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Allmänna principer för säkerhet, hantering och lagring 
tillämpas på alla produkter. 

1. Identifiering av faror:
När produkten används på rätt sätt är den säker och acceptabel i enlighet med de
rättsliga bestämmelserna (artikel 3 i EU:s kosmetikaförordningen).
Följande informatgäller oavsiktligt missbruk eller olyckor samt eventuell kommersiell
användning.
Irriterande för ögon och hud;
Produkter kan utlösa en allergisk reaktion.

2. Åtgärder för första hjälpen i händelse av
–kontakt med ögonen: skölj noggrant med mycket ljummet vatten omedelbart (ta bort
kontaktlinser först); kontakta sedan en läkare (ögonläkare) utan dröjsmål.
– intag av större mängder: framkalla inte kräkningar. Skölj munnen
och drick ungefär ett to två glas vatten. Kontakta i förekommande fall
behörigt giftkontrollcenter eller giftkontrollläkare.
–kontakt med huden: tvätta omedelbart av med vatten och tvål; hudvård. Om
hudirritation uppstår, kontakta läkare.

När du konsulterar en läkare eller en giftkontroll Centre alltid ha förpackning eller etikett 
och eventuellt förpackningsinsats tillgänglig.  

3. Brandbekämpningsåtgärder:
Alla vanliga släckmedel är lämpliga.

4. Oavsiktliga utsläppsåtgärder och överväganden om bortskaffande:
Vid spill/läckage: moppa upp huvudvolymen meddukar; när större mängder är
inblandade, kassera dukar eller moppa upp material genom kontrollerat bortskaffande.
Ta bort vila med vatten och vanligt rengöringsmedel. Använd lämpliga skyddshandskar
(se 5.)
Förpackningar ska återvinnas efter resttömning. Oanvända, oanvända förpackningar ska
kasseras separat i enlighet med kommunens direktiv om avfallshantering.

5. Hantering och lagring:
Måste användas i enlighet med tillverkarens instruktioner, använd handskar
(engångshandskar i enlighet medDIN EN 374 PVC eller nitril).
Undvik kontakt med textilier.
Observera eventuella varningar på förpackningen.
Undvik kontakt med ögon eller ansiktshud.
Återförslutningsbehållare efter användning. Använd omedelbart efter blandning med
oxiderande medel.
Kassera eventuell överblint appliceringsblandning
efter avslutad färgbehandling. Förvara på en sval
och torr plats (inte över rumstemperatur).
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6. Annan information
Se användningsvillkor och eventuella varningar på produkten eller förpackningen.
För konsultation i händelse av förgiftning har giftkontrollcentralerna ytterligare
information om de enskilda produkterna. När du konsulterar ett giftkontrollcenter ska
du alltid hållapackging eller etikett och eventuellt förpackningsinsats tillgänglig.

LASHFACE & CO LIFTING  LOTION 1 | NR 1

Produktidentifierare/handelsnamn: LASHFACE & CO LIFTING LOTION 1 | NR 1 

Avsett ändamål: Produkten anses vara en "Brow & EyeLash lyftkräm". Det är 
avsett att användas för ögonfransar som lyfter behandling för 
ögonfransar och endast för professionell användning.  
Endast för extern tillämpning.  

Utseende, färg och textur: Halvfast, ljusrosa mixture som grädde. 
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Ingredienser: AQUA  
ETANOLAMIN TIOGLYKOLAT  
ETANOLAMIN  
UREA  
CETYL ALKOHOL  
THEOBROMA KAKAOFRÖSMÖR  
GLYCERYL STEARAT  
PEG-100 STEARAT  
GLYCEROL  
FENOXIETANOL  
AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP 
SAMPOLYMER  
NIACINAMIDE  
BIOTIN  
ETYLHEXYLGLYCERIN  
HYDROLISERAT RISPROTEIN  
HYDROLYSERAT VETEPROTEIN  
HYDROLYSERAT SOJAPROTEIN  

Specifikationer: 
pH: 

9-9.5 (@ 25'C)

Specifikationer: 
Viskositet: 

16500 - 18000 cps (TBAR B @10 rpm) 

Produktbeskrivning: Lyft grädde i påsar. 

