RefectoCil Sensitive – pierwsza farba do brwi i rzęs skomponowana
na bazie naturalnych składników, dzięki czemu jest idealna dla
alergików oraz osób podatnych na uczulenia. Nie zawiera parabenów.
Jedyny na rynku produkt na bazie azotanu srebra. Testowany
dermatologicznie i okulistycznie. Dostępny w trzech kolorach.
* do stosowania dwuetapowo ze specjalnym aktywatorem RefectoCil Sensitive Developer Gel

RefectoCil Sensitive – Innowacja od RefectoCil.
Pierwsza farba do brwi i rzęs na bazie składników
roślinnych, zawierająca wyciąg z krwawnika, ekstrakt
z kasztanowca, nagietka, zielonej herbaty, krokosza,
hortensji, chińskiego Galle, dziurawca, ekstraktu
z orzecha włoskiego, jałowca, pokrzywy, borówki,
ekstraktu z czerwonego wina, nie zawierająca PPD.
Czerń
Farbuje włoski na intensywny, głęboki, pełen blasku kolor.
Polecany do ciemnych brwi i rzęs.
Pojemność: 15ml

Ciemny brąz
Farbuje włoski na ciemny brąz. Polecany do brwi i rzęs
w odcieniach średni i ciemy brąz.
Pojemność: 15ml

Średni brąz
Podkreśla odcień ciepłego brązu. Polecany do brwi i rzęs
w odcieniach ciemny blond oraz jasny brąz.
Pojemność: 15ml

Sprawdź jak wykonać zabieg na

Developer Gel

Tint Remover

Aktywator w żelu na bazie azotanu
srebra. Nakładany po usunięciu
(suchym wacikiem) farby RefectoCil
Sensitive. Do aplikacji aktywatora
należy
używać
popielatego,
prążkowanego patyczka. Jedna
tubka aktywatora wystarcza na
4 tubki farby.

Zmywacz
przeznaczony
do
usuwania śladów farby ze skóry.
Produkt dedykowany do serii
Sensitive (tradycyjny Remover nie
usunie plam po farbie Sensitive!).

Pojemność: 60 ml

Pojemność: 150 ml
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Brwi i rzęsy po koloryzacji henną
Refectocil stają się intensywnie
podkreślone, a oczy mają żywsze
spojrzenie. Dziewięć różnych kolorów pozwoli dopasować koloryzację do każdego typu urody.
1 czerń
(PURE BLACK – Brilliant Black!)

Efekt na rzęsach:

Efekt na brwiach:

Zalety w skrócie:

Długość i objętość: rzęsy stają się wyraźnie
dłuższe i pełniejsze. Dzięki koloryzacji z natury
cieńsze i jaśniejsze końcówki rzęs, stają się idealnie podkreślone.

Podkreślenie: brwi są w pełni podkreślone, uzyskują wyraźny kontur i są
idealną ramką dla twarzy i oczu.

Oszczędność czasu i praktyczność: od samego rana, bez konieczności
stosowania makijażu oczy mogą być piękne i pełne ekspresji.

Korekcja: w przypadku braku lub małej ilości włosków przez zabarwienie
skóry można uzyskać wizualny efekt zagęszczenia brwi.

Odporne na wodę i rozmazywanie: o każdej porze dnia i nocy, niezależnie
od sytuacji, gwarancja niezmiennie pięknego wyglądu.

Młody wygląd: 100% pokrycie siwych i jasnych włosków.

Trwałość: efekt koloryzacji, pogrubiania i wydłużania rzęs utrzymuje się
do 6 tygodni.

Blask i intensywność koloru: dzięki koloryzacji
jasne rzęsy uzyskują intensywny, jednolity
kolor na całej długości. Naturalnie ciemne
rzęsy zyskują podkreślony kolor i dodatkowy
blask.

Intensywny, głęboki, pełen blasku
kolor.

0 blond

1.1 grafit

2 czarno-niebieski

2.1 głęboki niebieski

3 naturalny brąz

3.1 jasny brąz

4 kasztan

4.1 czerwień

(BLOND BROW – Breathtaking Blonde!)

(GRAPHITE – Graceful Graphite!)

(BLUE-BLACK – Beautiful Blue Black!)

(DEEP BLUE – Dazzling Deep Blue!)

(NATURAL BROWN – Blazing Brunette!)

