
PROFESSZIONÁLIS SZEMPILLA ÉS 
SZEMÖLDÖK FESTÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Festékek melyekkel a színek mindig tökéletesek



TARTÓS SZEMPILLA 
ÉS SZEMÖLDÖK FESTÉKEK

TARTÓS SZEMPILLA 
ÉS SZEMÖLDÖK FESTÉKEK

RE057102 
FEKETE 15 ml
Fekete és sötétbarna szempillák és 
szemöldökök festéséhez ajánljuk a tel-
jes színharmónia eléréséhez.

Professzionális szempilla és szemöldökfestéseidhez használd a méltán 
népszerű RefectoCil termékeit. Válaszd ki vendégeid stílusának leginkább 
megfelelő színt, vagy keverd ki a használni kívánt árnyalatot és jutalmazd 
meg őket a tökéletes, 4-6 hétig tartó hatással. 

RE057212 
MÉLYKÉK 15 ml
Intenzív mélykék szín mely különösen 
ajánlott szőke és világosszőke hajszín-
hez a ragyogó megjelenés eléréséhez.

RE057402 
GESZTENYEBARNA 15 ml
Ez a szín melegséget és karizmatikus 
megjelenést ad bármely barna színnek a 
benne található enyhe vörös pigmentek-
nek köszönhetően.

RE057302 
TERMÉSZETES BARNA 15 ml
Erősen fedő természetes barna szín mely 
tökéletes alapot biztosít a barna hajszínek-
hez illő árnyalatok megalkotásához.

RE057412 
VÖRÖS 15 ml
Intenzív vörös árnyalat mely ideális, hogy 
a vörös hajszínhez passzoló szempilla és 
szemöldök színeket megalkossuk.

RE057002 
SEMÖLDÖKSZŐKÍTŐ 15 ml
Ezzel szemöldökszőkítővel akár 3 árnya-
latot is képesek vagyunk változtatni a 
szemöldökök természetes színén. Ideális 
az ősz, erősen dús, vagy nagyon sötét szí-
nek világosításához. Kizárólag RefectoCil 
3%-os színelőhívó krémmel használható.

RE057312 
VILÁGOS BARNA 15 ml
Világosbarna szín, mellyel a sötétszőke 
pillaszálakból tudsz szőkéket varázsolni 
egy szempillantás alatt.

RE057202 
KÉKESFEKETE 15 ml
A kékesfekete festék használatával 
kékesen csillogó mégis mélyfekete szí-
neket kaphatsz. A különleges tónusnak 
köszönhetően a pilláknak selymes fényt 
kölcsönöz.

RE057112 
GRAFITSZÜRKE 15 ml
Természetesen fedi és sötétíti az ősz, 
vagy kifehéredett pilla és szemöldök 
szálakat. Más színű festékekkel keverve 
hidegebb tónusúvá változtatja azokat.

RE05722
SZILIKON ALÁTÉT
Többszörhasználatos szilikon alátét, 
csúszásmentes bevonattal, melynek a 
használatával megóvhatjuk a bőr nem-
kívánatos elszineződését. Anatómiailag 
tervezett formájával jól illeszkedik a sze-
mekhez, így megakadályozza a színező 
anyagok bőrrel történő érintkezését.

RE05923
SZEMALÁTÉT HIALURONSAVVAL, 
ALOE VERÁVAL ÉS E VITAMINNAL 
10 csomagos
Tedd tökéletessé professzionális szem-
pillafestéseidet a RefectoCil legújabb 
hatóanyagokkal átitatott szemalátétjé-
vel. A 2 az 1-ben termékkel ápolhatod a 
szemkörnyék érzékeny bőrét, miközben 
dolgozol.



KÖTELEZŐ KELLÉKEK 
FESTÉKHEZ

KÖTELEZŐ KELLÉKEK 
FESTÉKHEZ

Tökéletes színező hatást, csak a kimondottan festéshez kifejlesztett 
kiegészítőkkel és eszközökkel érhetsz el. A makulátlan eredményekért 
használd előkészítő és a festéshez szükséges kellékeinket, melyekben 
sok év múlva sem fogsz csalódni.

RE057816 
3%-OS SZÍNELŐHÍVÓ OLDAT 100 ml
3%-os színelőhívó oldat a RefectoCil szempilla-  
és szemöldökfestékek aktiválására. Használatával a 
szempilla és szemöldök szálak kutikulája megnyílik, 
a festékek pigmentanyagai mélyen a szálakba szí-
vódnak fel.

