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RefectoCil® Eyelash and Eyebrow Tint Light Brown 

Produkt: 
RefectoCil® Eyelash and Eyebrow Tint Light Brown Formulärkod: FA 0630 

Fabrikant: 
GW Cosmetics GmbH, A-2333 Leopoldsdorf, Achauer Strasse 49a;  Austria, Europe. 

Produktbeskrivning: 
Oxidationfärgämne i en olja-i-vatten-emulsion, fylld i 15 ml aluminiumtuber eller i 1 ml påsar.

Aqua, Cetearyl Alcohol, 2-Chloro-p-Phenylenediamine, Bis-Diglyceryl-Polyacyl-Adipate-2, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, m-Aminophenol, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate,  
CI 77491, CI 77492, CI 77499. 

Fysisk och kemisk data: 
Densitet:  0,99 … 1,00 g/cm3

pH värde: 7,5 … 8,9 

Stabilitetsdata: 
Minimum hållbarhet innan första öppning: 30 månader 
Minimum hållbarhet efter första öppning:         12 månader
Gäller under de förvaringsförutsättningar som indikeras nedan:

Förvaringsförutsättningar: 
Förvara på ett torrt ställe och inte över 22 °C. 
Hälsorisker: 
Produkten kan orsaka allergisk reaktion. Vi rekommenderar ett allergitest (fläcktest) innan den 
första applikationen. 

Brandrisker: 
Inga. Produkten är inte brandfarlig.

Rekommenderade försiktighetsåtgärder för bruk: 
Bär skyddshandskar och undvik kontakt med ögon och hud. 

Ingredienser enligt bestämmelsen (EC) No 1223/2009, Artikel 19 (1) och (6):
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Särskilda försiktighetsåtgärder enligt förordningen (EC) No 1223/2009, Artikel 19 (1) d:

• Hårfärgning kan orsaka svåra allergiska reaktioner
•
•
•
•

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med riklig mängd vatten, sök sedan medicinsk hjälp direkt. 
Hudkontakt: Skölj med vatten. Vid en allergisk reaktion sök medicinsk hjälp.
Förtäring: Drick rikligt med vatten och sök medicinsk hjälp.

Första hjälpen-åtgärder:

Läs och följ instruktioner:
Den här produkten är inte avsedd att användas av personer under 16 år.
Temporära ‘hennatatueringar’ kan öka risken för allergi.
Färga inte ditt hår om:
- du har ett utslag i ansiktet eller känslig, irriterad eller skadad hårbotten, 
- du någon gång har fått en reaktion efter att du färgat håret,
- du har tidigare fått en reaktion på en temporär "hennatatuering".

Friskrivning från ansvar:
För kosmetiska produkter finns det inget säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, MSDS)
som krävs enligt europeisk (EC) lag.
Det här dokumentet är inget säkerhetsdatablad (MSDS) i bemärkelsen av europeisk (EC) 
kemikalisk lagstiftning. Dokumentet har gets ut frivilligt och bara för information till 
kunder.
Det här dokumentet är ingen garanti för produktegenskaper.
Vi tar inget ansvar för konsekvenser av olämpligt användande eller missbruk av våra 
produkter.
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