
 
RefectoCil No. 4 Chestnut 
Farba do koloryzacji brwi i rzęs, 15ml. 
 

Czarujący kasztan – dodaj charyzmy swojemu 
stylowi 
Kasztan Nr 4 od RefectoCil to porywający czerwono-brązowy odcień 
specjalnie zaprojektowany, aby naturalnie pasował do farbowanych 
włosów. Uwydatnij kasztanowy odcień, mahoni i miedzi - dzięki 
doskonałej hennie od  RefectoCil. 

• Długie, ciemne i pełne rzęsy 
• Idealnie zdefiniowane brwi 
• Utrzymuje się do 6 tygodni 
• Zawartość: wystarczy na około 30 aplikacji 
• Indywidualnie dobrany kolor, 9 kolorów bazowych, 8 kolorów, które 

 mogą być ze sobą łączone! 
 
 

Grupa docelowa: 
RefectoCil Nr 4 to ciepły odcień brązu z  delikatnymi tonami czerwieni 
 • Idealny dla Klientek z czerwonym odcieniem włosów 
 • Mieszając kasztan z innymi odcieniami henny RefetoCil stają się one cieplejsze 
 
Aplikacja:  

• Przygotowanie: użyj ochronnych silikonowych podkładek RefectoCil Silicone Pads lub Skin Protection 
Cream & Eye Mask i ochronnych papierowych płatków zgodnie z ich instrukcją. 

• Zmieszaj 2 cm farby  z 10 kroplami RefectoCil Oxidant Liquid lub 15-20 kroplami  RefectoCil Oxidant 
Cream w celu uzyskania kremowej, jednolitej konsystencji . Nałóż na brwi oraz rzęsy. 

• Pozostaw na nich przez 10 minut. 
• Zmyj przy pomocy wacika oraz  wody. 

 
Jeśli wcześniej została użyta farba RefectoCil Blonde Brow aplikacja powinna zostać skrócona o 1-5 minut, 
natomiast po zabiegu RefectoCil Eyelash Perm musi zostać skrócona do 2 minut. 

 
Składniki: 
Aqua, Cetearyl Alcohol, Sodium Laureth Sulfate, Polysorbate 80, Tetraaminopyrimidine, Toluene-2,5-
Diamine, 2-Methylresorcinol, m-Aminophenol, CI 77491, CI 77499, CI 77492. 

 
Dane logistyczne: 

Numer 
artykułu 

Jednostka sprzedaży 
Kod EAN i wymiary 

Zamówienia produktów w 
kartonach EAN i wymiary 

Jednostka transportu  Numer taryfy 
celnej 

057402 
 
 

9 003877 057413 
wymiary (cm): 
10,8(długość) x 2,4 
(szerokość) x 
2,5(wysokość) 
opakowanie: 15ml 
waga: 0,027kg 

9 003877 900771  
(12 op. / karton) 
wymiary (cm): 15(długość) x 
11(szerokość) x5 (wysokość) (12 
op. / karton) 
zawartość: 16 x 12 tubek  (12 op. 
/ karton) 
waga: 0,34kg  (12 op. / karton) 

Wymiary (cm):46,2 (długość) 
x 32,7 (szerokość) x 12,1 
(wysokość) 
zawartość: 192 tubki 
waga: 5,5 kg 

33079000 

http://en.refectocil.at/product/oxidant-3-fluessig/


 
 
Informacje o produkcie: Informacje o produkcie: 

Opis produktu: Kod artykułu: FA 0040 
Barwniki utleniające w emulsji olej-w-wodzie. Produkt w 
aluminiowej tubie o pojemności 15ml zamknięty w kartoniku. 
Produkt wegański. 

Specyfikacja: Gęstość:0,99...  1,00 g/cm3 
Wartość pH: 7,5 ... 8,9 

Data przydatności do użycia: 
 
Gdzie można znaleźć: 

 

Oznaczenie symbolem   12M 
Okres przydatności do użycia po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy 
Zgrzew tubki 

Kod partii: Tubka oraz kartonowe pudełko  

Certyfikaty: Grüner Punkt 

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 
temperatura pokojowa. 

Szczególne środki ostrożności 
zgodnie z unijnymi przepisami 
dotyczącymi kosmetyków: 

· Tylko do użytku profesjonalnego. 
·  Ten produkt może powodować ciężkie reakcje alergiczne. 
·  Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami. 
·  Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku dla osób w wieku 

poniżej 16 lat. 
·  Tymczasowe tatuaże "czarnej henny" mogą zwiększać ryzyko 

alergii. 
·  Rzęsy nie powinny być zabarwione, jeżeli konsument: 

- ma wysypkę na twarzy lub wrażliwą, podrażnioną i uszkodzoną 
skórę głowy, 
- wystąpiła jakakolwiek reakcja po koloryzacji włosów lub rzęs, 
- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż "czarnej 
henny". 

· Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy). 
· Używać odpowiednich rękawic ochronnych. 
· Natychmiast przepłukać oczy, jeśli produkt zetknie się z nimi. 
Nadruk na opakowaniu kartonowym oraz tubie: Proporcje 
mieszania. 

Dodatkowe informacje: Produkt może wywoływać reakcję alergiczną. Zalecamy wykonanie 
testu alergicznego (test płatkowy) 48-72 godzin przed pierwszą 
aplikacją, a także po długim okresie bez koloryzacji. 
Instrukcje: Zmieszaj 1 cm farby do rzęs RefectoCil  z 8-10 kroplami 
RefectoCil Oxidant Cream lub 5 kroplami RefectoCil Oxidant Liquid. 
Nałóż niewielką ilość na mały obszar na wewnętrznym zagięciu 
łokcia lub za uchem. Pozostaw do wyschnięcia bez przykrycia przez 
48-72 godziny, a następnie dokładnie wyczyść. W przypadku 
podrażnienia, które wystąpiło w tym czasie, nie przeprowadzaj 
zabiegu koloryzacji. 



 
Roszczenia: W przypadku produktów kosmetycznych zgodnie z prawem 

europejskim (WE) nie są wymagane karty charakterystyki (MSDS). 
Niniejszy dokument nie jest kartą charakterystyki (MSDS) w 
rozumieniu prawodawstwa europejskiego (WE) dotyczącego 
chemikaliów. Podaje się je dobrowolnie i wyłącznie w celach 
informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki 
niewłaściwego użycia lub niewłaściwego użycia naszych produktów. 

  
 
  



 
 

KARTA DANYCH GRUPY 
Barwniki do włosów (oksydacyjne),  

Ostatnia modyfikacja: 2016-02-05, GWC 
 

1. Identyfikacja produktu 
Mieszanka barwników w osnowie kremowej lub żelowej do stosowania w połączeniu z 
utleniaczami do koloryzacji włosów. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
W przypadku prawidłowego stosowania produkt jest bezpieczny i dopuszczalny zgodnie z 
przepisami prawnymi (art. 3 unijnego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków). Poniższe 
informacje dotyczą nieumyślnego niewłaściwego użycia lub wypadków, a także możliwych 
zastosowań komercyjnych. 
Drażniące dla oczu i skóry; produkt może wywołać reakcję alergiczną. 
 
3. Środki pierwszej pomocy 
Postępowanie w następujących przypadkach: 
- kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody (najpierw zdjąć 
soczewki kontaktowe); następnie niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem (okulistą). 
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij od jednej do dwóch 
szklanek wody. W razie potrzeby skonsultuj się z właściwym Centrum Kontroli Zatruć lub 
lekarzem. 
- kontakt ze skórą: natychmiast zmyć wodą i mydłem.  W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem. Podczas konsultacji z lekarzem lub Centrum 
Kontroli zatruć zawsze należy mieć dostępne opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie 
ulotkę. 
 
4. Środki przeciwpożarowe 
Odpowiednie są wszystkie typowe środki gaśnicze. 
 
5. Środki dotyczące przypadkowego uszkodzenia opakowania; wskazówki dotyczące 
utylizacji 
W przypadku rozlania / wycieku: wytrzeć substancję ściereczką. Usuń resztę za pomocą 
wody. Używać odpowiednie rękawice ochronne. 
 
Opakowanie należy poddać recyklingowi po jego całkowitym opróżnieniu. Wypełnione, 
nieużywane opakowania należy utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywami dotyczącymi 
gospodarki odpadami w gminie. 
 
6. Obsługa i przechowywanie 
Należy używać zgodnie z instrukcjami producenta, rękawic roboczych (rękawice jednorazowe 
zgodnie z normą DIN EN 374 z PCV lub nitrylowe). Unikaj kontaktu z tkaninami. Przestrzegaj 
ostrzeżeń i zaleceń na opakowaniu. 



 
Unikać kontaktu z oczami lub skórą twarzy. Zamykaj opakowanie po wyciśnięciu produktu z 
tuby. Stosować natychmiast po zmieszaniu z utleniaczem. Pozbyć się pozostałej mieszaniny 
po zakończeniu zabiegu koloryzacji. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie przekraczającej temperatury pokojowej). 
 
7. Inne informacje 
Zapoznaj się z instrukcją użytkowania i ostrzeżeniami na produkcie lub opakowaniu. 
W celu konsultacji w przypadku zatrucia Centra Kontroli Trucizn mają dodatkowe informacje 
na temat poszczególnych produktów. Podczas konsultacji z Centrum Kontroli Trucizn zawsze 
przechowuj opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie dołączoną ulotkę. 
 
 
 


