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A MINŐSÉG FORRADALMA 
AZ ÖN SZALONJÁÉRT!
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AZ iMASTER ELŐNYEI

 - pórusok felnyitása

 - elhalt sejtek eltávolítása

 - keringés javítása

 - mélytisztítás

 - antibakteriális és gyulladáscsökentő hatás

 - növeli a haj fényét

 - rugalmasságát és hidratáltságot ad a hajnak

iMASTER egyedülálló hatásai:

- csökkenti a stresszt

- egyenletes, hosszan tartó hatás

- átható kezelés

- haj struktrúra tonizálása

- megalapozott, hosszan tartó hatás

 A FEJBŐR ÉS HAJ JÓLLÉTE

TECHNIKAI KEZELÉSEK 
ALATT 

ÁPOLÓ KEZELÉSEK ALATT
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AZ ÜGYFELEK KIFOGÁSTALAN SZOLGÁLTATÁST 
SZERETNÉNEK PÁR PERC ALATT

AZ ELŐRE PROGRAMOZOTT IDŐK SZEMÉLYRE SZABOTTAN VÁTLOZTATHATÓK

RADIKÁLISAN LECSÖKKENTI 
A KEZELÉSRE FORDÍTOTT IDŐT!

VEGYÜNK EGY PÉLDÁT:

HAJFESTÉS

 STANDARD HATÓIDŐ   30-40 PERC

24 progam beállítás

PILLANATOK ALATT!

AZ 
iMASTER
IDŐT 
SPÓROL
ÖNNEK!
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2. FFFÁZIS 

A GŐZTERMELÉS LEÁLL.
AZ ÓZON DOLGOZIK TOVÁBB A TÖBBI ALKOTÓELEMMEL. 
GYORSÍTJA A HAJ KÜLSŐ RÉTEGÉNEK TERMÉSZETES 
LEZÁRÁSÁT ÉS EGYENLETESEN RÖGZÍTI AZ EREDMÉNYT. 
A NEGATÍV IONOK GENERÁLÁSA TOVÁBB FOLYTATÓDIK, 
TOVÁBRA IS JÓTÉKONY HATÁSSAL A HAJRA ÉS FEJBŐRRE.

111... FFFÁZIS

iMASTER GŐZT GENERÁL ÓZONNAL KOMBINÁLVA, HOGY SEGÍTSE A HAJ KÜLSŐ RÉTEGEINEK 
FELNYITÁSÁT ÉS ELŐSEGÍTSE A KEZELÉS MÉLYRE HATOLÁSÁT.
A NEGATÍV IONOK JELENLÉTE NAGYON FONTOS E SZAKASZBAN, A HAJSTRUKTÚRÁRA ÉS A 
FEJBŐRRE IS POZITÍV HATÁSSAL VAN.
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KEZELÉSI IDŐ KEZELÉSI IDŐ

ÓZON+ION

ÚJRAFESTÉS

SZÍNEZÉS

SZUPER SZŐKÍTÉS

ULTRA SZŐKÍTÉS

AMMÓNIAMENTES
FESTÉS

SZŐKÍTÉS

MELÍRCSÍKOK
SZŐKÍTÉSSEL

SZÍNES MELÍR

MELÍR - SZŐKÍTÉS

TELJES SZŐKÍTÉS

TELJES SZŐKÍTÉS 
REDUKCIÓ
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10 + 3

10 + 3

12 + 3

12 + 3

12 + 3

10 + 2

10 + 3

12 + 3

12 + 2

FESTÉS 1.
ALKALOMMAL 13
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„1” TÍPUSÚ DAUER -
TERMÉSZETES HAJ

„2” TÍPUSÚ DAUER -
FESTETT HAJ

„3” TÍPUSÚ DAUER -
SZŐKÍTETT HAJ

EGYENESÍTÉS -
TERMÉSZETES HAJ

EGYENESÍTÉS -
ÉRZÉKENY ÉS FESTETT HAJ

DIREKT SZÍNEZÉS -
TERMÉSZETES HAJ
VILÁGOSÍTÁS

DIREKT SZÍNEZÉS -
KEZELT HAJ VILÁGOSÍTÁS

FÉLTARTÓS DIREKT 
HAJSZÍNEZÉS

KONDÍCIONÁLÓ,
ÁLLAPOTJAVÍTÓ
KEZELÉSEK

AMPULLÁK
HAJPROBLÉMÁKRA

TECHNIKAI ÉS ALKALMAZÁSI SEGÍTSÉG

7 + 3

3 + 2

2 + 2

5 + 2

4 + 2

10+ 3

10+ 2

5 + 2

4 + 2

4 + 2

„O” TÍPUSÚ DAUER - 
VASTAG HAJ

5 + 3

Egyedülálló készülék 
technikai kezelésekhez is

Nézze mennyi időt nyer vele!

8 + 3
GŐZ+ÓZÓN+ION GŐZ+ÓZÓN+ION ÓZON+ION

PERC

A BURA NYÍLÁSAINAK  KEZELÉSÉVEL 
SZABÁLYOZHATÓ A GŐZ MENNYISÉGE 
AZ OPTIMÁLIS KOMFORT ÉRDEKÉBEN.
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A vendégek nem tudnak majd ellenállni az
iMasternek

KERESSEN TÖBBET - ENNYIRE EGYSZERŰ
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GIDŐT SPÓROL!

vendégei igényelni fogják a 

garantált speciális eredményt

iMaster miatt újra és újra 
visszajönnek

iMaster új vendégeket hoz

iMaster növeli az üzletét

NÖVELJE A HASZNOT

RÖVIDEBB KEZELÉSI IDŐ = TÖBB KEZELÉS

NÖVELJE SZOLGÁLTATÁSAINAK ÉRTÉKÉT

UTÁNOZHATATLAN EREDMÉNY
SZÁMOK MELYEK MAGUKÉRT BESZÉLNEK
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Doctor Daniela Mantovani
Biológia, Hajgyógyászat,

