
 

  
accessoris de perruqueria - MUSTER

IMASTER
EL MEU SOCI IÒNICA

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

IMASTER
EL MEU SOCI IÒNICA

l, art. 1001/st versió amb estand sobre rodes
l, art. versió 1001/mu amb braç de muntatge de paret
Característiques:
• patents pendents;
• reduït temps d, instal·lació;
• durament suport a acció tant en tècnica com en aquells tractaments per al cabell
Wellness , que tonifica, rinvigorendoli i rigenerandoli;
• exhibició;
• botons de membrana;
• electrònica que supervisa cada funció;
• potència de 620 watt; tensió 230 V; Freqüència de 50 Hz.
• Guanyant vapor sinergia OZÓ + IONS: la correcta combinació d, ozó i el vapor s,
enriqueix amb la presència de coadjuvants de benestar de pèl dels ions negatius que així
són més brillant és millor en tons és més manejable cabell i suau al tacte.
• Tauler de control amb pantalla LCD digital és autoexplicatiu i fàcil d, utilitzar. Senyal
acústica de final del tractament.
UN DISPOSITIU REVOLUCIONARI:
• 24 programes preestablerts per a facilitar l, elecció de tractaments i optimitzar la valuosa
tasca de l, aparell;
• capacitat de treball en els plans de canviar el pre-set vegades , crear, Quan necessitava
, tractaments
presència de cabell personalitzat , difícils, ;
• redueix considerablement times d, tractament en alguns casos fins a una cinquena part
en comparació amb aplicació tradicional;
• la IMASTER , MY IÒNIC soci, dràsticament redueix el temps tècnic com dues etapes
actives obres en sinèrgia amb l, altre.
PAS 1:
-vapor combinat amb ozó;
-promou l, obertura d, escales del cabell;
-permet una absorció més profund del tractament , lligant-lo millor estructura de queratina
cabell fins.
FASE 2:

                               pagina 1 / 2



-ozó per trobar invertir positivament tot el cabell;
-accelerar el procés de tancament de les escales del cabell. El resultat del tractament
uniformement i fidedignament;
-surt cabell sedós i brillant.
-durant tot el període de tractament fa l, emissió de ions negatius beneficiosos amb la
seva acció tonificant.
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