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RefectoCil Application Set Mini 
5x mini miseczkek kosmetycznych, 5x pałeczek aplikacyjnych 

Praktyczny zestaw do przygotowywania produktów oraz ich 
aplikacji podczas zabiegów kosmetycznych. 
 
Mini zestaw służący do wygodnej aplikacji oraz łączenia ze sobą produktów RefectoCil 
podczas zabiegów koloryzacji. Składa się z 5 małych, lekkich, nietłukących się naczyń 
do koloryzacji oraz 5 pałeczek do aplikacji wyposażonych w innowacyjny grzebień. 

   
•  Miseczka kosmetyczna posiada gładką 
powierzchnię, która umożliwia łatwe 
i szybkie czyszczenie. 
• Kształt miseczek umożliwia łatwe 
i bezpieczne umieszczanie w nich 
poszczególnych produktów. 
• Pałeczki do aplikacji: podczas nakładania 
mieszanki włosy są dokładnie rozczesywane 
przez grzebień. Grzebień można stosować 
przed, po lub w trakcie aplikacji, dzięki tej 
czynności uzyskuje się doskonały, jednolity 
efekt koloryzacji. 

 
Aplikacja:  
• Przygotowanie: użyj silikonowych płatków ochronnych RefectoCil Silicone Pads lub kremu ochronnego 
Skin Protection Creme & Eye Mask i papierowych płatków ochronnych RefectoCil Protection Papers 
zgodnie z instrukcją obsługi. 
• Połącz 2cm farby RefectoCil  z 10 kroplami Aktywatora w kremie Oxidant Creme 3% lub 15-20 
kroplami Aktywatora w płynie Oxidant Liquid 3% do uzyskania jednolitej, kremowej kosnystencji. Nanieś 
na włoski za pomocą pałeczek do aplikacji. 
• Pozostaw na 5-10 minut. 
• Usuń za pomoca wilgotnego wacika kosmetycznego. 
Jeśli wcześniej zostosowano rozjaśnianie Blond Brow, czas aplikacji powinien zostac skrócony od 1 do 5 
minut, natomiast po zabiegach pernamentnych wykonywanych ana rzęsach, czas aplikacji powinien 
zostać skrócony do 2 minut. 
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Dane logistyczne: 
Nr artykułu Jednostka sprzedaży 

EAN oraz wymiary 
Jednostka zamówienia 
EAN oraz wymiary 

Jednostka transportu Numer taryfy celnej 

057671 9 003877 904496 
Wymiary (cm):  
Miszeczki kosmetyczne: 
5 x 2,9 x 1,5 
Pojemność: 5 mL 
Pałeczki do aplikacji: 8,5  
Zestaw: 5 miseczek 
kosmetycznych 
5 pałeczek do aplikacji 

9 003877 904373 
Wymiary (cm):  
13,3 x 8,2 x 1,5 
Zawartość: 1 opakowanie 
= 5 zestawów 

Wymiary (cm): 
45,3 x 32 x 32,4 
Zawartość: 
x 

96190090 

 