(LIGHT BROWN – Luscious Light Brown!)

(CHESTNUT – Charming Chestnut!)

(RED – Radiant Red!)

Rozjaśnia brwi do trzech poziomów.
Stosować tylko z utleniaczem w kremie
RefectoCil Oxidant Creme (nie w płynie).
Przeznaczenie: brwi.

Ciemnoszary odcień przeznaczony
do dyskretnego pokrycia siwych
włosków. Idealny do mieszania z innymi kolorami RefectoCil.

Niebieski dodaje blasku i głębi koloru.

Z wysoką zawartością pigmentu
niebieskiego wyłącznie do bardzo
jasnych rzęs.

Bardzo ciemny, dobrze kryjący. Do mieszania z innymi kolorami RefectoCil.

Naturalny, jasny brąz. Do mieszania
z innymi kolorami RefectoCil.

Daje delikatny kasztanowy odcień.

Intensywny czerwony uzyskuje się
na włoskach w kolorze jasny i średni
blond; połysk czerwieni na ciemnym
blondzie. Idealny do mieszania z brązami RefectoCil.

Silicone pads
Silikonowe podkładki służące do ochrony
delikatnej skóry podczas koloryzacji rzęs.
Samoprzylepne, antypoślizgowe, przyjazne dla skóry oraz absolutnie nieprzepuszczalne. Idealnie dostosowują się do
kształtu oczu.
2 szt./op.

Skin Protection Cream & Eye Mask
Krem chroniący skórę przed zabarwieniem. Odżywia ją i wygładza. Zawiera masło
shea, ekstrakt z rumianku, witaminę E i D-pantenol.
Pojemność: 75 ml

Eye protection papers (extra)
Bardzo miękkie i wytrzymałe płatki pod
oczy służące do ochrony delikatnej skóry
podczas koloryzacji rzęs.

Oxidant 3% Cream

Oxidant 3% Liquid

Application sticks

Application sticks

Cosmetic brush

Cosmetic brush

Woda utleniona/stabilizator
3% w osnowie kremowej.

Woda utleniona/stabilizator
3% w płynie.

Pojemność: 100 ml

Pojemność: 100 ml

Pałeczki kosmetyczne soft
(miękkie) służące do mieszania i nakładania farby.
5 szt./op.

Pałeczki kosmetyczne hard
(twarde) służące do mieszania i nakładania farby.
5szt./op.

Pędzelki kosmetyczne soft
(miękkie) służące do mieszania i nakładania farby.
Proste, miękkie włosie.

Pędzelki kosmetyczne hard
(twarde) służące do mieszania i nakładania farby.
Skośne, twarde włosie.

5 szt./op.

5 szt./op.

80 szt./op.

Saline Solution
Oczyszczający płyn na bazie soli fizjologicznej stosowany przed zabiegiem koloryzacji
lub trwałej na rzęsy. Pojemność: 150 ml

Tint Remover

Micellar Eye Make-up
Remover
Micelarny płyn do demakijażu oczu.
Pojemność: 150 ml

Płyn usuwający pozostałości farby ze skóry.
Pojemność: 150 ml

Eye protection papers (regular)
Płatki pod oczy służące do ochrony delikatnej skóry podczas koloryzacji rzęs.
96 szt./op.

Artist Palette
Plastikowa paletka do przygotowania masy.

Application Set Mini
Mini zestaw do mieszania i nakładania farby.
Jedno opakowanie zawiera 5 miseczek oraz
5 pałeczek.

Profesjonalne zestawy startowe

Starter Kit Mini od Refectocil!

Praktyczna kosmetyczka oraz farby i akcesoria niezbędne do wykonania zabiegu

Starter Kit Mini to idealny zestaw dla osób, które dopiero rozpoczynają
przygodę z henną. Zawiera dwie standardowe farby RefectoCil oraz
wszystkie potrzebne akcesoria do wykonania zabiegu koloryzacji.

na trzech poziomach zaawansowania. Dostępne zestawy: Basic Colours, Creative Colours, Sensitive Colours.

