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IMASTER
MEU PARCEIRO IÔNICO

Art. versão 1001/st com carrinho sobre rodas
Art. versão 1001/mu com braço de montagem de parede
Características:
• patente pendente;
• redução no tempo de instalação;
• apoiar fortemente ação tanto em técnica como naqueles tratamentos para cabelo
Wellness , que revigora, rinvigorendoli e rigenerandoli;
• visor;
• botões de membrana;
• eletrônica que supervisiona todas as funções;
• 620 watts de potência; tensão 230 V; Freqüência de 50 Hz.
• Ganhar sinergia steam + ozônio + ÍONS: a correta combinação de ozônio e o vapor é
enriquecida pela presença de adjuvantes de bem-estar de cabelo dos íons negativos que
são tão mais brilhantes é melhor em tons é mais gerenciável cabelo e macio ao toque.
• Painel de controle com display digital LCD é auto-explicativo e fácil de usar. Sinal
acústico de final do tratamento.
UM DISPOSITIVO REVOLUCIONÁRIO:
• 24 programas pré-definidos para facilitar a escolha de tratamentos e otimizar o valioso
trabalho do aparelho;
• capacidade de trabalhar em planos para alterar o pré-conjunto times , criando, quando
necessário , tratamentos
presença de cabelo personalizado , difícil, ;
• reduzido dos tempos de tratamento em alguns casos até um quinto em comparação
com aplicativos tradicionais;
• o IMASTER , MY JÔNICO parceiro, reduz drasticamente o tempo técnico como dois
estágios ativo trabalha em sinergia com os outros.
ETAPA 1:
-vapor combinado com ozônio;
-promove a abertura das escamas do cabelo;
-permite uma absorção mais profunda do tratamento , melhor a estrutura de queratina do
cabelo até amarrá-lo.
FASE 2:
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-ozônio vero investir positivamente todo o cabelo;
-acelerar o processo de fechamento das escamas do cabelo. O resultado do tratamento
uniforme e durável;
-Deixa os cabelos sedosos e brilhantes.
-durante todo o período de tratamento é que a emissão de íons negativos benéficos com
sua ação revigorante.
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