
 

 
RefectoCil Sensitive Developer Gel 
- Aktywator w żelu 60 ml. 
 
Doskonale podkreślone spojrzenie u osób skłonnych do alergii 

 
Łatwy w użyciu aktywator w żelu używany w połaczeniu z produktami do 
koloryzacji linii Sensitive.  
RefectoCil Sensitive – pierwsza seria do koloryzacji rzęs oraz brwi oparta na 
ekstraktach roślinnych, opracowana z myślą o osobach skłonnych do alergii oraz 
skłonnych do podrażnień. 
 
• Łagodna koloryzacja na bazie składników roślinnych. 
• Testowany dermatoligicznie oraz okulistycznie. 
• Aplikacja w 3 minuty. 
• Produkt zaiwera azotan srebra i jest dostępny w 3 odcieniach. 
• Efekt utrzymują się do sześciu tygodni. Efekt odporny na rozmazywanie, 
wodoodporny. 

 
 

Aplikacja:  
• Umieść płatki ochronne oraz krem ochronny RefectoCil Skin Protection Cream & Mask zgodnie z instrukcją 
obsługi. 
• Nałóż żelową farbkę Colour Gel pałeczką do aplikacji zamieszczoną w opakowaniu (biała) - pozostaw na 2 
minuty. 
• Usuń żelową farbę za pomocą suchego wacika lub patyczka kosmetycznego. 
• Nałóż RefectoCil Sensitive Developer Gel za pomocą patyczka do aplikacji dołączonego do opakowania (kolor 
szary) - pozostaw na 1 minutę. 
• Po upływie określonego wyżej czasu usuń Developer Gel za pomocą wilgotnego patyczka bądź wacika 
kosmetycznego. 
Dodatkowe informacje:  
• Senistive Developer Gel jest aktywatorem dedykowanym serii Sensitive, nie może być użyty jako deweloper 
podczas koloryzacji tradycyjną henną w proszku. 
• Nie należy mieszać ze sobą Żelowej farby Sensitive z Developer Gel, produkty te powinny być aplikowane na 
włoski jeden po drugim. 
• Upewnij się, że kolor farby żelowej przed aplikają jest przeźroczysty. 
• Przed aplikacją Color Developer Gel upewnij się, że farba Sensitive Colour Gel została dokładnie usunięta z 
włosków. 
 

Składniki: 
Aqua, Silver Nitrate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate / VP Copolymer, Ammonia. 
 

Dane logistyczne: 
Numer 
produktu 

Jednostka sprzedaży 
Kod EAN oraz wymiary 

Zamówienia produktów w kartonach, EAN oraz 
wymiary 

Jednostka transportu Numer 
taryfy 
celnej 

05020 9 003877 050209 
Wymiary (cm): 15 x3,6 x 3,6 
Zawartość: 60ml 
Waga: 0,08kg 

9 003877 262541 (12 szt./karton) 
Wymiary (cm): 16,2 x 12 x 16h (12 szt./karton) 
Zawartość: 12 tubk (12 szt./karton) 
Waga: 0,96kg (12 szt./karton) 

Wymiary (cm): 45,3 x 32 
x 32,4  
Zawartość: 120 tubek 
Waga: 10,5kg 

33079000 



 

 
Informacje o produkcie: 
 

Opis produktu: Kod artykułu: FA 5000 
Deweloper wykorzystywany do koloryzacji rzęs oraz brwi, 
zawierający azotan srebra w plastikowych tubach o pojemności 
60ml. Produkt jets używany w połaczeniu z RefectoCil Sensitive 
Colour Gel  w kolorach: Czarnym, Średnim brązie, Ciemnym brązie. 
Produkt wegański. 

Specyfikacja: Gęstość: 0,98 … 1,05 g/cm3 
pH: 9,0 … 10,0 
Lepkość: 120.000 ... 180.000 mPas 
Włąściwości: Przeźroczysty, bezbarwny. Mogą pojawić się małe 
pęcherzyki powietrza. 
Zapach: Charakterystyczny 

Data przydatności do użycia: 
Gdzie można znaleźć: 

Minimalna przydatność do użycia: 6 months      6M 
Tylna część tubki, karton 

Kod partii: Zgrzew tuby 
Certyfikaty: Grüner Punkt 
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Po 

użyciu należy niezłwłocznie zamknąć tubę. Nie wystawiać na 
działanie źródeł światła. 

Szczególne środki ostrożności zgodnie z 
unijnymi przepisami dotyczącymi 
kosmetyków: 

• Zawiera azotan srebra 
• W przypadku kontaktu z oczami, zdjąć soczewki kontaktowe 

oraz przemyć obficie wodą 
 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

GROUP DATA SHEET 
Produkt do koloryzacji 

Aktywator  (produkt na bazie azotanu srebra) 
Ostatnia modyfikacja: 2016-02-09, GWC 

 
 
1. Identyfikacja produktu 
Azotan srebra i składniki pomocnicze w osnowie kremowej lub żelowej do stosowania w połączeniu z 
odpowiednimi produktami serii Sensitive. W przeciwieństwie do tradycyjnej metodu koloryzacji, składników nie 
wolno mieszać, lecz nanosić jeden po drugim. Barwniki do włosów (trwały proces na bazie azotanu srebra). 
Produkt dwuskładnikowy, komponent wywoływacza. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
 
Produkt używany wg zaleceń jest bezpieczny i tolerowany zgodnie z przepisami prawa (art. 3 rozporządzenia 
dotyczącego kosmetyków UE). Poniższe informacje dotyczą nieumyślnego niewłaściwego użycia lub wypadków, 
a także możliwych zastosowań komercyjnych. Produkt może powodować niewielkie podrażnienia w kontakcie z 
oczami lub przy dłuższym kontakcie ze skórą. Powoduje przebarwienia (brązowe plamy) na skórze. 
 
 
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: Należy wypić wodę z odrobiną soli, nie wywoływać wymiotów. 
- kontakt ze skórą: Niezwłocznie natrzeć skórę solą stołową z niewielką ilością wody, jeśli wystąpi odbarwienie 
skóry, zniknie ono w ciągu kilku dni. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry, skonsultuj się z lekarzem. 
 
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 z dodatkiem soli stołowej, następnie wytrzeć 
powiuerzchnię ściereczką. Usunąć pozostałość wodą ze standardowymi środkami czystości). Używaj 
odpowiednich rękawic ochronnych. Opakowanie należy poddać recyklingowi po całkowitym opróżnieniu. 
Napełnione, nieużyte opakowanie należy utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywami dotyczącymi gospodarki 
odpadami w gminie. 
 
6. Obsługa i przechowywanie 
Zabieg przy użyciu produktu musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta. Używaj rękawic 
ochronnych. Unikaj kontaktu z tekstyliami. Przestrzegaj ostrzeżeń na opakowaniu. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie powyżej temperatury pokojowej). Zamknij pojemnik po 
użyciu. Nie wystawiaj produktu na działanie promieni słonecznych oraz innych źródeł światła. 
 
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. 
 
 
 


