
 

  
S?n ph?m ??c bi?t dành cho tóc - SENSUS

SOS DA SCREEN

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

SOS DA SCREEN

 kem hàng rào tinh t? và dày ??c ?? b?o v? da kh?i nhu?m trong nhu?m, di?n xu?t nh?
nhàng nh? công th?c c?a nó ???c làm giàu v?i d?u Meadfoam và Shea Butter.

 IHF SOS DA STAIN T?Y 
?ây là towelette dùng m?t l?n th?c t? và ch?c n?ng cho phép b?n lo?i b? v?t b?n c?a m?
ph?m màu trên da.
?óng gói trong gói cá nhân cho phép d? dàng s? d?ng và ??m b?o v? sinh an toàn
 SOS SCRUB PURE 
Nó là s?n ph?m chu?n b? cho tóc màu v?i các d?ch v? k? thu?t, nh? vào công ngh? c?a
công th?c c?a nó ???c làm giàu v?i chi?t xu?t Saponaria trong ?ó có m?t sâu làm s?ch
nh?ng nh? nhàng.

 SOS HAIR COLOR T?Y 
Nh? nhàng lo?i b? b?t k? lo?i m? ph?m s?c t? oxy hóa t? tóc mà không thay ??i trong t?
nhiên. Nh? xây d?ng sáng t?o c?a mình có th? chuy?n ??i các quá trình oxy hóa c?a
nhu?m, lo?i b? các phân t? màu, mà không t?n công các s?c t? t? nhiên c?a tóc. Nó ' m?t
s?n ph?m ??c bi?t thích h?p cho vi?c ?i?u ch?nh c?a t?t c? ho?c m?t ph?n c?a màu s?c.
M?t s?n ph?m k? thu?t, nh?ng xây d?ng trong tôn tr?ng ??y ?? c?a tóc. Nó không có ?i?n
ho?c t?y t?y.
SOS HAIR COLOR T?Y ??m b?o vi?c duy trì mái tóc trong tình tr?ng hoàn h?o, m?m m?i
và m??t ?? liên l?c, nh? vào công ngh? làm giàu v?i Shea Butter và d?u d?a.

 TÓC DA B?O V? MÀN HÌNH 
M?t rào c?n kem toàn thân và tinh t? ?? b?o v? da kh?i nhu?m trong nhu?m. B?o v? và
ho?t ??ng nh? nhàng nh? công th?c c?a nó ???c làm giàu v?i Shea Butter.

 SOS DA satin lông T?Y 
SOS da Stain Remover là m?t towelette dùng m?t l?n th?c t? và ch?c n?ng cho phép b?n
?? lo?i b? các v?t b?n c?a m? ph?m màu trên da. ?óng gói trong túi cá nhân cho phép d?
dàng s? d?ng b?ng cách ??m b?o v? sinh an toàn. 
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