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PANTALLA DE PELL SOS

 crema protectora delicada i densa que protegeix la pell de les taques durant la tinció,
actuant amb suavitat gràcies a la seva fórmula enriquida amb Meadfoam Petroli i mantega
de karité.

 IHF SOS TAQUES DE LA PELL Allargament 
És la tovalloleta sol ús pràctic i funcional que li permet eliminar les taques de cosmètics de
color de la pell.
Envasat en sobres individuals permet un ús senzill i garanteix la higiene i la seguretat.

 SOS fregui PURE 
És el producte que es prepara la coloració del cabell als serveis tècnics, gràcies a la
tecnologia de la seva fórmula enriquida amb extracte de saponaria que té una neteja
profunda però suau.

 SOS CABELL COLOR Allargament 
Suaument elimina qualsevol tipus d'oxidació pigment cosmètic del cabell sense alterar la
natural. Gràcies a la seva formulació innovadora que és possible convertir el procés
d'oxidació de la tinció, l'eliminació de les molècules de color, sense atacar la pigmentació
natural dels cabells. És un producte especialment indicat per a la correcció de la totalitat o
part del color. Un producte tècnic, però formulada en el ple respecte dels cabells. No té
cap poder blanquejar o decapat.
SOS CABELL COLOR Allargament garanteix el manteniment del cabell en perfectes
condicions, suau i sedós al tacte, gràcies a la seva tecnologia enriquida amb mantega de
karité i oli de coco.

 PÈL PELL PANTALLA PROTECTORA 
Una crema de cos complet i delicada barrera que protegeix la pell de les taques durant la
tinció. Protegeix i actua amb suavitat gràcies a la seva fórmula enriquida amb mantega de
karité.

 SOS PELL Satin Hair Allargament 
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SOS Pell Stain Remoure és una tovalloleta sol ús pràctic i funcional que li permet eliminar
les taques de cosmètics de color de la pell. Empaquetat en bosses individuals permet un
ús fàcil, garantint la higiene i la seguretat. 
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