
 
 
RefectoCil Sensitive Black 
Żelowa henna do koloryzacji brwi i rzęs, 15 ml. 
 

RefectoCil Sensitive to pierwsza seria do koloryzacji rzęs i brwi oparta na 
ekstraktach roślinnych. Idealna dla Klientów skłonnych do alergii i podrażnień. 
Ekspresyje spojrzenie przez całą dobę. Dwustopniowy system aplikacji. 
• Delikatna koloryzacja na bazie ekstraktów roślinnych. 
• Testowany dermatologicznie i okulistycznie. 
• Czas aplikacji wynosi jedyne 3 minuty! 
• Trwałość koloru do sześciu tygodni. Efekt jest wodoodporny. 
• Zawartość: jedna tubka wystarczy na 30 aplikacji. 
•  Dostępny w 3 kolorach: Czerń, Ciemny brąz, Średni brąz. 
 

Grupa docelowa: 
• Zabieg koloryzacji brwi i rzęs rekomendowany osobom o bardzo ciemym 
kolorze włlosów.  
 

 
Aplikacja:  
• Przytwierdź RefectoCil Silicone Pads lub RefectoCil Eye protection papers z  
kremem RefectoCil Skin Protection Cream & Eye Mask. 
• Wycisnąć farbę RefectoCil Sensitive Colour Gel wielkości ziarnka grochu do 
zagłębienia w paletce RefectoCil Artist Palette. Szpatułką kosmetyczną starannie 
rozprowadzić preparat, pozostawić na 2 minuty. 
• Po upływie 2 minut dokładnie usunąć farbę RefectoCil Sensitive Colour Gel przy 
użyciu suchego wacika/patyczka kosmetycznego. 
• Do drugiego wgłębienia na paletce wycisnąć niewielką ilość aktywatora w żelu 
Sensitive Developer Gel (wielkość ziarnka grochu). Następnie przy użyciu pałeczki 
dołączonej do opakowania RefectoCil 
Developer Gel, starannie nanieść preparat na włoski i dokładnie rozprowadzić w 
miejscach, w których uprzednio została nałożona żelowa farba. Na tym etapie 
należy pracować bardzo precyzyjnie, by nie zabarwić skóry w niepożądanych miejscach. Czas działania to 1 
minuta! 
• Usunąć developer w żelu za pomocą wilgotnego wacika kosmetycznego nasączonego wodą. 
Informacje dodatkowe:  
• Produktów z serii RefectoCil Sensitive nie  można stosować wymiennie z produktami z serii tradycyjnej. 
• Nie należy łączyć ze sobą zawartości produktów serii Sensitive (farby z aktywatorem w żelu) na paletce. 
Produkty te muszą być nakładane osobno, jeden po drugim. 

 
Składniki: 
Aqua, Alcohol denat., (Calendula Officinalis / Safflower Flower) / (Achillea Millefolium 
Flower/Leaf/Stem) / (Vaccinium Myrtillus / Vitex Agnus-Castus Fruit) / Rhus Chinensis Gall / 
Walnut Husk / (Camellia Sinensis / Nettle Leaf) / (Juniperus Communis Leaf/Stem) / Horse 
Chestnut Nut / Dichroa Febrifuga Root / Grape Seed / Acacia Catechu Wood / Goldenrod / 
Hypericum Perforatum Extract, Carbomer, Ascorbic Acid, Sodium Hydroxide. 

 



 
Dane logistyczne: 
Numer 

artykułu 
Jednostka sprzedaży 
Kod EAN i wymiary 

Zamówienia produktów w kartonach 
EAN i wymiary 

Jednostka transportu  Numer taryfy 
celnej 

05021 
 
 

9 003877 050216 
wymiary (cm): 10,5(długość) x 2,4 
(szerokość) x 24(wysokość) 
opakowanie: 15ml 
waga: 0,03kg 

9 003877 262558 (12 op. / karton) 
wymiary (cm): 15(długość) x 
11(szerokość) x5 (wysokość) (12 op. / 
karton) 
zawartość: 12 tubek  (12 op. / karton) 
waga: 0,36kg  (12 op. / karton) 

Wymiary (cm):45,3 (długość) x 
32 (szerokość) x 32,4 
(wysokość) 
zawartość: 192 tubki 
waga: 15,3 kg 

33079000 

 
 
Product information:  
Opis produktu: Kod artykułu: FA 5510 

Czarna, żelowa farba do rzęs i brwi, której formuła oparta jest na 
naturalnych ekstraktach roślinnych. Produkt jest używany w 
połączeniu z RefectoCil Sensitive Developer Gel (formuła zawiera 
azotan srebra). 
Produkt wegański. 

Specyfikacja: Gęstość: 0,98 ... 1,20 g/cm3 
pH: 3,5 ... 5,0 
Lepkość: 150.000 ... 250.000 mPas 
Właściwości: Bezbarwny do niebiesko-szarego zelu 
Zapach: Charakterystyczny 

Data przydatności do użycia: 
Gdzie można znaleźć: 

Zgrzew tuby  oraz boczna ścianka kartonika. 

Kod partii: Zgrzew tuby  
Certyfikaty: Grüner Punkt 
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 

temperatury pokojowej. Nie umieszczać obok źródeł ciepła (grzejniki, 
nawiewy). 
Po użyciu produktu należy szczelnie zamknąć opakowanie. 

Szczególne środki ostrożności 
zgodnie z unijnymi przepisami 
dotyczącymi kosmetyków: 

Brak 

Dodatkowe informacje: Zalecamy wykonanie testu alergicznego (test płatkowy) 48-72 godzin 
przed pierwszą aplikacją, a także po długim okresie bez koloryzacji. 
Instrukcje: Nanieś 1 cm RefectoCil Sensitive Colour Gel oraz 1 cm 
Refectocil Developer Gel w niewielkiej odległości od siebie na małym 
obszarze w zgięciu łokcia lub za uchem. Pozwól wyschnąć i pozostaw 
nieprzykrywając na 48h, następnie zmyj wodą. Jeśli  pojawią się 
jakiekolwiek zmiany skórne, zaniechaj wykonywania zabiegu.  
 

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 

Barwniki do włosów (trwałe, zawierające azotan srebra) 
Ostatnuia modyfikacja: 2016-02-09, GWC 

 
1. Identyfikacja produktu 
Mieszanka naturalnych barwników w osnowie kremowej lub żelowej do stosowania w połączeniu z 
aktywatorem RefectoCil Sensitive Developer Gel (azotan srebra). W przeciwieństwie do tradycyjnej metody 
koloryzacji, składników nie wolno mieszać, lecz nanosić na włoski jeden po drugim. 
 
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. 
Nie są znane zagrożenia dla zdrowia; mimo to zaleca się wykonanie testu alergicznego jako środka ostrożności. 
 
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 i mydłem.  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: wytrzeć substancję ściereczką. Usuń resztę za pomocą wody oraz 
standardowych środków czyszczących. Używać odpowiednich rękawic ochronnych. 
 
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 używać zgodnie z instrukcjami producenta, rękawic roboczych (rękawice jednorazowe zgodnie z normą 
DIN EN 374 z PCV lub nitrylowe). Unikaj kontaktu z tkaninami. Przestrzegaj ostrzeżeń i zaleceń na opakowaniu. 
Unikać kontaktu z oczami lub skórą twarzy. Zamykaj opakowanie po wyciśnięciu produktu z tuby. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (w temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej). 
 
7. Inne informacje 
Zapoznaj się z instrukcją 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. 
 
 
 


