RefectoCil Lash & Brow Styling Kit Mini
RefectoCil Mini Lash & Brow Styling Kit – idealny zestaw dla
początkujących i nie tylko!
The Mini Lash & Brow Styling Kit zawiera paski do stylizacji brwi - Brow Styling Strips, dwa
standardowe kolory RefectoCil, niebiesko czarny oraz naturalny brąz, jak również wszystkie
niezbędne akcesoria do wykonania zabiegu. Jest idealnym zestaw edo pierwszego kontaktu z marką.

Zawartość:
1 x farba RefectoCil niebiesko-czarna 15 ml
1 x farba RefectoCil henna naturalny brąz 15 ml
4 x RefectoCil paski do stylizacji brwi, 4 dodatkowe
paski
1 x Oxidant 3% w płynie 100 ml
1 x silikonowe podkładki ochronne Silicone Pads
1 x Mini miseczka kosmetyczna

Aplikacja:
1. Ostrożnie oddziel paski, dzieki temu uzyskasz jeden pasek na prawą i jeden na lewą brew.
2. Odnieś się do punktorów umieszczonych na paskach. Umieść je poniżej brwi, tak aby strona z
pierwszym punktem znajdowała się na początku brwi. Uwaga! Paski należy przyklejać zawsze
w pozycji poziomej.
3. Dociśnijj paski dokładnie i równomiernie, tak by wosk prawidłowo przykleił się do włosów.
4. Jesli chcesz wykonać koloryzacje brwi w tym samym czasie, nałóż wybrany kolor produktu na
włoski rzęs i brwi, a nastepnie zmyj lekko nawilżonym wacikiem po upływie wskazanego
czasu. Jeśli koloryzacja odbywa się w innym czasie niż depilacja, w pierwszej kolejności
wykonaj koloryzacje, a następnie depilacje.
5. Naciągnij skórę na zewnętrznej krawędzi brwi i szybkim ruchem pociągnij pasek w kierunku
przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, w kierunku nosa.
Dodatkowe paski umożliwiają usuwanie włosów pomiędzy brwiami i ponad linią brwi.

Dane logistyczne:
Numer produktu

Jednostka sprzedaży
Kod EAN i wymiary

Jednostka zamówienia
EAN i wymiary

Jednostka transportu

Numer taryfy celnej

057777 (EU)
057778 (AUS)
057770 (USA)
057779 (CAN)
057777B (BRA)
057777R (RUS)

9 003877 902355
wymiary (cm): 14x15x4
zawartość: patrz wyżej
waga:0,24kg

x
zawartość: 1 zestaw
waga: 0,24kg

wymiary (cm): 45,3x32x32,4
zawartość: 36 zestawów
waga: 9,10kg
9 003877 902454 (RUS)
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