RE057817 
3%-OS SZÍNELŐHÍVÓ KRÉM 100 ml
3%-os színelőhívó krém a RefectoCil szempilla- és 
szemöldökfestékek aktiválásához. A krém hasz-
nálatával a munka komfortosabbá, a színező elegy 
kikeverése pedig pontosabbá tehető.

RE058888 
FESTÉKLEMOSÓ 150 ml
Festéklemosó folyadék, mellyel a 
RefectoCil tartós szempilla és sze-
möldökfestés után az esetlegesen 
bőrön maradó színező festékanya-
gok eltávolítását végezheted el. A 
legjobb eredmény érdekében hasz-
nálata azonnal festés után ajánlott!

RE05889 
MICELLÁS SZEMFESTÉKLEMOSÓ 150 ml
Speciális sminklemosó folyadék, mely micellás technológiájának 
köszönhetően kíméletesen, mégis hatékonyan távolítja el a tisztí-
tás során a bőrön lévő sminkmaradványokat. Olajmentes formu-
lájának köszönhetően bármely bőrtípusnál hatékonyan alkalmaz-
ható, közvetlenül szempilla- és szemöldökfestés vagy szempilla 
hosszabbítás előkészítésekor is használható.

RE05890
SZEMPILLA ZSÍRTALANÍTÓ 150 ml
Zsírtalanító folyadék a szempillák és a szemöldö-
kök festés előtti megtisztítására és zsírtalanítá-
sára. Használata után a tiszta szempillák jobban 
reagálnak a festékanyagokra és göndörítő termé-
kekre. Az elvégzett festés vagy göndörítés hatása 
pedig tartósabb lesz. Használata kifejezetten 
ajánlott szempilla dauer előtt.

RE05790 
SZEMALÁTÉT 96 db
Papír szemalátét, mely megakadályoz-
za, hogy a szem alatti bőr a szepillafes-
tékkel szennyeződjön. 

RE05791 
SZEMALÁTÉT EXTRA 80 db
Extra vastag papír szemalátét, mely 
megakadályozza, hogy a szem alatti bőr 
a szempillafestékkel szennyeződjön. 

RE05757
ECSET ÉS PALETTA

RE057671
APPLIKÁTOR SZETT

RE05504
EYELASH PERM ROLLER RAGASZTÓ 
UTÁNTÖLTŐ 4 ml
Minden applikációdhoz használd a RefectoCil magas minő-
ségű roller ragasztó utántöltőjét, hogy az eredmény tartós. 

RE05778
PALETTÁK KÉZRE ÉS UJJRA

RE05607
EYELASH PERM DAUER + 
FIXÁLÓ FOLYADÉK UTÁNTÖLTŐ
Praktikus utántöltö fixáló lotion-nal iCurl szempilla 
gömdörítéshez és Eyelash Lift szempilla liftinghez.



SENSITIVE FESTÉKEK 
ÉS KIEGÉSZÍTŐK

SZEMPILLA ÁPOLÁS, 
SZÍNTARTÁS NÖVELÉS

Érzékeny szemű, vagy allergiára hajlamos vendégeid is maximális szem-
pilla és szemöldök színező hatásban részesítheted a RefectoCil Sensitive 
termékeivel. A hagyományos festési technikától eltérő eljárással az eset-
leges bőrirritációkat elkerülve dolgozhatsz, oxidenta nélkül.

A professzionális szempilla- és szemöldökfestés tartósságát nem csak a 
színpigmentek, hanem a szálak egészsége is meghatározza. Ahhoz, hogy 
a hatás maradéktalan legyen használd kiegészítő termékeinket, hogy 
a festés megfelelő alapra készülhessen, az elért színező hatás pedig a 
lehető leghosszabban tartson.

RE05023
KÖZÉPBARNA 15 ml
Meleg barna árnyalat a világo-
sabb színekhez. Ideális azon 
érzékeny bőrű vendégeknek, akik 
szempilláikat, vagy szemöldökei-
ket szőkéről világos barnára sze-
retnék színezni.

RE05877
SZÍNVÉDŐ ZSELÉ 9 ml
Kondicionáló és színvédő gél, mely segít, 
hogy a szempilla- és szemöldökszálak 
fényesek és egészségesek lehessenek a 
festett szálak pedig a lehető leghosszabb 
ideig tartsák meg színüket. A gél bázisú 
kondicionáló E- vitaminban, D-panthenolban 
és Glycerinben gazdag. Hosszú ideig tartó 
hidratáltságot és táplálást biztosít a pillák 
számára, valamint védi is azokat. A gél 
használata megakadályozza, hogy a pillák 
elveszítsék nedvesség tartalmukat a festés 
során kialakuló színüket.

