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UNIMIX ters mühendislik teknolojisi üzerinde dayan?r: Bu teknoloji 36/38 ° s?cakl?k üretir
ve kar??t?rma sistemleri boyama krem imalat? s?ras?nda kullan?l?r. ?nan?lmaz derecede
kolay UNIMIX bir h?zl? ve do?ru haz?rl?k garanti eder ve pigmentler aktif maddeler ve
ta??y?c? formülü mükemmel bir homojenizasyon için sa?lar.
Otomatik mekanik kar??t?rma UNIMIX saç ve saç derisi üzerinde aktif maddeler e?it
da??l?m? ve tedaviler coloration sa?layan ola?anüstü bir emülsiyon elde etmek için izin
verir. Renk tonu ile kullan?ld???nda sonuç kapsayan, uzun süreli renk, parlak ve homojen
bir uygulama daha kolay ve daha kesin, en yo?un ayd?nlatma, %20 bir tasarruf ve daha
h?zl? durulama sonunda hakk?nda bir ürün daha olacak. Boyama krem maksimum etkinlik
için çama??r suyu ya da ba?ka bir ürün, iyile?me çok önemli bir faktör ölçe?in kar??t?rma
bile?enleri mükemmel miktar? her bile?en için en iyi a??rl?k ayarlama taraf?ndan
mükemmelli?e ula?mak için bize izin verir oldu?unu.

HIZ
KONFOR
NEDEN UNIMIX TERC?H
• H?z: azalt?r renk yakla??k % 30 oran?nda uygulan?r.
• KONFOR: sayesinde en uygun s?cakl?k 36 / 38° ula?t?, UNIMIX, sa?lam kafa derisi
üzerinde kalmak riskini azalt?r, termal ?ok cilde ve her sapma aç?s? kullan?lan iptal verir
istemcinin benzersiz bir sa?l?k deneyim.
• Vücut s?cakl??? kar??t?rma termal ?ok cilde iptal eder.
• Ürün kullan?m?n? en iyi duruma getirme.
• Mükemmel bir homojenizasyon sa?lar.
• Ürün performans? art?r?r.
• Gerekli miktarlar?n üzerinde duyarl?k: daha iyi bir performans sa?lar ve at?k ortadan
kald?r?r.
• Çok i?levli: bile güzellik kar??t?r?larak UNIMIX kullanabilirsiniz.
• Ürünün do?rudan inhalasyon iptal edin.
• Ay?ran ve mü?teri korur.
• Maksimum konfor sa?lar.
• Do?ru kullan?m? daha yüksek kar garanti eder.
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PAKET?
UNIMIX olu?ur:
• Konut entegre motor ile;
• Üç kase;
• Üç kar??t?r?c?lar;
• Bir kapak;
• 1 güç kablosu;
• Dijital bir ölçek.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

