
 

RefectoCil Oxidant 3% Developer Liquid 
Liquid developer, 100 ml. 

 

Liquid developer – nowy rozmiar, nowy design! 
Oxidant 3% liquid jest stabilizowanym, intensywnym aktywatorem 
specjalnie opracowanym do stosowania z henną do rzęs i brwi 
RefectoCil.  Może być bez obaw używany  na wrażliwym obszarze 
wokół oczu i zapewnia doskonałe rezultaty koloryzacji.  Aplikator 
umożliwia precyzyjne dawkowanie produktu. 

Zalety: 
• Butelka z aplikatorem:  umożliwia precyzyjne i ekonomiczne 
dozowanie kropli. 

    • Dozownik: gwarantuje, że do butelki nie dostaną się żadne  
    zanieczyszczenia. 

    NOWOŚĆ: Nowy design, nowy rozmiar! 

Wskazówka: 

• Dostępne również: RefectoCil Oxidant developer Cream dla wszystkich, którzy preferują aktywator 
w kremie zamiast płynu. Niezależnie od tego, którego użyjesz intensywność  koloru jest taka sama, po 
prostu wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. 

Aplikacja:  

• Przygotowanie: Zastosuj silikonowe podkładki RefectoCil lub papierowe płatki do ochrony 
 skóry i ochrony oczu zgodnie z instrukcją obsługi. 
• Wymieszaj 2 cm henny i 10 kropli płynu RefectoCil Oxidant, aby uzyskać kremową 
 konsystencję. Następnie nałóż na rzęsy i brwi. 
• Pozostaw na  5-10 minut. 
• Usuń produkt za pomocą wacika i wody. 

Jeśli wcześniej zastosowano RefectoCil Blonde Brow, czas aplikacji skraca się o 1-5 minut, a przy 
zastosowaniu zabiegu trwałej RefectoCil Eyelash Curl skraca się do 2 minut. 

Składniki: 

Aqua, Hydrogen Peroxide, Triethanolamine, Phosphoric Acid, C12-13 Pareth-9. 

 



 
Dane logistyczne: 

Numer 
produktu 

Jednostka sprzedaży 
EAN I wymiary 

Jednostka zamówienia 
EAN I wymiary 

Jednostka transportu Numer taryfy 
celnej 

057816 9 003877 901174 
wymiary (cm):  
średnica: 3,5   
wysokość: 8 
pojemność: 50ml 
pojedyncza waga: 0,14kg 

9 003877 901242 (12 szt.karton) 
wymiary (cm):15,4x11,6x17,5 
(12 szt.karton) 
zawartośćt: 8 x 12 butelek 
 (12 szt.karton) 
wagat: 1,68kg (12 szt.karton) 

wymiary (cm): 
46,2x32,7x22,3 
zawartość: 96 butelek 
waga: 10,41kg 
 

33079000 

 

Informacje o produkcie: 
Opis produktu: Kod Artykułu: KO 0001 

3% Nadtlenek wodoru w roztworze wodnym. 
Butelki plastikowe o pojemności 100 ml. 
Produkt wegański. 

Data przydatności do użycia: 
 
Gdzie można znaleźć: 

Oznaczenie symbolem      12M 
Okres przydatności do użycia po pierwszym otwarciu:  
12 miesięcy 
Etykieta znajdująca się na butelce 

Kod partii: Opakowanie 

Certyfikaty: Grüner Punkt 

Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym, miejscu bez dostępu do światła. 
Po użyciu niezwłocznie zakręcać opakowanie. 

Szczególne środki ostrożności zgodnie z 
unijnymi przepisami dotyczącymi 
kosmetyków: 

Nosić odpowiednie rękawice 
 Zawiera nadtlenek wodoru 
 Unikać kontaktu z oczami 
Przemyć oczy w przypadku bezpośredniego kontaktu z 
produktem 

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 

Produkt utleniający 
Ostatnia modyfikacja: 2016-02-05, GWC 

 
1. Identyfikacja produktu 
1. Produkty płynne lub kremowe ze stabilizowanym nadtlenkiem wodoru do stosowania jako wywoływacz w 
mieszaninie z oksydującymi środkami koloryzującymi lub rozjaśniaczami do włosów. 
2. Produkty płynne lub kremowe ze stabilizowanym nadtlenkiem wodoru do stosowania jako stały 
neutralizator; gotowy do użycia lub do rozcieńczenia wodą w zalecanych proporcjach. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
 
Gdy produkt jest użyty zgodnie z instrukcją pozostaje bezpieczny. Poniższe informacje dotyczą wypadków, a 
także nieprofesjonalnego zastosowania produktu. 
Drażni oczy i skórę. Może spowodować reakcję alergiczną. Ma działanie utleniające. 
 
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, usunąć z ciała zanieczyszczoną odzież oraz ręczniki.  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: zmyć dużą ilością wody, ale nie łatwopalnym materiałem lub na przykład 
papierem. Nosić odpowiednie rękawice ochronne (patrz 6.) 
Opakowanie należy poddać recyklingowi po całkowitym opróżnieniu. Napełnione, nieużywane opakowania 
należy utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadami w gminie. 
Uwaga: niebezpieczeństwo poślizgnięcia. 
 
6. Obsługa i przechowywanie 
Musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta. Nosić rękawice (rękawice jednorazowe zgodnie z DIN 
EN 374 PVC lub nitrylowe). Unikaj kontaktu z tkaninami. Przestrzegaj ostrzeżeń na opakowaniu. 
Unikać kontaktu z oczami i skórą twarzy. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie powyżej temperatury pokojowej). Zamknij pojemnik po 
użyciu. Unikaj kontaktu z metalem. 
Ciepło może prowadzić do rozkładu i nadciśnienia. 
Produkt ma działanie utleniające. 
 
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. 
 
 


