
 
RefectoCil Skin Protection Cream & Eye Mask 75 ml. 

Pielęgnacja, ochrona i doskonała przyczepność podkładek do koloryzacji 
dzięki RefectoCil Eye Protection 

 
Witamina E, aloes i olej ze słodkich migdałów - 3 naturalne, wysokiej 
jakości składniki, które pielęgnują skórę podczas barwienia rzęs i brwi. 
Opracowana specjalnie z myślą o przyczepności papierów 
ochronnych, RefectoCil Skin Protection Cream & Eye Mask zapewnia 
również nieprzepuszczalność produktu. 
 
• Specjalnie nadaje się do wrażliwych okolic oczu 
• Nowa formuła: bez parafiny, oleju silikonowego i PEG 
• Intensywna opieka bazująca na naturalnych składnikach 
• Lepsza nieprzepuszczalność kolorów dzięki nowej formule 
• Produkt starcza na dla około 150 aplikacji 

 
Wskazówki: 
 
Dodatkowe właściwości: nadaje się również do stosowania jako nawilżająca maska do twarzy lub rąk 
o działaniu przeciwstarzeniowym: 

• Podczas koloryzacji: po usunięciu makijażu wmasuj resztę kremu lub użyj go do masażu rąk 
• Używaj tylko jako maski: pozwól działać masce przez 5 minut, a następnie wmasuj resztę 

 

Application:  
• Nałóż produkt na dolną i górną powiekę 
• Obrysuj brwi kremem, aby uniknąć przebarwień w tym obszarze 
• Nadaje się również jako maska na oczy 
 

Ingredients: 
Aqua, Glycine Soja Oil, Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Decyl Oleate, Glycerin, Ethylhexyl Isononanoate, 
Cetearyl Nonanoate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium Cetearyl Sulfate, Cera 
Alba, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citric Acid, Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Tocopheryl Acetate, 
Parfum, Sodium Anisate, Xanthan Gum, Cetearyl Glucoside, Panthenol, Limonene, Geraniol, Citronellol, 
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Disodium Phosphate, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Potassium Phosphate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 

 
Logistic data: 

Numer 
produktu 

Jednostka sprzedaży 
Kod EAN i wymiary 

Jednostka zamówienia 
EAN i wymiary 

Jednostka transportu Numer 
taryfy 
celnej 

05876 9 003877 058762 
Wymiary (cm): 11,8 x6,10 
średnica: 3,5 
Zawartość: 75ml 
Waga produktu: 0,9kg 

9 003877 089131 (12 szt./karton) 
Wymiary (cm):16,7x12,2x12,8 (12 
szt./karton) 
Zawartość: 12 tub (12 szt./karton) 
Waga:10,8kg (12 szt./karton) 

Wymiary (cm):45,3x32x32,4 
Zawartość: 120 tubes 
Waga: 11,1kg 

33049900 

 



 
Informacje o produkcie: 
  

Opis produktu: Kod Artykułu: KO 0066 
Emulsja zawierająca substancje pielęgnujące skórę, 
umiezczona w 75 ml plastikowych tubach. 

Specyfikacja: Gęstość: 0,96 … 0,98 g/cm3 
Wartość pH: 4,5 ... 5,0 
Lepkość: 130.000 ... 180.000 mPas 

Data przydatności do użycia: 
 
Gdzie można znaleźć: 

Oznaczenie symbolem      12M 
Okres przydatności do użycia po pierwszym otwarciu:  
12 miesięcy 
Etykieta znajduje się na tylnej części pakowania 

Kod partii: Nadrukowany na zgrzewie tuby 

Certyfikaty: Grüner Punkt 

Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym. Po użyciu produktu starannie 
zamknij 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. 
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1. Identyfikacja produktu 
Nawilżające kremy lub żele do wrażliwej skóry wokół oczu. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
Stosowany prawidłowo produkt jest bezpieczny i tolerowany zgodnie z przepisami prawa (art. 3 
rozporządzenia dotyczącego kosmetyków UE). Poniższe informacje dotyczą nieumyślnego niewłaściwego 
użycia lub wypadków, a także ewentualnie zastosowań komercyjnych. 
 
3. Środki pierwszej pomocy 
Postępowanie w następujących przypadkach: 
- kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody, następnie niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem (okulistą). 
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij około jednej szklanki wody. W 
razie potrzeby skonsultuj się z właściwym Centrum Kontroli Trucizn lub lekarzem. 
 
W przypadku konsultacji z lekarzem lub Centrum Kontroli Trucizn zawsze należy mieć opakowanie lub 
etykietę 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 i 
standardowych środków czyszczących. 
Uwaga: Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia. 
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 stosować zgodnie z instrukcjami producenta. Przestrzegaj ostrzeżeń na opakowaniu. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie powyżej temperatury pokojowej). 
 
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. 

 


