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Art. 1001/st versie met standaard op wielen
Art. 1001/mu versie met wandmontagearm
Functies:
• patent is aangevraagd;
• minder installatietijd;
• steun actie zowel in technisch als in deze behandelingen voor haar Wellness , dat
stimuleert, rinvigorendoli en rigenerandoli;
• display;
• membraan knoppen;
• elektronica die toezicht houdt op elke functie;
• 620 watt vermogen; spanning 230 V; 50 Hz frequentie.
• Synergie stoom + ozon + ionen te winnen: de juiste combinatie van ozon en stoom wordt
verrijkt door de aanwezigheid van negatieve ionen haar Wellness-hulpstoffen die zo
helderder zijn is beter afgezwakt is meer beheersbaar haren en voelt zacht aan de touch.
• Het Configuratiescherm met LCD digitale vertoning is spreekt voor zich en makkelijk te
gebruiken. Akoestisch signaal van de beëindiging van de behandeling.
EEN REVOLUTIONAIRE APPARAAT:
• 24 vooraf ingestelde programma, s te vergemakkelijken van de keuze van
behandelingen en optimaliseren van het waardevolle werk van het toestel;
• mogelijkheid om te werken aan plannen om te veranderen de vooraf ingestelde tijden ,
creëren, wanneer nodig , behandelingen
aangepaste haar aanwezigheid , moeilijke, ;
• sterk verminderd behandeling tijden in sommige gevallen tot een vijfde in vergelijking
met traditionele toepassing;
• de IMASTER , Mijn Ionische PARTNER, vermindert drastisch de technische tijd als twee-
traps actieve werken in synergie met elkaar.
STAP 1:
-stoom gecombineerd met ozon;
-bevordert de opening van de schalen van het haar;
-laat een diepere absorptie van behandeling , koppelverkoop het beter om keratine
haarstructuur tot.
FASE 2:

                               pagina 1 / 2



-ozon Ziede investeren positief al het haar;
-versnellen van de sluiting van de schalen van het haar. Het resultaat van de behandeling
gelijkmatig en duurzaam;
-verlaat haar zijdeachtige en glanzend.
-tijdens de gehele periode van behandeling is de uitgifte van gunstige negatieve ionen met
haar verkwikkende optreden.
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