Provning: Inga djurförsök, tillverkade i enlighet med GMP. 

Stabilitetsdata: Var finns: Märkt med 12M   
Minimal hållbarhet efter första öppningen: För omedelbar 
användning  

Batchkod Plats: 
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LASHFACE & CO NEUTRALISING LOTION 2 | NR 2 

Produktidentifierare/handelsnamn: LASHFACE &  CO  NEUTRALISING  LOTION  2  | NR  2  (NY ) 

Avsett ändamål: Produkten anses vara en " Brow & EyeLash neutralising 
produkt". Dess syfte är att neutralisera effekten av ögonfrans 
curlingkräm från alkaliskt tillstånd och endast för professionell 
användning.  
Endast för extern tillämpning.  

Utseende, färg och textur: Vitfärgad lotion 

Ingredienser: AQUA  
CETEARYL ALKOHOL  
CETEARTH-20  
PARAFFINUM LIQUIDUM  
VÄTEPEROXID  
NATRIUM SALICYLATE  
PARFYM  
LINALOOL  
AMY CINNAMAL  
HYDROXYCITRONELLAL 

Specifikationer: 
pH: 

Specifikationer: 
Viskositet: 
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Produktbeskrivning: Neutralisera lotion i påsar. 

Provning: Inga djurförsök, tillverkade i enlighet med GMP. 

Stabilitetsdata: Var finns: Märkt med 12M   
Minimal hållbarhet efter första öppningen: För omedelbar 
användning  

Batchkod Plats: 
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LASHFACE & CO MOISTURISING LOTION 3 (FUKTKRÄM 3) 

Produktidentifierare/handelsnamn: LASHFACE & CO MOISTURISING LOTION 3 (FUKTKRÄM 3) 

Avsett ändamål: Produkten betraktas som en " Brow & EyeLash; Lämna på 
produkten". Dess syfte är att återfukta fransarna efter 
behandling. Endast för extern tillämpning.  

Utseende, färg och textur: Rensa viskös vätska 

Ingredienser: AQUA  
GLYCEROL  
FENOXIETANOL  
AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP 
SAMPOLYMER  
ALOE BARBADENSIS BLADJUICEPULVER  
ARNICA MONTANA EXTRAKT  
PANTHENOL  
NATRIUMHYALURONAT  
HYDROLISERAT RISPROTEIN  
HYDROLYSERAT VETEPROTEIN  
HYDROLYSERAT SOJAPROTEIN 
ETYLHEXYLGLYCERIN  
ALTHAEA OFFICINALIS BLAD/ROTEXTRAKT  
PRUNUS ARMENIACA FRUKTEXTRAKT  
ROSMARINUS OFFICINALIS BLADEXTRAKT  
CHAMOMILLA RECUTITA BLOMMA EXTRAKT  
KALIUMSORBAT  
NATRIUMBENSOAT  
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CITRONSYRA 

Specifikationer: 
pH: 

5-6.0 (@ 25'C)

Specifikationer: 
Viskositet: 

250-700 (TBAR B @10 rpm)

Produktbeskrivning: Fuktgivande serum i påsar. 

Provning: Inga djurförsök, tillverkade i enlighet med GMP. 
Stabilitetsdata: Var finns: Märkt med 12M   

Minimal hållbarhet efter första öppningen: För omedelbar 
användning  
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LASHFACE & CO LASH LIFT GLUE - SNABBTORKANDE

Produktidentifierare/handelsnamn: LASHFACE &  CO LASH LIFT GLUE    -   SNABBTORKANDE 

Avsett ändamål: Produkten betraktas som ett LIM. En blandning. 
Endast för extern tillämpning.  

