
 

RefectoCil Eyelash Curl - 36 Aplikacji 

RefectoCil Eyelash Perm - Trwałe podkręcenie rzęs 
NOWA nazwa – nowy styl: RefectoCil Eyelash Curl w stylowej, wodoodpornej 
kosmetyczce, która zapewnia komfort pracy. Klej został zoptymalizowany, 
nowe szkleane opakowanie zapewnia maksymalna jakość i trwałość produktu. 
Wygląd produktu uległ zmianie, ale efekt nie!  Niesamowite wyraziste 
spojrzenie, modny wygląd – RefectoCil Eyelash curl sprawia, że spojrzenie jest 
bardziej wyraziste, a rzęsy wydają się dłuższe i uniesione, dzieki wyraźnemu 
podkręceniu. 
W związku z tym spojrzenie staje się cieplejsze, bardziej przyjemne oraz  
idealne w każdych okolicznościach. Aplikacja jest niezwykle łatwa, a efekt 
utrzymuje się bardzo długo, nawet do 6 tygodni. Dzięki zawartości kolagenu i 
cysteiny rzęsy są pielęgnowane podczas wykonywanego zabiegu. Delikatna 
formuła jest odpowienia nawet dla cienkich i słabych włosków. 

Zawartość: 
2 x tubki Lashperm 3,5 ml 
2 x tubki Neutralizator 3,5 ml 
1 x buteleczka kleju 4 ml 
1 x patyczek z drewna różanego 
2 x mini miseczki kosmetyczne 
2 x pędzelki kosmetyczne 
18 szt. wałeczków z każdego rozmaru: S, M, L, XL 
 
Aplikacja:    

• Wyjmij soczewki kontaktowe. Oczyść okolice oczu, a nastepnie odtłuść  skórę z rzęs i powiek. 
Osusz uprzednio oczyszczne miejsca. Przeczesz rzęsy,  aby je rozdzielić; 
• Wybierz odpowieni rozmiar wałeczka dostosowując go do długości rzęs oraz  pożądanego 
efektu skrętu; 
• Przymocuj wałek: zegnij samoprzylepny wałeczek, tak aby odpowiadał  kształtowi powieki; 
• Rozmeść rzęsy na wałeczku; 
• Nałóż preparat Lashperm; 
• Nałóż preparat Neutralizer; 
• Usuń wałeczki, osusz okolice oczu; 
 
Szczegółowe informacje: Patrz ulotka informacyjna wewnątrz opakowania 

 
Składniki: 
Lashperm: Aqua, Thiolactic Acid, Cetearyl Alcohol, Ammonia,Ammonium Bicarbonate, Hydrolyzed Collagen, 
Ceteareth-20, Parfum,Sodium Cetearyl Sulfate, Cysteine HCL, Sodium Laureth Sulfate,CI 47005, Sodium 
Sulfate.Neutralizer: Aqua, Cetearyl Alcohol, Hydrogen Peroxide, Sodium Laureth Sulfate, Citric Acid, Sodium 
Phosphate, Parfum.Glue: Water, Alcohol denat., PVP, Shellac, Hydroxyethylcellulose, Ammonia. 
 
 
 



 
Dane logistyczne: 
Numer 
produktu 

Jednostka sprzedaży 
EAN I wymiary 

Jednoska 
zamówienia 
EAN I wymiary 

Jednostka transportu Numer 
taryfy 
celnej 

0550111 9 003877 900948 
Wymiary(cm):16x13x5,7 
Pojemność (ml): 
Lashperm: 3,5ml 
Neutralizer: 3,5ml 
Klej: 4ml 
Pojedyńcza waga:0,19kg 

Zawartość: 1 kit 
Waga: 0,19kg 

Wymiary (cm):45,3lx32wx32,4h 
Zawartość: 22 zestawy 
Waga 5,66kg 

33079000 

Informacje o produkcie: 
Opis produktu: Lashperm: kod formuły: KO 0062. Lashperm - substancja podkręcająca rzęsy zawierająca 

kwas trimlekowy oraz substancję aktywną. 
Neutralizer: kod formuły: KO 0049 - Substancja neutralizująca działanie Lashperm. Główny 
składnik aktywny: Nadtlenek wodoru. 
Klej: kod formuły: KO 05504 - Jest to klej  używany do kształtowania rzęs podczas zabiegu 
podkręcania rzęs. Składa się z emulsji lateksowej z dodatkami dostosowanymi do aplikacji. 
 