RE05021
FEKETE 15 ml
Természetes fekete szín, mely 
tökéletesen fedi be a pilla és sze-
möldökszálakat az érzékeny bőrű 
vendégeknél.

RE05022
SÖTÉTBARNA 15 ml
Sötétbarna festék, mely ideális a 
közepes, vagy sötétbarna szőr-
zettel rendelkező érzékeny bőrű 
vendégek pilláinak és szemöldö-
keinek.

RE05020
SZÍNELŐHÍVÓ GÉL 60 ml
Ezüstnitrát tartalmú aktiváló gél, mely 
kizárólag a szenzitív szempilla- és 
szemöldökfestékekkel történő szí-
nezéshez használható.

RE05025
FESTÉK LEMOSÓ 150 ml
Használatával könnyedén eltávolítható a szí-
nezés közben a bőrre került festékmaradvá-
nyok. Kizárólag a szenzitív festékek lemosá-
sára alkalmas.

RE05913
SZEMPILLA ÁPOLÓ BALZSAM 9 ml
A RefectoCil legújabb szempilla és szemöldök 
ápoló balzsamja mindazt megadja pillaszálíidnak, 
amik a hosszúságuk és teltségük megtartásá-
hoz szükséges. Növényi olajokban és vitaminok-
ban gazdag, mely ápolja a szálakat, fényessé 
és egészségessé varázsolja azokat. Mindezt tel-
jes élettartamuk az előbukkanásuk és kihullásuk 
közötti idő meghosszabbításával.

RE05912
NÖVESZTŐ GÉL 9 ml
Élvezd te is a RefectoCil legújabb szempillan-
övesztő géljének minden előnyét és legyenek 
akár 56%-al hosszabb és vastagabb szem-
pilláid, már egy kúra után. A 2 az 1-ben hatású 
gél természetes összetevői révén táplálja a 
hajhagymákat, így biztosítva értékes ható-
anyagokat a pillák növekedési fázisaihoz.

RE05876
BŐRVÉDŐ KRÉM 75ML 75 ml
Speciálisan a szempilla- és szemöldökfestés 
közbeni bőrvédelemre kifejlesztett termék, 
mely védi és ápolja a bőrt. A paraffin-, szi-
likon-, és PEG mentes formula mentes az 
allergén anyagoktól így érzékeny bőrre és 
szemkörnyékre is biztonsággal használható.



KEZDŐSZETTEK,
DISPLAYEK

A professzionális szempilla- és szemöldökfestésbe könnyebben nem 
is vághatnál bele, mint kezdőszettjeinkkel, vagy asztali displayünkkel. 
A kezdőszettek gazdaságos alternatívát nyújtanak az induláshoz és 
mindent megtalálsz bennük, ami a munka megkezdéséhez szükséges. 
Asztali displayünk pedig profik kellékes tár, amivel a nagy igénybevételű 
szalonok festési kelléktárát is kiszolgálhatod.

RE057777
LASH & BROW 
STYLING KIT MINI

RE057663
KEZDŐ KÉSZLET 
KREATÍV SZÍNEKKEL

RE05732
REFECTOCIL SZALON 
DISPLAY FELTÖLTVE

A RefectoCil professzionális kezdő 
szett tartalmaz minden szükséges 
anyagot és eszközt, ami a kreatív 
munkához szükséges.

Szett tartalma: 1db Festéklemosó150ml, 
1db Micellás szemfesték lemosó 150ml, 
1db 3%-os színelőhívó krém 100ml, 1db 
Bőrvédő krém 75ml, 1db Szilikon pad, 
1db Festőpaletta, 1db Puha ecset (5db-
os csomag), 1db Normál ecset (5db-os 
csomag), 1db Szempilla-hosszabbító gél, 
8db Szempilla- és szemöldökfesték 15ml 
(fekete, grafitszürke, kékesfekete, mélykék, 
világosbarna, barna, vörös, gesztenye-
barna), 1db Szemöldökszőkítő, 1 doboz 
szemöldökformázó gyantacsík

Próbáld ki a tökéletes színező hatást 
a RefectoCil mini kezdőkészletével. A 
színezéshez minden alapkelléket biz-
tosító csomaggal teljes értékű tartós 
szempilla- és szemöldökfestést végez-
hetsz. Sőt kipróbálhatod a szemöldök-
formázáshoz használatos RefectoCil 
gyantázócsíkokat is. 

RE057662
KEZDŐ KÉSZLET 
ALAP SZÍNEKKEL
A RefectoCil professzionális 
kezdő szett tartalmaz minden 
szükséges anyagot és eszközt, 
ami egy szalonmunka elindítá-
sához szükséges.