Utseende, färg och textur: Rensa viskös vätska 

Produktbeskrivning: Franslim 

Provning: Inga djurförsök, tillverkade i enlighet med GMP. 
Stabilitetsdata: Var finns: Märkt med 12M   

Minsta hållbarhet efter första öppnandet: 12 månader 

Msds 
1. Faroidentifiering: Inandning : Ånga kan orsaka huvudvärk, illamående och 

irritation i näsa, hals och lungor.  
- Hudkontakt : Något irriterande för huden.
- Förtäring : Kan orsaka smärta, illamående och
kräkningar.
- Ögonkontakt : Contant med ånga eller vätska kan
irritera ögat.

2. Ingredienser: VD/VA Copolymer, Isopropanol 

3. Farliga ingredienser: Denna produkt innehåller inte ämnen som skall nämnas i 
enlighet med EU:s förordning nr 1907/2006 (Reach), bilaga II. 
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4. Åtgärder för oavsiktlig
utsättning: 

Absorbera små mängder på inert absorbent (t.ex. sand) och 
skopa i sedimenteringsbehållare.  

    Produktinformation 
Lashlift Lim/Bonding Serum (Lim) Cont'd.

4a. Åtgärder för första hjälpen: Ögonkontakt -Spola omedelbart ögonen med rinnande vatten i 
minst 15 minuter. Om rodnad, klåda eller en brännande känsla 
utvecklas, kontakta en läkare. 
HudKontakt-Ta bort förorenade kläder/skor och torka bort 
överflödigt från huden. Tvätta exponerat område med tvål och 
vatten  

Inandning- Ta bort offer för frisk luft och ge syre om andningen 
är svår. Ge konstgjord andning om du inte andas. Få läkarvård 
omedelbart.  

Intag- Få läkarvård omedelbart. 
5. Farlig nedbrytning

Produkter 
Termisk nedbrytning kan producera kolmonoxid, akridångor 
och kväveoxider.  

6. Exponeringskontroller
/ Personligt skydd:

Andningsorgan - Säkerställ tillräcklig ventilation vid sprutning. 

Ögonskydd - Använd skyddsglasögon.  

Hudskydd - Använd neoprenhandskar.  
7. Fysikalisk & kemisk

Egenskaper: 
Boling Point:  
Boling Point: 100'C 
Flashpunkt: > 87'C

Specifikationer: 
pH: 

8.0 (@ 25'C) 

Specifikationer: 
Viskositet: 

3000-700 mPa.s 

8. Farliga nedbrytningsprodukter: Termisk nedbrytning kan ge akrylmonom, kolmonoxid och 
koldioxid.  
Oidentifierade organiska föreningar i rök och rök kan bildas vid 
förbränning.  

9. Ytterligare regleringsinformation: Säkerhetsfraser : 37 
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Fortsättning 

Tillämpligt på ALLA produkter 

Lagringsförhållanden: Förvara på en torr plats som inte överstiger rumstemperaturen. 
Särskilda försiktighetsåtgärder enligt 

EU:s kosmetikaförordningar: 
Endast för professionellt bruk.  
Läs etiketten före användning. Läs och följ 
instruktionerna Förvaras utom räckhåll för barn.  
Använd skyddshandskar.  
Denna produkt kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.  
Denna produkt är inte avsedd att användas på personer under 
16 år.  
Ögonfransar får inte färgas om konsumenten  

-har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad
hårbotten, 

- har upplevt någon tidigare reaktion efter färgning av hår eller 
ögonfransar.  
Dinnehåller innehåll och behållare i enlighet med alla lokala, 
regionala, nationella och internationella bestämmelser.  

Ytterligare information: Produkten kan orsaka en allergisk reaktion.  
Vi rekommenderar ett allergitest (Patch test) 48-72 timmar före 
den första appliceringen samt efter perioder utan färgning. 

