
 

RefectoCil Highlighter Set 
Rozbłyśnij! 

Nowy zestaw do brwi sprawi, że okolica Twojego oka nabierze blasku. 
Oko zostanie uwydatnione i podkreślone w bardzo naturalny sposób. 
RefectoCil Highlighter Set jest doskonałym dopełnieniem profesjonalnej 
stylizacji i koloryzacji rzęs oraz brwi.  
 
Highlighter Set kreuje efekt optycznego liftingu, "otwierając i rozświetlając oko".  

 Tekstura uszlachetniona jedwabistym pudrem 
 Trwałość do 8h 
 Kredka odporna na rozmazywanie i wodoodporna 
 Masełkowa tekstura - łatwa w aplikacji 
 Efekt połysku/blasku 
 Temperówka zaprojektowana do grubości kredki 
 
 

Składniki Brow Highlighter: 
Mica, Dimethicone/Divinyldimethicone/Silsesquioxane, Silica, Nylon-12, Polymethyl methacrylate, Behenoxy PEG-10 Dimethicone, Isoamyl 
Cocoate, Dimethicone, Boron Nitride, Synthetic Fluorphlogopite, Pentylene Glycol, Glyceryl Tribehenate/Isostearate/Eicosandioate, 
Caprylyl Glycol, Triethyl Citrate, Magnesium Aluminum Silicate, Ethylhexylglycerin, Algin, Sodium Polyacrylate, Caprylhydroxamic Acid, 
Glycerin, Serica Powder, Tocopherol, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499 

 

Dane logistyczne: 
Referencja Jednostka sprzedaży i EAN 

oraz wymiary Jednostka transportu Numer taryfy celnej 

05927 9003877905172 
Rozmiar opakowania  (cm):  13x4,5x4,5 
Zawartość: 1 szt. /   Waga: 0,038kg 

Min. zamówienie: 
4 szt. 

33049900 

Informacje o produkcie:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis produktu: Kredka rozświetlająca do brwi w zestawie z temperówką  
Data przydatności do użycia: 
Gdzie można znaleźć: 

18 miesiące po otwarciu opakowania 
Tył opkowania  

Kod partii: Tył opkowania 
Warunki przechowywania: Rekomendowana temperatura przechowywania produktu pomiędzy 5°C, a  25°C. 

Maksymalna temperatura (24h): 50°C 
Inne: W przypadku produktów kosmetycznych zgodnie z prawem europejskim (WE) nie są 

wymagane karty charakterystyki (MSDS). Niniejszy dokument nie jest kartą 
charakterystyki (MSDS) w rozumieniu prawodawstwa europejskiego (WE) dotyczącego 
chemikaliów. Podaje się je dobrowolnie i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia lub niewłaściwego użycia 
naszych produktów. 



 

KARTA DANYCH GRUPY: CIENIE DO POWIEK I RÓŻE (BEZWODNE) - KREMY, SZTYFTY, PUDRY 
Ostatnia modyfikacja: 2016-02-16, GWC   |   Odpowiednia receptura (CPNP): 7.17-2013 

 
1. Identyfikacja produktu 
 
Produkt bezwodny (krem, sztyft, puder) głównie na bazie oleju lub silikonu z barwnymi pigmentami i 
wypełniaczami do malowania powiek. 
 
2. Identyfikacja zagrożeń 
 
W przypadku prawidłowego stosowania produkt jest bezpieczny i dopuszczalny do użytku zgodnie z przepisami 
prawnymi (art. 3 unijnego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków). Poniższe informacje dotyczą 
nieumyślnego i niewłaściwego użycia lub wypadków, a także możliwych zastosowań komercyjnych. 
 
3. Składniki (maksymalna zawartość) 
 
Oleje (np. roślinne lub mineralne), woski i tłuszcze (np. Alkohole o długim łańcuchu) 70%; Silikony, w tym 
silikony lotne (np. CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE) 70%; Barwniki, dodatki barwiące (np. Środki 
utrwalające / nadające połysk) 60%; Płynna PARAFFINA i izoparafina (np. Izoparafina o rozgałęzionym łańcuchu 
(C11-C16), ISODODECANE, ISOHEXADECANE) 50%; Substancje wypełniające (np. TALC, SILICA, proszek 
nylonowy) 40%; Zagęszczacze (np. STEARALKONIUM HECTORITE) 15%; Polimery błonotwórcze (np. VP / 
HEXADECENE COPOLYMER) 15%; Dodatkowe składniki (np. Witaminy, ekstrakty roślinne, przeciwutleniacze, 
filtry UV) 5%; Konserwanty, środki przeciwdrobnoustrojowe 1%; PARFUM 1%. 
 
4. Środki pierwszej pomocy 
 
Postępowanie w następujących przypadkach: 
- kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody (najpierw zdjąć soczewki kontaktowe); 
następnie niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem (okulistą). 
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij jedną szklankę wody. 
W razie potrzeby skonsultuj się z właściwym Centrum Kontroli Zatruć lub lekarzem. 
Podczas konsultacji z lekarzem lub Centrum Kontroli zatruć zawsze należy mieć dostępne opakowanie lub 
etykietę oraz ewentualnie ulotkę. 
 
5. Środki przeciwpożarowe 
 
Odpowiednie są wszystkie typowe środki gaśnicze. 
 
6. Utylizacja 
 
Niewykorzystany produkt należy utylizować oddzielnie, zgodnie z zarządzeniami gminnymi dotyczącymi 
gospodarki odpadami. 
 
7. Użytkowanie oraz przechowywanie 
 
Przestrzegaj instrukcji użytkowania i / lub ostrzeżeń umieszczonych na opakowaniu. Po każdorazowym użyciu 
zamknąć szczelnie opakowanie. 
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej. 
 
8. 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. Podczas konsultacji z Centrum Kontroli Trucizn zawsze przechowuj 
opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie dołączoną ulotkę. 


