
 

 
 

RefectoCil Styling Gel 
Żel do brwi i rzęs, 9 ml. 
 

 
Pielęgnacja, ochrona oraz stylizacja farbowanych brwi i 
rzęs 
Unikalna formuła pielęgnująca kolor rzęs i brwi po koloryzacji, dzięki niej włoski 
zachowują kolor oraz blask na dłużej. D-Pantehnol nawilża i zapewnia połysk. 
Ponadto niesforne włosy są perfekcyjnie wystylizowane. 
 
 

Grupa docelowa: 
• Idealne do wykończenia zabiegu stylizacji brwi i rzęs  
• Dla ochrony koloru, stylizacji i pielęgnacji włosków 
 

 
 

Aplikacja:  
Stosuj codziennie na brwi I rzęsy. Może być używany w ciągu dnia dla odświeżenia.  
 
Składniki: 
Aqua, Alcohol denat., Glycerin, VP/VA Copolymer, Sodium PCA, Xanthan Gum, Carbomer, Arginine, Sodium Lactate, 
Tocopheryl Acetate,Panthenol, Sodium Hydroxide, Aspartic Acid, PCA, Glycine, Alanine, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, 
Threonine, Histidine, Phenylalanine. 

 
 
 
Dane logistyczne: 

Numer 
produktu 

Jednostka sprzedaży 
Kod EAN oraz wymiary 

Zamówienia produktów w kartonach, EAN 
oraz wymiary 

Jednostka transportu Numer taryfy 
celnej 

05877 
05877R 

9 003877 901747 
wymiary (cm): 10,5x2,5x2,5 
pojemność: 9ml 
waga: 0,2kg 

9 003877 901754 (12 szt.karton) 
RUS: 9 003877 901761 
wymiary (cm): 15x11x5 (12 szt.karton) 
zawartość: 12 tubek (12 szt.karton) 
waga: 2,6kg 

wymiary (cm): 45,3x32x32,4 
zawartość: 192 tubek 
waga: 40kg 

33079000 

 
 
 
 



 

 
 

Informacje o produkcie: 
 

Opis produktu: Kod Artykułu: KO 0073 
Żel zabezpieczający kolor do pielęgnacji brwi i rzęs. 
Produkt wegański. 
 

Specyfikacja: Objętość: 0,99 … 1,01 g/cm3 
Data przydatności do użycia: 
 
Gdzie można znaleźć: 

Oznaczone symbolem         6M 
Minimalny czas przydatności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy 
Zgrzew tubki lub kartonowe pudełko 

Kod partii:  Tubka oraz kartonowe pudełko 
Certyfikaty Grüner Punkt 
Warunki przechowywania:  Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawsze zamykać tubkę po 

użyciu. 
Szczególne środki ostrożności zgodnie z 
unijnymi przepisami dotyczącymi 
kosmetyków: 

Brak. 

Dodatkowe informacje: Produkt może wywoływać reakcję alergiczną. Przed pierwszą 
aplikacją zalecamy test alergiczny (test płatkowy). 

Roszczenia: W przypadku produktów kosmetycznych nie są wymagane karty 
charakterystyki (MSDS) zgodnie z prawem europejskim (WE). 
Niniejszy dokument nie jest kartą charakterystyki (MSDS) 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 
Odżywka do włosów 

Ostatnia modyfikacja: 2016-02-05, GWC 
 
 
1. Identyfikacja produktu 
Głównie nieprzezroczyste, częściowo zabarwione emulsje, mieszaniny tłuszczów lub żele o kremowej konsystencji. 
Głównie w butelkach lub w tubkach lub słoikach wykonanych z tworzywa sztucznego. 
 
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. 
 
3. Środki pierwszej pomocy 
Postępowanie w następujących przypadkach: 
- kontakt z oczami: zdjąć soczewki kontaktowe, natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody, następnie 
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem (okulistą). 
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij około jednej szklanki wody. W razie potrzeby 
skonsultuj się z właściwym Centrum Kontroli Trucizn lub lekarzem. 
 
W przypadku konsultacji z lekarzem lub Centrum Kontroli Trucizn zawsze należy mieć opakowanie lub etykietę 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. 
Uwaga: Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia. 
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 stosować zgodnie z instrukcjami producenta. Przestrzegaj ostrzeżeń na opakowaniu. 
Unikać kontaktu z oczami. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie powyżej temperatury pokojowej). 
 
7. Inne informacje 
Zapoznaj się z warunkami użytkowania i ostrzeżeniami na produkcie lub opakowaniu. 
Podczas konsultacji z Centrum Kontroli Trucizn zawsze przechowuj opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie 
dołączoną ulotkę. 
 
 
 


