Podczas zabiegu RefectoCil EyeLash Curl
można wykonać zabieg koloryzacji rzęs.
•
•
•

•
•

Przygotowanie: użyj ochronnych silikonowych podkładek
RefectoCil Silicone Pads zgodnie z instrukcją obsługi;
Umieść płatki na dolnych powiekach tak by znajdowały się
jak najbliżej linii rzęs;
Zmieszaj 1 cm farby RefectoCil z 10 kroplami RefectoCil
Oxidant Cream, aż do uzyskania jednolitej kremowej
konsystencji;
Nałóż na rzęsy do ich całkowitego pokrycia i pozostaw
na włoskach przez zaledwie 2 minuty!;
Kolejno usuń farbę płatkiem kosmetycznym.

Przed

Po

Dla uzyskania optymalnego
efektu zastosuj odżywkę
RefectoCil Care Balm.
Odżywka nawilża i dodaje
blasku. Stosując ją codziennie
wzmocnimy rzęsy i sprawimy,
że ich kolor będzie bardziej
intensywny oraz długotrwały.

Zestaw zawiera:
1 x Elegancka kosmetyczka
2 x Tuba LashPerm 3,5 ml
2 x Tuba Neutralizer 3,5 ml
1 x Opakowanie kleju 4 ml
1 x Drewniany patyczek kosmetyczny
2 x Mini miseczki kosmetyczne
2 x Pędzelki kosmetyczne (soft) miękkie
18 x Wałeczki do trwałej S, M, L, XL

www.refectocil.pl

Lash Styling

8 + 5 min.

Zawiera kolag
en
i cysteinę.

Sprawdź NOWOŚCI od RefectoCil: Eyelash Lift & Brow Booster > > >

Ekspresowe
dzia łanie!

Zastosowanie wałeczków

Pięknie podkręcone
rzęsy bez użycia
zalotki!

Idealny kształt rzęs, wyrazisty
i ekspresyjny wygląd!

Mocowanie rolki należy
rozpocząc od wewnętrznej strony powieki tak, by idealnie
przylegała do linii rzęs u ich nasady. Postępowanie należy
pow tórz yć na drugiej powiece, zachowując symetrię. Za
pomocą drewnianego patyczka rozmieść rzęsy górnej powieki
na powierzchni wałka, rozpoczynając od jej wewnętrznego
kącika. Dociśnięcie rzęs do wałeczka należy wykonać ruchem
obrotowym w linii prostej. Uwaga! Rzęsy nie mogą krzyżować
się, ani znajdować pod wałeczkiem. Jeśli taka sytuacja nastanie,
należy delikatnie wysunąć je przy pomocy patyczka, a następnie
powtórnie przykleić do wałeczka.

Oczyszczanie skóry w okolicach oczu - W pierwszej
kolejności należy zdjąć soczewki kontaktowe, a następnie usunąć
makijaż przy użyciu płynu do demakijażu RefectoCil Eye MakeUp Remover. Kolejno, za pomocą RefectoCil Saline Solution
odtłuścić dokładnie całą powierzchnię w okolicach oczu. Precyzja
i dokładność na tym etapie jest szalenie ważna, gdyż gwarantuje
prawidłowe przyleganie rolek do rzęs.
Dobór właściwego wałeczka do długości rzęs
(S, M, L, XL) - Obowiązuje zasada: im krótsze rzęsy, tym

mniejszy wałeczek powinien zostać do nich dopasowany. • Włoski
powinny pokryć połowę obwodu wałka; • W przypadku dopasowania zbyt małego wałeczka, rzęsy zostaną utrwalone w kształt litery
„U“ (powstaje niepożądany efekt); • Gdy wałeczek jest zbyt duży,
a rzęsy w stosunku do niego zbyt krótkie, możemy zauważyć bardzo nikły efekt lub jego brak.

* Formuła z kolagenem i cysteiną

Efekt utrzymuje się do 6 tygodni!

Instrukcja użycia
1. Mocowanie wałka do rzęs -

Przygotowanie do zabiegu

Idealny kształt rzęs w
zaledwie 13 minut.

• Rolki są samoprzylepne;
• Należy dotykać tylko ich bocznych krawędzi;
• Wałeczki należy nagiąć kilkukrotnie w taki sposób, by uzyskały  
właściwą elastyczność i mogły łatwo dopasować się do linii rzęs;
• Gdy wałki są zbyt długie w stosunku do długości linii rzęs, należy
przyciąć ich końcówki nożyczkami;
• Podczas aplikacji należy naciągnąć powiekę, a następnie
przykleić rolki do wewnętrznej krawędzi powieki,
bezpośrednio nad linią rzęs.

2. RefectoCil EyeLash Perm - Do miseczki aplikacyjnej nr

1 należy wycisnąć niewielką ilość produktu RefectoCil EyeLash
Perm (wielkość ziarnka groszku). Kolejno, przy pomocy pędzelka
nr 1 rozprowadzić produkt na rzęsach tylko i wyłącznie w miejscu
ich podkręcenia (środkowa partia rzęs). Nie należy aplikować
płynu na rzęsy u nasady, ani na ich końcówki. Czas działania
produktu to 8 min.. Po jego upływie pozostałości produktu
należy usunąć za pomocą suchego wacika kosmetycznego. Uwagi:
1) Można skrócić czas działania preparatu w zależności od
kondycji oraz struktury włosków. 2) RefectoCil Eyelash Perm
i Refec to Cil Eyelesh Neutralizer nie mogą mie ć ze sobą
styczności! Z tego też powodu pędzelki oraz miseczki są
oznaczone odpowiednimi numerami 1 i 2. Należy zwrócić
uwagę, by nie użyć miseczki lub pędzelka po preparacie Perm do
Neutralizera!

3. RefectoCil EyeLash Neutralizer -

Do miseczki
aplikacyjnej nr 2 należy wycisnąć niewielką ilość produktu
RefectoCil EyeLash Neutralizer (wielkości ziarnka groszku).
Kolejno, przy pomocy pędzelka nr 2 do aplikacji rozprowadzić
produkt na rzęsach na tym samym obszarze, na którym znajdował
się wcześniej RefectoCil EyeLash Perm. Czas oddziaływania
produktu na rzęsy to 5 min.. Po jego upływie produkt należy
usunąć przy użyciu suchego wacika kosmetycznego.

4. Usunięcie wałeczków -

Do usunięcia wałeczków
niezb ę dny b ę dzie wilgotny wa cik kosm et yc zny. Nale ż y
p r z y ł oż y ć g o k ilk u k rot n i e b e zp o ś re d n i o d o w a ł e c zk a ,
a jeśli zachodzi taka potrzeba, delikatnie potrzeć go, w celu
całkowitego rozpuszczenia kleju. Kolejno, ostrożnie przesunąć
wacik po powierzchni powieki w dół by usunąć wałeczek.

