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Gebruiksaanwijzing  
Refectocil Orginal + Refectocil Sensitive (2018) 

Algemeen 

 Alle Refectocil kleuren zijn als verfkleuren geschikt voor wimpers en wenkbrauwen met 
uitzondering van Refectocil Brow Blond. Browblond 0 mag alléén toegepast worden op 
wenkbrauwen.  

 Pas ten alle tijden vóórafgaand aan de verfbehandeling een allergietest toe. 
 

 Veiligheid en aansprakelijkheid  
Bij het verven van wimpers en wenkbrauwen werkt u in de oorzone met chemicaliën. Volg bij 
voorkeur een cursus om u te informeren naar de werkmethode en de 
veiligheidsmaatregelen.  

 IMGRO Beauty schrijft deze gebruiksaanwijzing uit eigen ervaringen en neemt  géén 
verantwoording voor letsel of schade bij het gebruik van deze gebruiksaanwijzing en / of bij 
IMGRO Beauty aangeschafte materialen.  

 Bij een aantal materialen van Refectocil zit een extra gebruiksaanwijzing. Lees deze 
aandachtig door en volg de instructies. 

 De juiste mengverhouding met de verschillende oxidanten staat in de tekst aangegeven. 

Refectocil Original 

Refectocil Blond 0 is géén verf en niet geschikt voor gebruik op wimpers ( Gevaar..!).  
Gebruik Refectocil Blond 0 om de natuurlijk kleur van wenkbrauwen lichter te maken. Refectocil 
Blond is tevens geschikt om de wenkbrauwen te enigszins te ontkleuren om direct daarna te verven 
met de nieuwe kleur. Uiteraard tussendoor de Refectocil Bond verf goed verwijderen. 

Fase 1 Voorbereiding 

 Verwijder contactlenzen 

 Reinig de oogzone met Refectocil Eye Make-up remover 

 Bescherm de omliggende huid met Recfectocil Silicone Pads of maak gebruik van Refectocil 
Skin Protection Cream + Refectocil wimperblaadjes 
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Fase 2 Mengen en aanbrengen 

 Doseer  2 cm verfpasta en 10 druppels Refectocil Oxidant Liquid of 15-20 druppels Refectocil 
Oxidant Cream in een Refectocil mengschaal. Meng DIRECT tot een egale pasta is verkregen 

 Breng de verfpasta aan op de wenkbrauwen en/of wimperhaartjes

 

Fase 3: Inwerktijd 

 De regel geldt dat een lagere inwerktijd meestal een intensiever kleurresultaat geeft. 
 Wimpers 10 minuten  
 Wenkbrauwen 5 à 10 minuten. 
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Fase 4 : Nabehandeling 

 Het verven van de haartjes is nu klaar 
 Verwijder de pasta uit de haartjes met wattenschijfjes en ( weinig) handlauw water. 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en Trucs 

 Indien Refectocil Blond vooraf is gebruikt , bijvoorbeeld om te ontkleuren, dan verkort je de 
inwerktijd tot 1 à 5 minuten 

 Refectocil adviseert een allergietest uit te voeren vóór elke  1e toepassing van Refectocil  verf 

Refectocil Sensitive 
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Refectocil Sensitive is sinds 2015 de innovatie van Refectocil tot een veilige oplossing voor de 
gevoelige huid. Refectocil Sensitive kleurt mild en voorzichtig op plantaardige basis.  
 
Refectocil Sensitive wordt aangebracht in een 2-stappensysteem. geeft de meest gevoelige ogen een 
onweerstaanbaar effect.  Refectocil Sensitive is  aan te brengen in slechts een paar minuten.  
Onze ervaring is dat de kleuring met Refectoil Sensitive ca. 6 weken goed kan blijven zitten. 

 Contactlenzen moeten worden verwijderd 
 

 Gebruik refectocil make-up remover (zonder olie) om de ogen schoon te maken 
 

 Zet refectocil siliconenpads onder de ogen zodat de verf de huid niet raakt.   
 

 Gebruik refectocil afdekcreme voor het ooglid en rondom de wenkbrauwen voor verdere 
bescherming. 

 Neem een klein beetje Refectocil Sensitive in de gewenste kleur en breng dit aan met de 
witte applicatie stick en laat dit 2 minuten inwerken. Bij de wenkbrauw dit aanbrengen in de 
haargroeirichting. 
 

 Wanneer je een andere kleur gebruikt graag een schoon mengbakje en applicatie stick 
gebruiken. 
 

 Met een wattenstaafje de opgebrachte kleur verwijderen. 
 

 Gebruik  nu dezelfde hoeveelheid gel-ontwikkelaar  en breng dit met de grijze gekartelde 
applicatie stick secuur aan. Laat de gel 1 minuut intrekken. 
 

 Gebruik een vochtig katoenen wattenschijfje om de gel te verwijderen van de wimpers en/of 
wenkbrauwen. 
 

 Verwijder de siliconenpads en de ogen mogen weer geopend 
 

 Mocht er toch verf op de huid zitten gebruik dan de Refectocil Sensitive verfverwijderaar om 
dit te verwijderen. 
 

 