Basic Colours:

Creative Colours:

Sensitive Colours:

– Oxidant 3% Developer Liquid 100ml
– Tint Remover 150ml
– Micellar Eye make-up Remover 150ml
– Skin Protection Cream & Eye Mask 75ml
– RefectoCil kolory 15ml: 1 czerń, 1.1 grafit,
2 czarno-niebieski, 3 brąz, 3.1 jasny brąz,
4 kasztan
– Artist Palette
– Cosmetic brush soft/Pędzelki miękkie (5 szt.)
– Płatki pod oczy extra (80 szt./op.)
– Style Book – paleta kolorystyczna

– Oxidant 3% Developer Cream 100ml
– Tint Remover 150ml
– Micellar Eye make-up Remover 150ml
– Skin Protection Cream & Eye Mask 75ml
– RefectoCil kolory 15ml: 1 czerń, 1.1 grafit,
blonde brow, 2.1 głęboko niebieski,
3.1 jasny brąz, 4.1 czerwień
– Artist Palette
– Cosmetic brush hard/Pędzelki twarde (5 szt.)
– Płatki pod oczy extra (80 szt./op.)
– Style Book – paleta kolorystyczna

– Artist Palette
– Komplet silikonowych płatków ochronnych;
– Sensitive Tint Remover 150ml
– Sensitive Developer Gel 60ml – aktywator
– RefectoCil Sensitive kolory 15ml: średni brąz,
ciemny brąz, czarny
– dodatkowo w zestawie znajduje się instrukcja

Zestaw zawiera:
– 2 Farby RefectoCil 15ml: kolory (No. 2 Blue Black, No. 3 Natural Brown);
– Oxidant 3% liquid 100ml;
– Komplet silikonowych płatków ochronnych RefectoCil;
– Mini miseczka kosmetyczna Refectocil;
– 1 patyczek kosmetyczny.

RefectoCil Brow Styling Strips – Brwi są jednym z ważniejszych
elementów stylizacji. Modelują kształt twarzy i stanowią
jej oprawę. W tym sezonie najmodniejsze są naturalne brwi
o pełnym kształcie. Nie jest łatwo nadać im odpowiedni
kształt, a już z pewnością trwa to bardzo długo. Z paskami
RefectoCil Brow Styling można osiągnąć wspaniałe efekty
w zaledwie 2 minuty. WOW BROW to brwi w 2/3 podniesione
i 1/3 opadające. Paski woskowe są ukształtowane tak, aby
dostosować się do każdej brwi, a najwyżej położony punkt jest
zawsze idealnie usytuowany. W związku z tym oko wydaje się
szerzej otwarte i lekko uniesione do góry.
Opakowanie zawiera:
– 30 szt. pasków podstawowych
– 60 pasków dodatkowych

Lash&Brow Booster 2w1
RefectoCil Lash & Brow Booster to skoncentrowane serum przyśpieszające
porost brwi i rzęs. Jedna buteleczka wystarcza na 10 tygodniową kurację. Posiada
innowacyjny aplikator 2w1! W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów
na rynku, idealnie nadaje się do naniesienia serum zarówno na brwi jak i rzęsy!
Jego cienka końcówka idealnie dopasowuje się do linii rzęs, a szeroki spód do
aplikacji produktu na brwi.
Pojemność: 6 ml
Sprawdź jak wykonać zabieg na

Refectocil Professional Lash & Brow Styling Bar
Poręczne, stylowe stacje do koloryzacji RefectoCil są
doskonale zorganizowanym stanowiskiem pracy w
salonach kosmetycznych. Zawierają produkty i akcesoria
RefectoCil, niezbędne do wykonania zabiegu stylizacji
oraz koloryzacji brwi i rzęs.
W skład stacji wchodzą następujące produkty:
8 x Farba RefectoCil 15ml (1 czerń, 1.1 grafit,
2. czarno-niebieki, 2.1 głęboki niebieski, 3.1 jasny brąz,
3 naturalny brąz, 4.1 czerwień, 4 kasztan)
1 x RefectoCil Blonde Brow 15ml
1 x Tint Remover 150ml
1 x Micellar Eye Make-up Remover 150ml

Care Balm 9 ml

Styling Gel 9 ml

1 x Oxidant 3% Developer Cream 100ml

Odżywczy balsam do pielęgnacji rzęs
oraz brwi 2w1, który wzmacnia włoski
oraz wspomaga ich naturalny wzrost
w ciągu nocy. Zawiera olejek z kiełków
pszenicy, olej rycynowy oraz witaminę E.