SZEMPILLA DAUER, 
GÖNDÖRÍTÉSHEZ

Egy szempilla nem csak mesterséges szálak hozzáadásától lehet 
göndör, hanem a RefectoCil dauer technikájának használatától is. Ha 
vendégeid idegenkednek a szálankénti szempilla-hosszabbítástól, vagy 
esetleg allergiásak az azokhoz használt ragasztókra, akkor 
a dauer technika lehet a tökéletes választás számukra.

RE0550111
SZEMPILLA DAUER SZETT 36 kezeléshez

Szett tartalma: 1 tubus dauer zselé 3,5ml, 1 tubus fixáló lotion 3,5ml, 1 
tubus ragasztó 4ml, 1 db narancsfa pálca, 2 db mini műanyag tál, 2 db 
kefe, 2 db ecset, 18 db roller applikátor (S, M, L, XL)

Ápolt és lélegzetelállítóan ívelt pillák hat héten át a RefectoCil megú-
jult szempilla göndörítő szettjével! Gyengéden formázza a pillákat a 
kisebbtől a nagyobb ívekig és több héten át tartó eredményt garantál. 
Kollagén és cisztein tartalmánál fogva táplálja és védi a szempillákat. A 
kezelés alatt a pillák nem sérülnek, az aktív hatóanyagoknak köszönhe-
tően pedig ápolt és dús hatást keltenek. A különböző méretű roller app-
likátornak köszönhetően bármilyen hosszúságú és sűrűségű szempilla 
esetén alkalmazható. Igénytől függően természetesen ívelt vagy extra 
göndör pillákat egyaránt készíthetsz vendégeidnek velük. Használata 
egyszerű és gyors az eredmény pedig önmagért beszél.

Tökéletes ív, nyitott és 
meggyőző tekintet.

Kizárólag hosszú szempillákra! 
13 perces alkalmazási idő!

Előtte Utána

8+5 
perces 
hatóidő



SZEMPILLA LIFTING, 
A SZÁLAK MEGEMELÉSÉHEZ

UTÁNTÖLTŐK 
SZEMPILLA DAUERHEZ ÉS LIFTINGHEZ

A nyitott igéző tekintet és szexin megemelt pillaszálakat érhetsz el a 
RefectoCil szempilla lifting szettjével. A technika alkalmazásával a pilla-
szálakat a tövüknél emeljük meg, optikailag kinyitva a szemeket. 

Szett tartalma: 4db fixáló lotion 3,5ml, 2db Ecset, 1db Eyelash Lift 
ragasztó 4ml, 1db Narancsfa pálca, 2db műanyag keverőtál, 3db Szilikon 
S, M, L applikátor, amit akár 100x használhatsz, 1db használati utasítás 

Végre megérkezett és mostantól akár te is kipróbálhatod a RefectoCil 
legújabb szempilla lifting készletét! A lifting technika a pillaszálakat 
a tövüknél megemelve a szemeket optikailag kinyitja, így varázsolva 
igéző szexi tekintetet viselőjének. A kezelést világrekordnak számító 13 
perc alatt végezheted el, mellyel nem csak kezeléseid számát pörget-
heted fel, de ezzel együtt szalonbevételeid is. A liftinghez alkalmazott 
kollagén és ciszteinnek köszönhetően az eredmény akár 6 hétig is tart 
és bármikor színezhető a RefectoCil tartós szempilla- és szemöldökfes-
tékeivel. Az Eyelash Lift szettben mindent megtalálsz, ami 36 kezelés-
hez szükséges.

Szexin megemelt pillaszálak,
kizárólag rövid, vagy közepesen 

hosszú szempillákra! 
13 perces alkalmazási idő! 

Előtte Utána

RE0550112
SZEMPILLA LIFTING SZETT 36 kezeléshez

Applikátor utántöltő RefectoCil 
szempilla dauer szetthez. A csomag 
tartalma: 36db applikátor utántöltő.

APPLIKÁTOR 
UTÁNTÖLTŐ
36 DB-OS 
RE055035 • S méret
RE055032 • M méret
RE055033 • L méret
RE055036 • XL méret
RE055034 • XXL méret

SZEMPILLA LIFTING 
APPLIKÁTOR  1 PÁR
RE05604 • S méret
RE05605 • M méret
RE05606 • L méret

Applikátor utántöltő RefectoCil 
szempilla lifting szetthez.

RE05525
SZEMPILLA LIFTING 
RAGASZTÓ UTÁNTÖLTŐ
Szempilla lifting ragasztó utántöltő, mellyel 
a kezelés során a megemelni kívánt pilla-
szálakat az applikátorhoz rögzítjük.

