te gebruiken,
openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.
Prijzen en specificaties zijn op het moment van publicatie correct. Ze kunnen echter
zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Studio Stim kan niet verantwoordelijk
gehouden worden voor fouten in de tekst en afbeeldingen. undefined
De aangegeven termijn is de gemiddelde en vaak maximale tijd die we nodig (kunnen)
hebben om een order verzendklaar te maken. Hoewel dit geen garantie betreft, zullen we
altijd onze uiterste best doen om orders binnen de aangegeven termijn gereed te maken.

