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SOS TELA DA PELE

 creme barreira delicada e densa que protege a pele de coloração durante a coloração,
atuando suavemente, graças à sua fórmula enriquecida com Meadfoam Óleo e Manteiga
de Karité.

 IHF SOS manchar a pele REMOVER 
É o towelette descartável prático e funcional, que permite remover as manchas de
cosméticos de cor da pele.
Embalado em saquinhos individuais permite o uso fácil e garante higiene e segurança.

 SOS SCRUB PURE 
É o produto que prepara a coloração do cabelo para serviços técnicos, graças à
tecnologia de sua fórmula enriquecida com extrato de Saponaria que tem uma limpeza
profunda, mas suave.

 SOS CABELO COR REMOVER 
Suavemente remove qualquer tipo de oxidação do pigmento cosmético dos cabelos, sem
alterar o natural. Graças à sua formulação inovador, é possível converter o processo de
oxidação de coloração, eliminando as moléculas coloridas, sem atacar a pigmentação
natural do cabelo. É um produto particularmente apto para a correção de toda ou parte da
cor. Um produto técnico, mas formulado no pleno respeito dos cabelos. Ele não tem poder
de branqueamento ou decapagem.
SOS CABELO COR REMOVER garante a manutenção dos cabelos em perfeito estado,
macio e sedoso ao toque, graças à sua tecnologia enriquecido com manteiga de karité e
óleo de coco.

 CABELO PELE tela de proteção 
Um creme barreira encorpado e delicado que protege a pele de coloração durante a
coloração. Protege e atua suavemente, graças à sua fórmula enriquecida com manteiga
de karité.

 SOS pele acetinada HAIR REMOVER 
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SOS Pele Stain Remover é um toalhete descartável prático e funcional, que permite
remover as manchas de cosméticos de cor da pele. Embalado em bolsas individuais
permite a fácil utilização, garantindo higiene e segurança. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

