
 
RefectoCil Starter Kit – 
Sensitive Colours RefectoCil 
Starter Kit – Profesjonalny zestaw 
startowy do koloryzacji brwi i rzęs. 

Gama produktów przeznaczona również dla Klientów o wrażliwych 
oczach i skórze. RefectoCil Sensitive oferuje teraz idealne 
rozwiązanie do koloryzacji rzęs i brwi dla wszystkich, którzy cenią 
optymalną kompatybilność ze skórą. 
 

RefectoCil Starter Kit Sensitive zawiera wszystkie produkty niezbędne do wykonania pełnego zabiegu, 
w tym wszystkie dostępne kolory żelowych farb RefectoCil Sensitive. 
 
Zawartość: 
3 x Farba RefectoCil Sensitive colours 15 ml: Black, Dark brown, Medium brown. 
1 x Aktywator - Sensitive Developer Gel 60ml 
1 x Zmywacz - Sensitive Tint remover(150ml) 
1 x Silikonowe płatki ochronne - Silicone Pad 
1 x Paletka - Artist palette 
GRATIS: 
1 x Instrukcja Sensitive 
 
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. 
 

Dane logistyczne: 
 

Numer 
artykułu 

Jednostka sprzedaży 
Kod EAN i wymiary 

Zamówienia produktów w 
kartonach EAN i wymiary 

Jednostka transportu  Numer taryfy celnej 

057664 9 003877 576648 
Wymiary (cm): 22 x 17 x 6,5 
Zawartość: wymienione powyżej 
Waga: 0,66kg 

x 
Zawartość: 1 zestaw 
Waga: 0,66kg 

Wymiary (cm): 46,2 x 32,7 x 
22,3  
Zawartość: 8 zestawów 
Waga: 5,24kg 

33079000 


