
 

RefectoCil Micellar Eye Make-Up Remover - 
Zmywacz do henny 

150 ml. 

Micellar Eye Make-up Remover  – oczyszcza i 
wzmacnia rzęsy 
 

 Nowy RefectoCil Eye Make-up Remover dzięki nowej technologii, 
przyciąga cząsteczki makijażu niczym magnes, gwarantuje oczyszczanie - 
bez pocierania oczu! 
 Aby uzyskać perfekcyjny rezultat oraz długą trwałość  koloryzacji przed 
stylizacją oczu użyj zmywacza RefectoCil Micellar Eye Make-up Remover. 
Nowa formuła wzmacniająca rzęsy i skład wolny od oleju. 

NOWOŚĆ: nowy wygląd, nowy rozmiar! 
       

  

 
Wskazówka: 
Stosuj preparat do demakijażu Micellar Eye Make-up Remover u Klientów nie posiadających make-up'u, aby upewnić 
się że ich skóra została całkowicie oczyszczona. Takie postępowanie zapewni optymalny efekt zabiegu. 
 

Składniki: 
Aqua, Pentylene Glycol, Propylene Glycol, Polyglyceryl-4 Laurate/Sebacate, Glycerin, Polyglyceryl-6 Caprylate/Caprate, 
Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Sodium Hydroxide, 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 

05889 9 003877 901167 
Wymiary (cm): 
Średnica: 5 
Wysokość:11,66 
Zawartość: 150ml 
Waga: 2,4kg 

9 003877 901211 (12 szt./karton) 
Wymiary (cm): 20,5x15wx12 (12 
szt./karton) 
Zawartość: 8 x 12 butelek (12 
szt./karton) 
Waga: 2,4kg (12 szt./karton) 

Wymiary (cm):46,2x32,7x27,7 
Zawartość: 96 buletek 
Waga:18,91kg 

34013000 

 



 
 
 
Informacje o produkcie: 
 

Opis produktu: Kod Artykułu: KO 0072 
Roztwór wodny do oczyszczania skóry z makijażu. 
Butelki plastikowe o pojemności 150 ml. 

Specyfikacja: Gęstość: 1,00 ... 1,02 g/ml 
pH: 7,2 ... 7,6 pH 

Data przydatności do użycia: 
 
Gdzie można znaleźć: 

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

Kod partii: Podstawa opakowania 
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: 

Brak 

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 
Zmywacz do makijażu 

Ostatnia modyfikacja: 2016-02-04, GWC 
 
1. Identyfikacja produktu 
1. Produkty płynne lub kremowe stosowane jako zmywacz do makijażu. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
 
Gdy produkt jest użyty zgodnie z instrukcją pozostaje bezpieczny. Poniższe informacje dotyczą wypadków, a także 
nieprofesjonalnego zastosowania produktu. 
 
3. Środki pierwszej pomocy 
Postępowanie w następujących przypadkach: 
- kontakt z oczami: usunąć soczewki; jeśli zachodzi potrzeba natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody; 
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: zmyć wodą. 
 
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, ściereczkę lub standardowymi środkami czystości. 
Opakowanie należy poddać recyklingowi po całkowitym opróżnieniu. Napełnione, nieużywane opakowania należy 
utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadami w gminie. 
 
6. Obsługa i przechowywanie 
Musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta. Przestrzegaj ostrzeżeń na opakowaniu. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie powyżej temperatury pokojowej). Zamknij pojemnik po użyciu.  
 
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. 
 
 
 


