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UNIMIX d?a trên công ngh? k? thu?t ??o ng??c: công ngh? này tái t?o nhi?t ?? 36 / 38° và
tr?n h? th?ng ???c s? d?ng trong s?n xu?t màu kem. C?c k? d? s? d?ng UNIMIX ??m b?o
m?t chu?n b? nhanh và chính xác và cung c?p cho m?t homogenization hoàn h?o c?a s?c
t? c?a các thành ph?n ho?t ??ng và nhà cung c?p c?a công th?c.
Tr?n UNIMIX c? khí t? ??ng cho phép ?? có ???c m?t nh? t??ng b?t th??ng mà ??m b?o
ngay c? phân ph?i t?t c? các thành ph?n ho?t ??ng trên tóc và da ??u, và màu s?c c?a
ph??ng pháp ?i?u tr?. Khi s? d?ng v?i s?c thái k?t qu? s? là m?t chi ti?t bao g?m, b?n màu,
sáng s?a và ??ng nh?t, m?t ?ng d?ng d? dàng h?n và chính xác h?n, sáng c??ng ?? cao
nh?t, ti?t ki?m 20% và m?t s?n ph?m v? r?a nhanh h?n vào cu?i. ??i v?i hi?u qu? t?i ?a c?a
màu kem, ch?a b?nh c?a thu?c t?y ho?c b?t k? s?n ph?m nào khác, m?t y?u t? r?t quan
tr?ng là s? ti?n hoàn h?o c?a các thành ph?n trong pha ch? quy mô cho phép chúng tôi ??
??t ???c s? hoàn h?o b?ng cách ?o ??c các tr?ng l??ng t?t nh?t cho m?i thành ph?n.

T?C ??
TI?N NGHI
T?I SAO CH?N UNIMIX
• T?c ??: làm gi?m màu ???c áp d?ng b?i kho?ng 30%.
• Ti?n nghi: nh? nhi?t ?? t?i ?u ?ã ??t t?i 36 / 38°, UNIMIX làm gi?m nguy c? sensitisation
c?a r?n trên da ??u, h?y b? nhi?t gây s?c cho da và ???c s? d?ng trên xích m?i cung c?p
cho khách hàng m?t kinh nghi?m ch?m sóc s?c ??c ?áo.
• C? th? nhi?t ?? tr?n h?y b? s?c nhi?t cho da.
• T?i ?u hóa vi?c s? d?ng c?a s?n ph?m.
• ??m b?o m?t homogenization hoàn h?o.
• C?i thi?n hi?u su?t s?n ph?m.
• ?? chính xác v? s? l??ng yêu c?u: cho phép hi?u su?t l?n h?n và lo?i b? ch?t th?i.
• ?a ch?c n?ng: b?n có th? s? d?ng UNIMIX th?m chí b?ng cách pha tr?n v? ??p.
• H?y hít tr?c ti?p c?a s?n ph?m.
• Phân bi?t và v?n gi? khách hàng.
• Cung c?p s? tho?i mái t?i ?a.
• S? d?ng chính xác ??m b?o l?i nhu?n cao h?n.
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UNIMIX g?m có:
• Nhà v?i ??ng c? tích h?p;
• Ba bát;
• Ba máy tr?n;
• Che ph?;
• 1 dây ngu?n;
• Quy mô k? thu?t s?.
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