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UNIMIX
industriële mengen methode brengt rechtstreeks in woonkamer

UNIMIX is gebaseerd op Reverse Engineering technologie: deze technologie reproduceert
de 36 / 38° temperatuur en mengen systemen worden gebruikt tijdens de fabricage van
de kleurcrème. Ongelooflijk makkelijk te gebruiken UNIMIX staat garant voor een snelle en
nauwkeurige voorbereiding en zorgt voor een perfecte homogenisering van pigmenten
voor de werkzame bestanddelen en de drager van de formule.
Geautomatiseerde mechanische mengen UNIMIX kunt verkrijgen van een buitengewone
emulsie die zorgt voor de gelijkmatige verdeling van alle actieve ingrediënten op het haar
en de hoofdhuid en verkleuring van behandelingen. Wanneer gebruikt in combinatie met
de tint zal het resultaat zijn een meer bedekt, langdurige kleur, licht en homogene, een
toepassing gemakkelijker en nauwkeuriger, de meest intense lichter, een besparing van
20% en een product over het spoelen sneller aan het eind. Voor maximale effectiviteit van
kleuren crème is genezing van bleekwater of enig ander product, een zeer belangrijke
factor de perfecte hoeveelheid van componenten in het mengen van de schaal toestaat
ons om perfectie te bereiken door het kalibreren van de beste gewichten voor elk
onderdeel.

SNELHEID
COMFORT
WAAROM KIEZEN VOOR UNIMIX
• Snelheid: vermindert kleur met ongeveer 30% wordt toegepast.
• COMFORT: dankzij de optimale temperatuur is bereikt 36 / 38°, UNIMIX vermindert het
risico van sensibilisatie van solide op de hoofdhuid, annuleren de thermische schok op de
huid en gebruikt op elke declinatie biedt de klant een unieke wellness-ervaring.
• Lichaam temperatuur mengen annuleert de thermische schok op de huid.
• Optimaliseren van het gebruik van het product.
• Zorgt voor een perfecte homogenisering.
• Verbetert de productprestaties.
• Precisie op de hoeveelheden die nodig zijn: hogere prestaties toestaat en elimineert
afval.
• Multifunctioneel: kunt u UNIMIX zelfs door het mengen van de schoonheid.
• Annuleren de rechtstreekse inademing van het product.
• Onderscheidt en behoudt de klant.
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• Biedt maximaal comfort.
• Juiste gebruik garandeert een hogere winst.

PACK
UNIMIX is samengesteld uit:
• Behuizing met geïntegreerde motor;
• Drie kommen;
• Drie mixers;
• Een cover;
• 1 netsnoer;
• Een digitale weegschaal.
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