
 

  
frizerski pribor - UNIMIX

UNIMIX
prinaša industrijske mešalna metoda neposredno v dnevni sobi

 emilio@hairbc.com

 +39 0331 1706328

UNIMIX
prinaša industrijske mešalna metoda neposredno v dnevni sobi

UNIMIX temelji na Reverse Engineering Technology: te tehnologije povzema temperaturo
36 / 38° in mešalne sisteme se uporabljajo v proizvodnji barvanje smetane. Izjemno
enostaven za uporabo UNIMIX zagotavlja hitro in natan?no pripravo in predvideva popolno
homogenizacijo pigmenti u?inkovin in prevoznik formule.
Avtomatsko mehansko mešanje UNIMIX omogo?a pridobiti izredno emulzijo, ki zagotavlja
enakomerno porazdelitev vseh aktivnih sestavin na lase in lasiš?e in obarvanost
zdravljenja. S ton barve rezultat bo bolj pokriva, dolgotrajno barva, svetlo in homogeno,
aplikacija, lažje in bolj natan?no, najbolj intenzivno posvetlitev, prihranek 20 % in izdelek o
izpiranje hitreje konec. Za najve?jo u?inkovitost za barvanje smetane, celjenje belilo ali
katerikoli drug proizvod, zelo pomemben dejavnik je idealno koli?ino komponent v
mešanje lestvico nam omogo?a, da doseže popolnost z umerjanje najboljši uteži za vsako
komponento.

HITROST
UDOBJE
ZAKAJ IZBRATI UNIMIX
• Hitrost: zmanjšuje barvo se uporablja za približno 30 %.
• UDOBJE: hvala za optimalno temperaturo dosežen 36 / 38°, UNIMIX, zmanjšuje
tveganje za preob?utljivost za trdna na lasiš?u, Prekli?i termalnih šok za kožo in uporablja
na vsakem deklinacija daje stranki edinstvenih Wellness izkušenj.
• Telesne temperature mešanje prekli?e toplotni šok za kožo.
• Optimalno uporabo proizvoda.
• Zagotavlja popolno homogenizacijo.
• Izboljšuje u?inkovitost izdelka.
• Natan?nost na koli?in, potrebnih: omogo?a ve?jo u?inkovitost in odpravlja odpadkov.
• Ve?namenske: lahko uporabite UNIMIX tudi z mešanjem lepoto.
• Ukinitev neposrednih inhalacijsko izdelka.
• Razlikuje in ohranja stranko.
• Zagotavlja maksimalno udobje.
• Pravilna uporaba zagotavlja ve?ji dobi?ek.
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UNIMIX je sestavljen iz:
• Ohišje z vgrajenim motor?kom;
• Tri sklede;
• Tri mešalniki;
• Kritje;
• 1 napajalni kabel;
• Digitalni lestvici.
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