RefectoCil Brow Styling Strips
30 Aplikacji

Perfekcyjny kolor i kształt brwi w dwóch krokach!

WOW BROW - Stylizacja brwi, która przyciągnie spojrzenie. Brwi stanowią oprawę twarzy i nadają jej
charakteru, a ogólnemu wyglądowi indywidualnego stylu. W tym sezonie najmodniejsze są naturalne brwi
o pełnym kształcie. Jednak nawet one wymagają delikatnej regulacji. Najczęściej brwi są regulowane
pęsetą – jest to metoda, która zajmuje dużo czasu i nie gwarantuje idealnego rezultatu.
Z paskami RefectoCil Brow Styling można osiągnąć pożądane
efekty w zaledwie 2 minuty:
•
•
•
•

Dopasowują się do każdego kształtu brwi
Zachowują idealne proporcje: w 2/3 uniesione, w 1/3
opadające, zapewniają efekt optycznego "otwarcia oka"
Kształt i idealny kolor w zaledwie 2 krokach: Podczas
depilacji istnieje możliwość jednoczesnej koloryzacji,
paski działają jak szablony
Niesforne/kłopotkiwe włoski są usuwane wraz z cebulką.

Aplikacja:
1.
2.

Ostrożnie odklej paski, aby uzyskać jeden na prawe, drugi na lewe oko.
Przestrzegaj oznaczonych punktów. Umieść paski poniżej brwi, tak aby jeden punkt był
zlokalizowany na początku brwi, przy jej wewnętrznej krawędzi.
Ostrzeżenie: Zawsze przyklejaj paski poziomo.
3. Przyciśnij paski dokładnie i równomiernie, tak by wosk dobrze przylegał do włosków.
4. Jeśli chcesz w tym samym czasie pofarbować brwi, nałóż farbkę RefectoCil w
ulubionym kolorze według instrukcji, po upływie określonego czasu zetrzyj produkt
namoczonym we wodzie wacikiem kosmetycznym.
Pamiętaj! Kolejność zabiegów jest następująca: najpierw należy farbować włoski, a
następnie je depilować!
5. Naciągnij skórę na zewnętrznej krawędzi brwi i szybko pociągnij pasek w kierunku
przeciwnym do kierunku wzrostu włosów (w kierunku nosa). Dodatkowe paseczki
do depilacji umożliwiają usuwanie włosów pomiędzy brwiami oraz po ich zewnętrznej
stronie.

Składniki:

Colophonium, Glyceryl Hydrogenated Rosinate, Hydrogenated Microcrystalline Wax, Paraffinum
Liquidum, Polyisobutene, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Tocopherol, Parfum, CI 61570

Dane logistyczne:
Article
number

Jednostka sprzedazy
EAN I wymiary

Jednostka zamówienia
EAN I wymiary

Jednostka transportu

Numer taryfy celnej

05701

9 003877 900931
wymiary (cm): 13,5x13x3,5
zawartość: 30 sztuk
pojedyncza waga:0,1kg

zawartość: 1 zestaw
waga: 0,1kg

zawartość:
72 zestawy
waga: 9kg

33079000

Informacje o produkcie:
Opis produktu:
Data przydatności do użycia:

30 pasków do depilacji brwi
Data: patrz kartonowe pudełko

Gdzie można znaleźć:
Kod partii:

Kartonowe pudełko

Warunki przechowywania:
Szczególne środki ostrożności zgodnie z
unijnymi przepisami dotyczącymi
kosmetyków:
Dodatkowe informacje:
Testy alergologiczne:
Roszczenia:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie wyższej
niż temperatura pokojowa. Unikać przegrzewania.
Brak.
Po użyciu nie stosuj perfumowanych produktów przez 24
godziny i unikaj opalania.
Zalecamy test alergologiczny.
W przypadku produktów kosmetycznych zgodnie z prawem
europejskim (WE) nie są wymagane karty bezpieczeństwa.
Niniejszy dokument nie jest kartą charakterystyki w
rozumieniu prawodawstwa europejskiego (WE) dotyczącego
chemikaliów. Podaje się je dobrowolnie i tylko w celach
informacyjnych dla klientów.
Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego
użycia lub niewłaściwego użytkowania naszych produktów.

