
 

GW Cosmetics GmbH                                                                                                                

Letzte Änderung am 27.6.2019 
 

 

 

RefectoCil Eye Care Pads 
“4 w 1” Efekt kompresu, 10 saszetek w kartoniku 

Idealne do ochrony skóry podczas 
koloryzacji brwi i rzęs, nadają skórze 
świeżości, skóra odzysuje swą 
witalność! 
 
 

 Dzięki kwasowi hialuronowemu oraz wysoko  
 skoncentrowanemu wyciągowi z aloesu cera  
 zostaje intensywnie nawilżona i odświeżona 

 Dzięki zawartości alatoniny wygładzają cerę 

 Chronią okolice oczu podczas zabiegów 
 kosmetycznych oraz stylizacyjnych 

 
 
 
 
 

Zastosowanie: 
 

1. Oczyść i osusz okolice oczu. Skóra powinna zostać dokładnie 
oczyszczona i odtłuszczona. 

2. Usuń plastikowe osłonki z płatków. 
3. Delikatnie umieść płatki żelową warstwą ku skórze, umieszczając je tuż pod dolną linią rzęs. 
4. Teraz bezpiecznie możesz wykonać wszystkie czynności stylizacyjne rzęs jak i koloryzację. 
5. Delikatnie usuń płatki po upływie 20-30 min.  

 
 

Wskazówka: By wzmocnić efekt działania kompresu, przed jego użyciem umieść płatki w lodówce! 

 
 
Ingredients: 

Aqua (Water), Glycerin, Sorbitol, Sodium Polyacrylate, Kaolin, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Cellulose Gum, Butylene 
Glycol, Polyacrylic Acid, Aspergillus Ferment, Sorghum Bicolor Leaf/Stem Extract, Volcanic Ash Extract, Lecithin, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter Extract, Juglans Regia (Walnut) Seed Extract, Macadamia Ternifolia Seed Extract, Persea 
Gratissima (Avocado) Fruit Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Extract, Charcoal Powder, Acetyl Glutamine, Bacillus/Folic Acid/Soybean Ferment Extract, Sodium Hyaluronate, CI77480 
(Gold), sh-Oligopeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Polypeptide-1, sh-Polypeptide-11, sh-Polypeptide-9, Allantoin, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice Powder, Tocopheryl Acetate, Aluminum Hydroxide, Tartaric Acid, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, 
Phenoxyethanol, Disodium EDTA, CI 77891 (Titanium Dioxide), Butylphenyl Methylpropional, Parfum (Fragrance) 
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Dane logistyczne:  
 
Numer 
produktu 

Jednostka sprzedaży 
EAN I wymiary 

Jednostka zamówienia 
 

Jednostka transportu Numer taryfy 
celnej 

05923 9003877 904861 
Wymiary FS (cm): 
8,0x14,7x3,2 
Zawartość: 
10 saszetek  
Waga: 0,059kg 

Wymiary (cm): 8,3x13,5x15,0 
Zawartość: 4 carton boxes  
Waga: 0,266kg  

Wymiary (cm): 
45x31,5x20,7 
Zawartość: 40 produktów 
sprzedażowych 
Waga: 3,03 kg 

33049900 

 

Informacje o produkcie: 
 

Opis produktu: Hudrożelowe płatki pod oczy zawierające substancje aktywne. Chronią 
skórę podczas koloryzacji rzęs.. 
Numer produktu: 05923 

Specyfikacja: Oznaczono datą przydatności do użycia = 36 miesięcy 
Zużyć natychmiast po otwarciu opakowania. Produkt jednorazowy.  
Saszetki w kartonowym opakowaniu. 

Data przydatności do użycia: 
Gdzie można znaleźć: 

Na saszetkach oraz kartonowym opakowaniu. 

Warunki przechowywania: Przechowywac w temeraturze 15-25°C, ale również 1-30°C. Podczas 
transportu maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 45°C. 

Szczególne środki ostrożności zgodnie z 
unijnymi przepisami dotyczącymi 
kosmetyków: 

Opcjonalne środki ostrożności:  

 Zużyć natychmiast po otwarciu 

 Produkt jednorazowego użytku 

 Uwaga: Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. 

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 
europejskiego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów. Podawany jest 
dobrowolnie i wyłącznie w celu informowania klientów. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za konsekwencje niewłaściwego użytkowania lub 
niewłaściwego użytkowania naszych produktów. 
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GROUP DATA SHEET 
Kremy pod oczy / Żele 

Ostatnia modyfikacja: 2016-02-08, GWC 
 
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. 

 
 