Friskrivning: För kosmetiska produkter krävs inga säkerhetsdatablad 
(MSDS) enligt europeisk (EG) lagstiftning.   
Detta dokument är inte ett säkerhetsdatablad (MSDS) i den 
mening som avses i europeisk (EG) kemikalielagstiftning.   
Det ges frivilligt och endast för information till kunder.  Vi tar 
inget ansvar för eventuella konsekvenser av felaktig 
användning eller missbruk av våra produkter.  
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Applikationsprocedur:
Före 

något 
program:: 

 • Komplett kundkonsultationsblad

Förberedelser  • Placera kunden bekvämt
Förberedelser 

• Skydda kundens hår med ett pannband eller moppmössa och
drapera en handduk eller sängrulle över kundens överkropp för att skydda kläder

Förberedelser  • Ta ett före-fotografi
Förberedelser  • Sanera händerna

Viktig 
förberedelse: 

• Innan du öppnar påsen; Påsar som ska masseras försiktigt före
öppning och dekanteras till limring före användning.

Not: Behandlingstiden varierar beroende på den enskilda kundens ögonbryn. 
Förberedelser • Ta bort eventuella spår av smink med en oljefri sminkborttagare och

en ren bomullsplatta, placera bomullsrondellen i papperskorgen
Förberedelser  • Kamma igenom ögonbrynen med en engångsmascarastav, sätt mascaran

trollstav till sidan för senare i behandlingen
Tillämpning: • Applicera ett tunt lager lim långsamt och försiktigt räta ut håret, sätt

håret i rätt riktning och formamascaraborsten. Se till att glesa områden är täckta,
lockiga hår rätas ut och ögonbrynshår är i rätt riktning för att lägga till form och
definition till ögonbrynen

Tillämpning: • Applicera ett tunt lager av nr 1 på ögonbrynshåret, se till att du
applicerar närmare rötterna om du vill att håret ska ställas in i rätt riktning efter
proceduren, eller på hela håret om du vill mjuka upp tjockt hår och räta ut lockiga
strängar. Låt vara på  under lämplig tid, beroende på hårets tjocklek och densitet.

Behandlingstid:  • Mycket fina ögonbryn 3-4 minuter
Behandlingstid:  • Fina eller tonade ögonbryn 4-5 minuter
Behandlingstid:  • Naturliga friska ögonbryn 5-6 minuter
Behandlingstid:  • Kurs friska ögonbryn 6-7 minuter

Borttagning:  • Ta bort med en ren bomullsknopp, placera använd bomullsknopp i
papperskorgen

STEG 2 - • Applicera en liten mängd neutralising lotion där steg 1 applicerades
med en mikroapplikator

Behandlingstid:  • Mycket fina, fina och tonade ögonbryn 5 minuter
Behandlingstid:  • Naturliga friska och kurs friska ögonbryn 6 minuter

Borttagning:  • Ta bort med en ren bomullsknopp, placera använd bomullsknopp i
papperskorgen
 • Kamma ögonbryn försiktigt med en pannborste, efter dess form och hårväxt.

VALFRI 
FÄRGBOOST 

OCH VAX 

 • Förbered vald färg på nyansen och applicera med en färgborste.
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Borttagning: • Ta bort nyansen efter 1-3 minuter med en ren bomullsknopp, lägg
använd bomullsknopp i behållaren, vax ögonbryn till önskad form.

STEG 3 -  •Applicera fuktgivande serum över ögonbrynen med hjälp av en mikroapplikator
 • Ta ett efterfoto.

Eftervård: • Förklara eftervård för kunden och ge dem en tryckt kopia att ta bort
tillsammans med en mascarastav.

Nyttiga ingredienser
Lash/Brow Lifting Cream – Steg 1 

Urea 
är en aktiv penetrationsförstärkare som möjliggör djupare penetration av 
Biotin, Hydrolised Silk och Vitamin B3 i hårsäckarna som stärker och 
konditionerar fransarna samtidigt som den ultimata franslyftningsbehandlingen 
skapas.   

Kakaosmör detta hjälper till att återfukta och ge dina fransar en silkeslen glans 
Biotin är känt för att stärka keratinbindningarna i hårsäckarna, stärka fransarna och 

förbättrar hårets elasticitet vilket förbättrar franslyften.   