8+5 
perces 
hatóidő



KELLÉKEK SZEMPILLA 
DAUERHEZ ÉS LIFITINGHEZ

SZEMÖLDÖK FORMÁZÓ
ÉS SZÍNEZŐ TERMÉKEK

RE05555
EYELASH LIFTER
A RefectoCil legújabb Eyelash Lift termékével 
könnyen és pontosan dolgozhatsz szempilla lifting 
munkáid során. A magas minőségő rozsdamentes 
acélból készült eszközzel nagy precizitás mellett 
választhatod el és helyezheted fel a szempilla szá-
lakat a formázáshoz használt applikátorra. A rajta 
található kefe segít a szempilla szálak megigazítá-
sában, mely a munka elvégzésében és a tökéletes 
eredmény elérésében is segítségedre lehet.

RE05505
EYELASH PERM MINI 
KEVERŐTÁL 2 DB
Műanyag keverőtál szett RefectoCil 
szempilla göndörítő kezelésekhez.

RE05701
BROW STYLING 
SZEMÖLDÖKFORMÁZÓ 
CSÍKOK
Az arcformához és szemekhez tökéle-
tesen illő szemöldökformát most egy 
pillanat alatt kialakíthatod a RefectoCil 
szemöldökformázó csíkjaival. A formára 
vágott gyantacsíkok egyszerűen felhe-
lyezhetőek és egy mozdulattal eltávolít-
hatóak. Így a kívánt szemöldökforma az 
eddigieknél gyorsabban is elérhető.

RE05507
APPLIKÁTOR ECSET 
UTÁNTÖLTŐ
2db-os ecset utántöltő szempilla 
dauer kezelésekhez.

RE05506 
NARANCSFA PÁLCA
Narancsfa pálca professzionális szempilla- 
és szemöldökfestéshez, illetve szempilla 
dauer kezelésekhez. 1 csomag 5db pálcát 
tartalmaz.

RE05927
BROW HIGHLIGHTER SET
Emeld ki szemöldökeid természetes 
színét és formáját a RefectoCil új sze-
möldök highlighter-jével. A világos 
árnyalatú színező ceruza ideális a sze-
möldökök környéknek világosításá-
hoz és harmonizálásához még inkább 
hangsúlyozva azokat.

       RE05924        RE05925        RE05926
FULL BROW LINER 01/02/03
Töltsd fel szemöldököd színhiányait, vagy alkoss 
tökéletes szemöldök formát a RefectoCil leg-
újabb Full brow liner termékeivel. A finom pre-
cíziós heggyel ellátott szemöldök ceruzákkal kija-
víthatod az elhullajtott szálak utáni réseket, de 
korrigálhatod azok alak hibáit is szimmetrikus, 
tökéletes megjelenést biztosítva. A 3 színárnya-
latban elérhető ceruzával minden szemöldökhöz 
megtalálhatod a megfelelő színt, akár 10 órán át 
tartó dörzsölés- és vízálló hatással.
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Viszonteladó Partnered:

SZEMÖLDÖK
LAMINÁLÁS

Bővítsd szalon profilod és legyél trendkövető a RefectoCil szemöldök 
lamináló technikájával. Az új eljárással nem kell tovább aggódnod a 
keszekusza szemöldök szálak miatt, mivel azokat tökéletesen párhuza-
mosra formázhatod.

Előtte Utána

RE0550113
SZEMÖLDÖK LAMINÁLÓ SZETT
Szett tartalma: 2db Lash&brow perm dauer, 2db fixáló folyadék, 2db 
browista ecset, 2db browista festőpaletta, 1pár szemalátét hialuron sav-
val, E-vitaminnal és aloe-vera-val

Új csomagolásban és kimondottan a szemöldökformázásra szabva 
vásárolhatod meg mostantól a RefectoCil szemöldök lamináló szettjét. 
A forradalmian új technikával a kósza szemöldökszálakat játszi könnyed-
séggel - mindössze 10 perc alatt - formázhatod tökéletesen párhuzamos-
ra, így biztosítva hibátlan megjelenést azoknak. A gyors kezelési idővel 
egységnyi idő alatt több vendéget kezelhetsz, maximalizálva bevételed. 
A lamináló szettel ugyanakkor nem csak a szálakat állíthatod megfelelő 
irányba, hanem tökéletesen szimmetrikusra is formázhatod a szemöldö-
köket. A szettben mindent megtalálsz, ami 15 kezeléshez elegendő, így 
annak beszerzésével azonnal munkához is láthatsz. 