Specifikcja: Lashperm: 
Gestość: 0,98 ... 1,04 g/cm3 
Wartość pH : 8,6 ... 9,0 
Lepkość: 7.000 ... 10.000 mPas 
Kolor: Żółty 
Zapach: Charakterystyczny 
Neutralizer: 
Wartość pH: 2,4 ... 3,5 
Gestość: 0,98 ... 1,00 g/cm3 
Lepkość: 60.000 ... 70.000 mPas 
Kolor: Biały 
Zapach: Charakterystyczny 
 

Data przydatności do użycia: 
 
Gdzie można znaleźć: 

Lashperm: data na zgrzewie tuby 
Neutralizer: data na zgrzewie tuby 
Klej: data na spodzie butelki 

Kod partii: Lashperm: zgrzew tuby 
Neutralizer: zgrzew tuby 
Klej: spód butelki 

Certifikaty Grüner Punkt 
Warunki przechowywania: Przechowuj w chłodnym miejscu, chronic przed światłem. Zawsze dokładnie zamykaj 

opakowanie. 
Szczególne środki ostrożności 
zgodne z przepisami UE 
dotyczącymi kosmetyków: 

Brak. 

Dodatkowe informacje: • Załóż okulary i rękawiczki ochronne; unikaj kontaktu z oczami i skórą. 
• Załóż gumowy lub plastikowy fartuch, aby uniknąć zanieczyszczenia odzieży. 
• Unikaj kontaktu Lashperm i Neutralizera (Zmniejszenie ryzyka reakcji chemicznej). 

Testy alergologiczne: Zalecamy test alergologiczny (test płatkowy). 
Roszczenia W przypadku produktów kosmetycznych karty bezpieczeństwa nie są wymagane przez 

Prawo europejskie (EC). TNiniejszy dokument nie stanowi karty charakterystyki w 
rozumieniu europejskim  (EC) ustawodawstwo dotyczące chemikaliów. Podaje się je 
dobrowolnie i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za 
skutki niewłaściwego użycia lub nadużycia naszych produktów. 

 
 
 
 



 
KARTA DANYCH GRUPY 

Trwałe podkręcenie  (alkaiczne/neutralne) 
Ostatnia modyfikacja: 2016-02-04, GWC 

 
1. Informacje o produkcie 
Produkty do trwałego podkręcenia włosków (rzęs). Stosowany w postaci płynnej, jako krem / żel lub pianka, z lub bez urządzenia 
technicznego (np. urządzenia do tworzenia pianki, źródła ciepła). Często oferowane w opakowaniach zbiorczych z neutralizatorem. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
W przypadku prawidłowego stosowania produkt jest bezpieczny i dopuszczalny zgodnie z przepisami prawnymi (art. 3 unijnego 
rozporządzenia dotyczącego kosmetyków). Poniższe informacje dotyczą nieumyślnego niewłaściwego użycia lub wypadków, a także 
możliwych zastosowań komercyjnych. 

 
3. Środki pierwszej pomocy 
Postępowanie w następujących przypadkach: 
- kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody (zdjąć soczewki kontaktowe); następnie niezwłocznie skonsultuj 
się z lekarzem (okulistą). 
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij od jednej do dwóch szklanek wody. W razie potrzeby 
skonsultuj się z lekarzem. 
- kontakt ze skórą: natychmiast zmyć wodą i mydłem.  W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem. 
- kontakt przez drogi oddechowe: natychmiast usunąć narażoną na inhalacje osobę z zagrożonego miejsca na świeże powietrze. 
Podczas konsultacji z lekarzem lub Centrum Kontroli zatruć zawsze należy posiadać dostępne opakowanie lub etykietę oraz 
ewentualnie ulotkę. 
 
4.  Postępowanie w przypadku pożaru: 
Odpowiednie są wszystkie powszechnie stosowane środki gaśnicze. 

5. Postępowanie w następujących przypadkach: 
W przypadku rozlania / wycieku: wytrzeć substancję ściereczką. Usuń resztę za pomocą wody i standardowych śrdoków 
czyszczących. Używać odpowiednich rękawic ochronne. 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 używać zgodnie z instrukcjami producenta, rękawic roboczych (rękawice jednorazowe zgodnie z normą DIN EN 374 z PCV lub 
nitrylowe). Przestrzegaj ostrzeżeń i zaleceń na opakowaniu. 
Nie mieszać ze środkami utleniającymi, takimi jak nadtlenek wodoru lub wybielacze (utrata wydajności). Zamknij opakowanie po 
każdym użyciu. 
Unikać kontaktu z oczami lub skórą twarzy. Używaj tylko na niepodrażnionej skórze. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu 
(nie przekraczającej temperatury pokojowej). 

 
7. Inne informacje 
Zapoznaj się z warunkami użytkowania i ostrzeżeniami na produkcie lub opakowaniu. 
W celu konsultacji w przypadku zatrucia Centra Kontroli Trucizn mają dodatkowe informacje na temat poszczególnych produktów. 
Podczas konsultacji z Centrum Kontroli Trucizn zawsze przechowuj opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie dołączoną ulotkę.  