Hydroliserat siden Silke är ett proteinderivat som är mycket hygroskopiskt med en förbättrad 
fuktbindningsförmåga. Fria aminosyror är kända för att tränga in i de övre 
lagren av huden samt genom hårklippningen i hårskaftet. Denna åtgärd drar 
fukt till dessa områden och förbättrar huden och franshydreringen.   

Vitamin B3 är känd för att stimulera hårväxt och har inkluderats i formeln för att stödja 
franstillväxt och ge fylligare fransar.  

Frans/ögonbrynsneutralising kräm - Steg 2 

Hyaluronsyra är välkänd för sina fuktgivande och utjämnande egenskaper som ingår i 
formuleringen för att återfukta och konditionera fransarna.  

Panthenol tränger in i hjärnbarken i hårskaftet i fransarna vilket kan hjälpa till att 
reparera skador orsakade av perming och färgning och är också känt för 
att bromsa håråldringsprocessen som kan orsakas av upprepad grooming. 

Lakrits- och 
hästsvansextrakt 

till aid lash tillväxt. 

Återfuktande serum – steg 3 
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Marshmallow 
extrakt  

hjälper till att lossa fransarna och hjälpa dem att sprida sig jämnare. 

Aloe Vera för att konditionera fransarna och huden som främjar jämnhet och glans. 

Rosmarin har antiinflammatoriska fördelar och hjälper till att lugna huden. 

Vän Montana harantiinflammatoriska fördelar och hjälper till att lugna huden. 

Aprikosextrakt har antiinflammatoriska fördelar och hjälper till att lugna huden. 

Medicinska tillstånd som påverkar hållbarheten för behandling 
Herpes simplex/ögoninfektioner/ 

follikulit  
Ej lämplig för behandling när du är infekterad 

Psoriasis/eksem Ej lämplig för behandling om du beser behandlingsområdet 

Konjunktivit Ej lämplig för behandling när du är infekterad 
Alopeci Inte lämplig för behandling. 

Gravid eller amning Det finns ingen evidensbaserad forskning för att bekräfta om vissa 
produkter kan påverka en förväntad mor eller barn därför inte 
rekommenderas för gravida kvinnor som en säkerhetsåtgärd.   

Senaste Lasik kirurgi. Måste vänta 6 veckor efter den andra proceduren. 

Follikulit Måste vänta 4 veckor efter 2: a proceduren. 
Senaste permanenta make up - 
Måste vänta 4 veckor efter 2: a 

proceduren. 

Senaste permanenta make up - Måste vänta 4 veckor efter 2: a 
proceduren.  

Solbränna Inte lämplig för behandling. 

Mycket känslig hud Inte lämplig för behandling. 
Klienter som har skärsår, skrubbsår, 

inflammation eller svullnad i 
behandlingsområdet 

Inte lämplig för behandling. 

Klienter har upplevt en positiv 
reaktion på patchtestet. 

Inte lämplig för behandling. 

Cancer - Ögonbrynen behöver lite extra behandling under cellgifter och 
återhämtningsperioden, som varierar från klient till klient. Det är viktigt 
att inte lägga någon extra stress på fransar. Det är bäst att avstå från 
behandling under kemoterapi, och flera månader efter klienternas 
senaste behandling, eftersom fransarna fortfarande är mottagliga för 
effekterna av drogerna. Helst vill du vänta tills de naturliga fransarna 
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är mindre bräckliga. Ett brev från ALLMÄNLÄKARE om att klienten är 
lämplig för behandling måste erhållas och förvaras medeir-register. 
Under påverkan av alkohol eller droger  

Juridisk ansvarsfriskrivning Informationen häri är korrekt efter bästa möjliga kunskap. Det är dock 
avsett att beskriva säkerhetskraven för våra produkter, så detta ska 
inte utgöra en garanti för några specifika produktegenskaper och ska 
inte upprätta ett juridiskt giltigt avtalsförhållande. Ingen garanti 
uttrycks eller görs om detta dokuments noggrannhet, tillförlitlighet eller 
fullständighet. Användaren har ensamt ansvar för att bestämma 
materialets lämplighet för all användning och det sätt att använda som 
övervägs.  
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GMP-certifikat 2021 . 




