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IMASTER
PARTENERUL MEU IONICE

arta. 1001/st versiunea cu suport pe ro?i
arta. 1001/UM versiune cu brat de montaj perete
Caracteristici:
• curs de brevetare;
• reduce timpul de instalare;
• sprijin puternic ac?iune atât în tehnic? ?i în acele tratamente pentru p?r Wellness , care
învioreaz?, rinvigorendoli ?i rigenerandoli;
• ecran;
• membrana butoane;
• electronice care supravegheaz? fiecare func?ie;
• 620 watt putere; tensiunea de 230 V; Frecventa de 50 Hz.
• Câ?tig?toare sinergia abur + ozon + IONI: este corect combina?ie de ozon ?i de aburi
este îmbog??it? de prezen?a unor ioni negativi p?r wellness adjuvan?ii care astfel sunt mai
luminos mai bine tonifiat este mai u?or de gestionat de p?r ?i moale la atingere.
• Panoul de control cu ecran digital LCD este de auto-explicative ?i u?or de utilizat.
Semnal acustic de la terminarea tratamentului.
UN DISPOZITIV REVOLUTIONAR:
• 24 pre-stabilite programe pentru a facilita alegerea de tratamente ?i de a optimiza
valoroase de lucru a aparatului;
• capacitatea de a lucra la planuri pentru a schimba pre-setul de ori , crearea, atunci când
este necesar , tratamente
prezen?a personalizate de p?r , dificil, ;
• redus foarte mult tratamentul ori în unele cazuri pân? la o cincime în compara?ie cu
tradi?ionale de aplicare;
• IMASTER , MY IONIC partener, reduce drastic timpul tehnice ca dou? etape activ lucr?ri
în sinergie cu alte fiecare.
PASUL 1:
-abur combinate cu ozon;
-promoveaz? deschiderea de solzi de p?r;
-permite o absorb?ie mai adânc de tratament , legându-l mai bine parul keratina structura
pân?.
FAZA 2:
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-ozonul clocoti investi pozitiv tot parul;
-Accelerarea procesului de închidere de cântare de p?r. Rezultatul unui tratament uniform
?i durabil;
-Las? p?rul m?t?sos ?i str?lucitor.
-în timpul întregii perioade de tratament are emiterea de ioni negativi benefic cu ac?iunea
sa revigorant.
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