
VỚI NGƯỜI CHƠI 

Bột màu ném color me run có nguồn gốc nguyên liệu 100% thực phẩm cao cấp như màu thực 

phẩm, bột thực phẩm…được phối trộn với nhau. Do đó, bột ném color me run khi dính trên các bộ 

phận cơ thểm như miệng, mũi, tay chân, quần áo…chỉ cần rửa sạch với nước và rất an toàn cho sức 

khỏe của người dùng. Các bạn lưu ý chỉ cần nhắm mắt hoặc đeo kính kín mắt khi bị ném để tránh bị 

bột rời vào làm xót mắt. Trường hợp bột vào mắt bạn nên rửa mắt với nước sạch và sử dụng nước 

muối để vệ sinh sạch là yên tâm. 

VỚI MÔI TRƯỜNG 

Khu đất trống nền cỏ: có thể sử dụng tối đa 3kg cho 25m2. Bột màu ném Color me run được làm 

từ nguyên liệu hữu cơ nên sẽ tự phân hủy theo thời gian và không ản hưởng đến môi trường. 

Khu nền xi măng: bạn nên sử dụng tối đa 4-5kg/50m2, do xi măng không hút nên sau khi tổ chức 

trò chơi xong các bạn nên xịt hoặc vảy qua ít nước cho bột vón cục hoặc se lại, sau đó dùng chổi quét 

sạch một cách dễ dàng. 

VỚI QUẦN ÁO 

Quần áo màu: sau khi chơi bột màu ném, các bạn giũ sạch bột trên vải bằng tác độc cơ học. Sau đó 

bạn xả đồ qua nước vài lần hoặc giặt bằng máy giặt không dùng xà phòng và không giặt lẫn với các 

loại quần áo khác. 

Đối với quần áo trắng: Sau khi giũ sạch màu, các bản xả riêng đồ với nước nhiều lần cho sạch rồi 

ngâm với xà phòng giặt bình thường. 

Lưu ý: Với những màu đậm như đỏ, tím, xanh lá, xanh duong bột sẽ bám trên đồ trắng khó giặt sạch 

hơn những màu khác.  

Với những quần áo trắng khi chơi, màu trắng sẽ bị giảm đi rõ rệt và có thể không sử dụng được, nên 

người chơi thường mua riêng áo phông trắng để chơi một lần. 

CÁC LOẠI BỘT MÀU THỰC PHẨM NÉM PHỔ THÔNG 

1. Màu đỏ - Red 

2. Màu cam – Orange 

3. Màu vàng – Yellow 

4. Màu xanh lá – Green (apple/pea green) 

5. Màu xanh chuối – B.Green 

6. Màu xanh da trời – L.Blue hoặc C.Yan 

7. Màu hồng – Pink 

8. Màu tím – Violet 

Các loại màu của bột màu ném khác quý khách vui lòng đặt hàng trực tiếp qua chi nhánh gần 

nhất của VMCGROUP! 

 

CÁC LOẠI QUY CÁCH BỘT MÀU THỰC PHẨM COLOR ME RUN 

Gói loại 100gam, 200gam, 500gam, 1kg, 2kg…hoặc theo yêu cầu. 

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG 



 Không chủ đích ném màu vào mắt bạn chơi 

 Không mua sản phẩm ở các cơ sở không đảm bảo uy tín 

 Không phối màu bằng màu công nghiệp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng và môi 

trường 

 Nên sử dụng các màu phổ thông dễ vệ sinh sạch (8 màu cơ bản) 

 

Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ chi nhánh VMCGROUP gần nhất hoặc Hotline 0947 464 464! 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

 