Intensywnie nawilżający żel
do pielęgnacji oraz stylizacji
brwi i rzęs na dzień. Zawiera
D-panthenol.

1 x Skin Protection Cream & Eye Mask 75ml

Pojemność: 9 ml

Pojemność: 9 ml

1 x Silicone Pads – Silikonowe płatki pod oczy (2 szt./op.)
1 x Artist Palette
1 x Cosmetic brush soft/Pędzelki miękkie (5 szt.)
1 x Cosmetic brush hard/Pędzelki twarde (5 szt.)
1 x Styling Gel 9ml
4 x RefectoCil Brow Styling Strips & 4 Additional Strip

RefectoCil Eyelash Lift – Zestaw do trwałego liftingu rzęs (36 aplikacji).

Ekspre sowe
dzia łani e!

.
8 + 5 mlain
ge n

Zestaw RefectoCil Eyelash Lift perfekcyjnie unosi rzęsy u nasady dzięki
czemu oczy wydają się większe i intensywnie podkreślone! Produkt
sprawia, że naturalne rzęsy wydają siędłuższe i grubsze. Unikalna
formuła zawierająca kolagen i cysteinę, działa już w 13 minut.

Zawie ra ko
i cyst einę.

Zestaw zawiera:
2x Tuba LashPerm 3,5 ml
2x Tuba Neutralizer 3,5 ml
2x Mini miseczki kosmetyczne

RefectoCil Eyelash Curl Perm 36 – Zestaw do trwałego
podkręcania rzęs – Zestaw RefectoCil Eyelash Curl Perm
pozwala uzyskać idealny skręt rzęs, dzięki czemu oczy
wydają się większe, a twarz zostaje wyraźnie podkreślona. Składniki zawarte w poszczególnych produktach
m.in. kolagen i cysteina gwarantują pielęgnację podczas
zabiegu. Eyelash Curl Perm jest najlepszym rozwiązaniem
dla krótkich i prostych rzęs, gdzie rewelacyjny efekt skrętu utrzymuje się nawet do 6 tygodni. Przy pomocy wałeczków w pięciu różnych rozmiarach podkręcenie można
dopasować do każdej długości włosków. Warto również
zaznaczyć, że rezultatu jaki gwarantuje EyeLash Curl nie
otrzymamy przy użyciu metod mechanicznych np. zalotki.
Całość zamknięta została w stylowej kosmetyczce.
Zestaw pozwala wykonać 36 zabiegów.

2x Pędzelki kosmetyczne miękkie
1x Opakowanie kleju 4 ml
1x Drewniany patyczek
18x Wałeczki S
18x Wałeczki M

Ek spr eso we
dzi ała nie !

.
8 + 5 m inen

Za wie ra ko lag
i cys tei nę .

Specjalnie opracowane podkładki liftingujące doskonale dopasowują
się do krzywizny powieki i są dostępne w 3 rozmiarach. Podkładki
używane podczas zabiegu są wielokrotnego użytku, mogą zostać
wykorzystane do 100 aplikacji!
Podczas trwania zabiegu możesz również wykonać zabieg koloryzacji
henną RefectoCil!
Zestaw zawiera:
3 x Pary silicononowych podkładek liftingujących (S, M, L)
2 x Tubki Lashperm 3,5 ml NEW appl. time 8 min!

INNE LIFTY NIE DZIAŁAJĄ TAK SZYBKO!

2 x Tubki Neutralizer 3,5 ml NEW appl. time 5 min!
1 x Buteleczka kleju 4 ml NEW formula!
1 x Drewniany patyczek
2 x Mini miseczki kosmetyczne
2 x Pędzelki kosmetyczne

RefectoCil Eyelash roller – wałeczki RefectoCil

RefectoCil Eyelash Lifting Pads – podkładki RefectoCil

Wałeczki stanowią element uzupełniający do zestawu.

Siliconowe podkładki stanowią element uzupełniający zestawu.

Dostępne rozmiary: S, M, L, XL, XXL (36 szt./op.)

Dostępne rozmiary: S, M, L (22 szt./op.)

18x Wałeczki L
18x Wałeczki XL
Dodatkowo w zestawie znajduje się instrukcja

Sprawdź jak wykonać zabieg na

Sprawdź jak wykonać zabieg na

www.refectocil.pl
Oficjalny partner marki www.progress.wrzesnia.pl