KARTA DANYCH GRUPY
DEPILATORY (CHEMICZNE) - KREM, ŻEL
Ostatnia modyfikacja: 2016-03-08
Corresponding frame formulation (CPNP): 3.1-2013
1. Identyfikacja produktu
Produkty do usuwania włosów; stosowany jako krem, żel lub pianka. Aerozole napełnione propelentami
pod ciśnieniem w dozownikach aerozoli zgodnie z dyrektywą 75/324 / EWG.
2. Identyfikacja zagrożenia
Przy prawidłowym stosowaniu produkt jest bezpieczny i dopuszczalny zgodnie z przepisami prawnymi
(art. 3 Rozporządzenia o kosmetykach WE). Poniższe informacje dotyczą nieumyślnego niewłaściwego
użycia lub wypadków, a także możliwych zastosowań komercyjnych.
Z uwagi na zasadowość (pH> 11) może powodować podrażnienie skóry. Powoduje poważne uszkodzenie
oczu. Szkodliwy w przypadku połknięcia. W przypadku aerozoli: pojemnik pod ciśnieniem: może pęknąć po
podgrzaniu.
3. Skład (maksymalne poziomy)
Czynniki alkaliczne (na przykład węglan wapnia, węglan sodu, węglan potasu, krzemian sodu, potasowy
krzemian, wodorotlenek sodu, tlenek wapnia) 15%; Oleje (na przykład, warzywa i / lub minerały), woski i
tłuszcze (na przykład długołańcuchowe alkohole) 15%; Środki zagęszczające (na przykład węglowodan
propylenowy) 15%; Środki emulgujące (np. Etoksylowane długołańcuchowe alkohole / estry) 15%; Środki
zmiękczające skórę, środki pochłaniające wilgoć (np. GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL) 15%; Środki
redukujące (np. THIOGLYCERIN, THIOGLYCOLIC ACID i jego sole *) 8%; Dodatkowe składniki (na przykład
ekstrakty roślinne, barwniki, czynniki chelatujące) 5%; PARFUM 1%; AQUA (woda) do 100%.
* mniej niż 5% obliczone jako THIOGLYCOLIC ACID pH 11 - 12,7
4. Pierwsza pomoc
Środki postepowania w przypadku:
- Nieumyślny kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody; następnie skonsultuj się
z okulistą.
- Nieumyślne połknięcie: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij około szklanki wody. W razie
potrzeby skonsultuj się z właściwym Centrum Kontroli Trucizn lub lekarzem.
- Dyskomfort w kontakcie ze skórą: natychmiast przemyć wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli stan
podrażnienia skóry utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem.
- Intensywne wdychanie: przemieścić osobę poszkodowaną na świeże powietrze; jeśli dyskomfort nie
ustępuje, skonsultuj się z Centrum Kontroli Trucizn lub lekarzem.
Podczas konsultacji z lekarzem lub Centrum Kontroli Trucizn zawsze należy mieć dostępne opakowanie lub
etykietę oraz ewentualnie ulotkę.
5. Postępowanie w przypadku pożaru
W przypadku aerozoli: w razie pożaru należy się spodziewać rozerwania puszki. Osoby muszą zostać
ewakuowane z obszaru przechowywania aerozoli. Konieczne jest poinformowanie straży pożarnej o fakcie
przechowywania pojemników pod ciśnieniem. Odpowiednie są wszystkie typowe środki gaśnicze.

6. Środki dotyczące przypadkowego uwolnienia; wskazówki dotyczące utylizacji
W przypadku rozlania / wycieku: zebrać główną objętość ściereczkami; usunąć resztę za pomocą wody i
środka czyszczącego. Usuń impregnowane tkaniny zgodnie z dyrektywami dotyczącymi gospodarki
odpadami w gminie. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Opakowanie należy poddać recyklingowi po
jego opróżnieniu. Wypełnione, nieużywane opakowania należy utylizować oddzielnie zgodnie z
dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadami w gminie.
7. Obsługa i przechowywanie
Należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. Przestrzegaj ostrzeżeń na opakowaniu. Unikać
kontaktu z oczami i skórą twarzy. Używaj tylko na niepodrażnionej skórze. Unikaj kontaktu z odzieżą.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (temperatura pokojowa). W przypadku aerozoli:
Zagrożenie. Pojemnik pod ciśnieniem: może pęknąć po podgrzaniu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła,
gorących powierzchni, iskier, otwartych płomieni i innych źródeł zapłonu. Zakaz palenia. Nie przekłuwać
ani nie palić, nawet po użyciu. Chronić przed światłem słonecznym.
8. Inne informacje
Zapoznaj się z warunkami 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.

