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SOS HUID SCREEN

crème delicaat en dicht dat de huid beschermt tegen vlekken tijdens kleuring, zachtjes
handelend dankzij de formule verrijkt met Meadfoam olie en Shea Butter.
IHF SOS HUID vlekkenverwijderaar
Het is de disposable doekje praktisch en functioneel waarmee u vlekken van kleur
cosmetica uit de huid te verwijderen.
Verpakt in individuele zakjes maakt eenvoudig gebruik en zorgt voor hygiëne en veiligheid.
SOS PURE SCHROB
Het is het product dat de haarkleuring technische diensten voorbereidt, dankzij de
technologie van de formule verrijkt met extract van Saponaria die een diepreinigende
maar milde heeft.
SOS HAIR COLOR REMOVER
Verwijdert voorzichtig het even welk type van cosmetische pigment oxidatie van het haar
zonder de natuurlijke een. Onze innovatieve formule is het mogelijk om het oxidatieproces
van kleuring zetten, waardoor de gekleurde moleculen, zonder aanval op de natuurlijke
pigmentatie van het haar. Het ' een product bijzonder geschikt voor het corrigeren van alle
of een deel van de kleur. Een technisch product, maar geformuleerd met volledige
inachtneming van het haar. Het heeft geen macht bleken of beitsen.
SOS HAIR COLOR REMOVER zorgt voor het onderhoud van het haar in perfecte staat,
zacht en zijdeachtig aanvoelt, dankzij de technologie verrijkt met Shea Butter en
kokosolie.
HAIR huidbeschermende SCREEN
Een full- bodied en delicate barrière crème die de huid tegen vlekken tijdens vlekken
beschermt. Beschermt en werkt zacht dankzij de formule verrijkt met Shea Butter.
SOS HUID Satin Hair Remover
SOS Skin Stain Remover is een disposable doekje praktisch en functioneel die u toelaat
om de vlekken van kleur cosmetica uit de huid te verwijderen. Verpakt in individuele
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zakjes zorgt voor eenvoudig gebruik door te zorgen voor hygiëne en veiligheid.
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