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UNIMIX didasarkan pada teknologi Reverse Engineering: teknologi ini mereproduksi suhu
36 / 38° dan sistem pencampuran digunakan selama pembuatan warna krim. UNIMIX
sangat mudah digunakan menjamin persiapan cepat dan akurat dan menyediakan untuk
homogenisasi sempurna pigmen bahan aktif dan pembawa formula.
UNIMIX pencampuran mekanis otomatis memungkinkan untuk mendapatkan emulsi luar
biasa yang memastikan distribusi bahkan semua bahan aktif pada rambut dan kulit
kepala, dan pewarnaan perawatan. Ketika digunakan dengan warna hasilnya akan lebih
meliputi, tahan lama warna, terang dan homogen, aplikasi lebih mudah dan lebih tepat,
pemutih paling intens, tabungan dari 20% dan produk tentang membilas lebih cepat pada
akhir. Untuk efektivitas maksimum dari krim, penyembuhan pemutih atau produk lain,
faktor yang sangat penting adalah jumlah komponen dalam campuran skala yang
sempurna memungkinkan kita untuk mencapai kesempurnaan dengan melakukan
kalibrasi bobot terbaik untuk setiap komponen.

KECEPATAN
KENYAMANAN
MENGAPA MEMILIH UNIMIX
• Kecepatan: mengurangi warna yang diterapkan oleh sekitar 30%.
• KENYAMANAN: Terima kasih kepada suhu optimal tercapai 36 / 38°, UNIMIX
mengurangi risiko sensitisasi dari padat pada kulit kepala, Batal thermal shock untuk kulit
dan digunakan pada setiap deklinasi memberikan klien sebuah pengalaman kesehatan
yang unik.
• Tubuh suhu pencampuran membatalkan kejut termal pada kulit.
• Mengoptimalkan penggunaan produk.
• Memastikan homogenisasi sempurna.
• Meningkatkan kinerja produk.
• Presisi pada jumlah yang diperlukan: memungkinkan kinerja lebih besar dan
menghilangkan limbah.
• Multifungsi: Anda bisa menggunakan UNIMIX bahkan dengan mencampur keindahan.
• Membatalkan menghirup langsung produk.
• Membedakan dan mempertahankan pelanggan.
• Menyediakan kenyamanan maksimal.
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• Gunakan benar menjamin keuntungan yang lebih tinggi.

PAKET
UNIMIX terdiri dari:
• Perumahan dengan motor terpadu;
• Tiga mangkuk;
• Tiga mixer;
• Penutup;
kabel daya • 1;
• Skala digital.
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