RefectoCil Brow Lamination Kit
Produkt zaprojektowany z myślą o pełnych i pięknych brwiach.
Piętnaście aplikacji!

RefectoCil Brow Lamination Kit to zestaw,
który pozwala na trwałą stylizację oraz
dowolne nadawanie kształtu brwiom według
obecnie panujących trendów.
Zawartość zestawu:
2 x tubki Lash & Brow Perm 3,5 ml
2 x tubki Neutralizer 3,5 ml
2 x Aplikator kosmetyczny
2 x Miseczki kosmetyczne Rose Gold
+ gratis 1 x Eye Care Pads

Aplikacja:
1. Oczyść brwi za pomocą RefectoCil Micellar Eye Make-Up Remover. Kolejno odtłuść je przy użyciu
RefectoCil Saline Solution. Skóra i włoski muszą być dokładnie oczyszczone i osuszone przed
rozpoczęciem aplikacji. Precyzja na tym etapie jest szalenie ważna, gdyż gwarantuje właściwe
wnikanie składników preparatu wewnątrz włosków, a co za tym idzie pożądane rezultaty zabiegu.
2. Użyj silikonowej szczoteczki Browista Tool by dokładnie wyczesać brwi.
3. Rozpocznij aplikację Lash Perm (1) na całej powierzchni brwi. Począwszy od ich nasady. Aplikację
kontynuuj w kierunku wyczesywania włosków (w kierunku ich wzrostu\ku górze).
4. Upewnij się, że nie nakładasz produktu na skórę wokół brwi (którą możesz zabezpieczyć
odżywczym kremem RefectoCil Skin Protection Cream & Eye Mask. Usuń preparat, który został
umieszczony w niepożądanym miejscu np. suchym wacikiem. Pozostaw Lash Perm na 6 minut.
5. Usuń Lash Perm (1) suchym wacikiem lub patyczkiem kosmetycznym. Zachowując kierunek ich
wyczesywania. W razie potrzeby skoryguj pojedyncze włoski.
6. Nanieś Neutralizer (2) za pomocą pędzelka. Powtórz krok 3. Pozostaw na 4 minut.
7. Usuń Neutralizer (2) wilgotnym wacikiem, a następnie dokładnie oczyść obszar brwi RefectoCil
Saline Solution, aby całkowicie usunąć wszelkie pozostałości preparatów po zabiegu.

8. Koloryzacja w trakcie zabiegu. Nanieś mieszankę produktów Refectocil na brwi oraz rzęsy.
Pozostawiając ją po laminacji jedynie na 3 minuty! (Po zabiegu liftingującym pamiętaj aby zawsze
skracać czasekspozycji farby/henny.)
9. Po usinięciu farby użyj silikonowej szczoteczki w celu ponownego zdefiniowania kształtu po
zabiegu koloryzacji oraz jeśli jest to potrzebne przytnij najdłuższe włoski za pomocą nożyczek do
brwi!

Składniki:
LASH & BROW PERM: Aqua (Water, Eau), Thiolactic Acid, Cetearyl Alcohol, Ammonia, Ammonium
Bicarbonate, Hydrolyzed Keratin, Ceteareth-20, Parfum (Fragrance), Sodium Cetearyl Sulfate,
Cysteine HCl, Sodium Laureth Sulfate,Sodium Benzoate, CI 77491 (Iron Oxides)
NEUTRALIZER: Aqua (Water, Eau), Cetearyl Alcohol, Hydrogen Peroxide, Sodium Laureth Sulfate,
Citric Acid, Sodium Phosphate, Parfum (Fragrance)

Dane logistyczne:
Jednostka sprzedaży i EAN
oraz wymiary

Referencja
0550113

9003877905264
Rozmiar opakowania (cm): 63x160x1
Zawartość: 1 szt. / Waga: 0,008kg

Jednostka transportu
Min. zamówienie:
1 szt.

Numer taryfy celnej
33079000

Informacje o produkcie:
Opis produktu:

Lash & Brow Perm: Kod formuły : KO 0068-01
Lashperm substancja aktywna, powodująca trwałe
odkształcenie włosków rzęs i brwi.
Neutralizer: Kod formuły: KO 0049
Substancja neutralizująca działanie Lash & Perm. Główny
składnik aktywny: Nadtlenek wodoru.
Klej: Kod formuły: KO 0074
Jest to klej używany do utrzymywania włosków w
odpowiedniej pozycji podczas liftingu.

Specyfikacja:

Lash & Brow Perm:
Konsystencja: Kremowa
Gęstość: 0,96 ... 1,1 g / cm3
Wartość pH: 8,8-9,5
Lepkość: 7.000 ... 30.000 mPas
Kolor: różowy
Zapach: charakterystyczny
Neutralizer:
Wartość pH: 2,4 ... 3,5
Gęstość: 0,98 ... 1,00 g / cm3
Lepkość: 60 000 ... 70 000 mPas
Kolor: biały
Zapach: charakterystyczny

Data przydatności do użycia:

Lash & Brow Perm: patrz zgrzew tubki
Neutralizer: d patrz zgrzew tubki
Klej: patrz zgrzew tubki

Gdzie można znaleźć:
Kod partii:

Lash & Brow Perm: patrz zgrzew tubki
Neutralizer: data zgrzew tubki
Klej: data patrz podstawa butelki

Warunki przechowywania:
Szczególne środki ostrożności zgodne z
przepisami UE dotyczącymi kosmetyków:
Dodatkowe informacje:

Przechowuj zawsze w chłodnym, zacienionym miejscu.
Zawsze dokładnie zamykaj tubkę z produktem.
Brak.
•
•
•

Testy alergologiczne:
Roszczenia:

Zakłóż okulary i rękawiczki ochronne; unikaj
kontaktu z oczami i skórą.
Załóż gumowy lub plastikowy fartuch, aby uniknąć
zanieczyszczenia odzieży.
Unikaj kontaktu Lash & Brow Perm i Neutralizer
(Zmniejszenie ryzyka reakcji chemicznej).

Zalecamy test alergologiczny (test płatkowy).
W przypadku produktów kosmetycznych karty
bezpieczeństwa nie są wymagane przez Prawo europejskie
(WE). Niniejszy dokument nie stanowi karty charakterystyki
w rozumieniu europejskim (WE) ustawodawstwo dotyczące
chemikaliów. Podaje się je dobrowolnie i wyłącznie w celach
informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki
niewłaściwego użycia lub nadużycia naszych produktów.