Neuropátia

TUDOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ
A GŐZ HASZNÁLATA a test tisztítására már a Római időkre nyúlik vissza, amikor  
az egész birodalom területén használták a fürdők a gőz és masszázs kezelések kom-
binációját. Erre jó példát láthatunk az “Ezeregyéjszaka meséi”-ben is. A népi történetek 
a X. századig nyúlnak vissza, amikor a gyönyörű hercegnő, Sheherezádé szerint is 
elképzelhetetlen egy város törökfürdő nélkül. Ma már világos, hogy a gőz használata 
valahonnan az arab világ jóléti tradícióiból is ered.

Ma már tudjuk, hogy a gőznek SZÁMOS ELŐNYE van: felnyitja a pórusokat, eltávolítja 
az elhalt sejteket és javítja a keringést, hője vérbőséget okoz, mélyen ható tiszító ereje 
növeli a bőrtisztítás hatékonyságát. A gőzt szintén használják eszközök sterilizálásához, 
mivel eltávolítja a betegséget okozó mikróbákat.

Ez a koncepció vezett számos modern technógiai fejlesztéshez is, amelyek közül néhány-
at a hajápolásban is használnak. A VAPORIZER ma már napi használatú, gyakran 
használt hajfestési eljáráshoz vagy higiéniai procedúrákhoz. A legelterjedtebb fejbőr 
probléma kezelésével is küzd, a felesleges faggyú eltávolításával a fejbőrről.

A kutalások lehető tették számunkra, hogy olyan berendezést fejlesszünk, ami megoldást
kínál és leginkább összhangban áll a jelenlegi szokásokkal, de mégis illeszkedik a
már kidolgozott professzionális eljárásokhoz.

A nők ma kettős szerepben élnek, megosztva családjuk és a munkájuk között. 
Ebben a modern társadalomban az élet néha, mint a forgószél, mind a nők és 
férfiak számára is. Megkövetelik tőlük, hogy fizikai erőnlétükön kívül még vonzóak is 
maradjanak. Mindez affelé irányít minket, hogy találjunk időt magunkra, de a legjobb 
megjelenést érjük el a lehető legrövidebb idő alatt. 

Ma a tudományos kutatások ezeket az igényeket mérlegelve alkották meg a haj- 
formázást, a tradicionális vaporizert ózonnal és negatív ionnal kombinálva.

Az ózon terápia egy kezelés az ózon használatára alapozva. A gáz 3 oxigén
molekulából áll. Mint tudjuk, ez egy olyan anyag, ami nagy mennyiségben van jelen a
Föld légkörében, ahol az oxigén és UV sugarak reakciójából termelődik. Az ózon 
terápiát már egy évszázada alkalmazzák (első használata az 1. világháborúra tehető, 
amikor a sérüléseket gyógyították és előzték meg vele az üszkösödést). Időbe telt hogy 
megértsük a rengeteg féle alkalmazást, ami igazából csak az elmúlt 20 évben történt meg. 
Ma az ipari felhasználások között szerepel a vízvezetékek fertőtlenítése, víz palackozás, 
uszodák, levegő spórátlanítása.

A negatív ionok - melyek lehetnek atomok vagy molekulák - kapcsolatba lépnek egy 
elektronnal, majd semleges, de instabil állapotban várnak és készen állnak, hogy 
reagáljanak a környező elemekre, beleértve a hajszálakat is. Spontánul felvesznek vagy 
leadnak elektronokat egy másik közeli molekulának.

Miért olyan fontos a haj számára
a gőz, ózon és negatív ionok kombinációja?

A három elem kombinációjának együttes hatása adja az optimális kozmetikai megoldást. 
Jelentősen lecsökkenti a hatóidőt bármilyen termék használatának esetében, a hajszínezéstől
bármilyen peeling eljárásig, mely a hajproblémáktól véd, mint például a felesleges faggyúter-
melés, korpásodás, hajhullás vagy a haj elvékonyodása. A három elem kombinációjának 
köszönhetően a haj hidratált, fényes, ragyogó és testes lesz. 

Szintén csökkenti a sztatikusságot, ezáltal a haj könnyebben fésülhetőbbé és dúsabbá válik. 
Korlátozza a faggyútermelést és a fejbőr korpásodását, segíti a megfelelő mikrokeringés 
visszaállítását és a hajat erősen és egészségesen tartja. A három elem kombinációja javítja a 
festett haj megjelenését, segíti hogy a színezőanyag jobban tapadjon a haj természetes 
alkotórészeihez, megelőzve a kifakulást. 

Ez még nem minden: mivel az ionok hatása csökkenti a hisztamin termelését, így csökkenti a 
kezeléseknél néha tapasztalt irritációt. Mi több, a kezelés természetes eredményeit - 
fertőtlenítés, antibakteriális, antiradikális hatás - szintén nem lehet alábecsülni.

Doctor Daniela Mantovani



Doctor Rita Viscovo
Kozmetikus specialista,

Homeopata

A gőz, ózon és negatív ionok kombinációjának haszna 
a bőr-esztétikában és hajgyógyászatban

Az ózon egy instabil és reaktív molekula. Hírnöke az oxigén, mely oxidatív stresszt generál 
korlátozott ideig és intenzitással, így serkenti a sejtmátrixot védő rendszert, csökkenti és 
mikrogyulladással gátolja a degeneratív betegségek tartósságát.
Mind a kozmetikában, mind a hajgyógyászatban az ózon együtt hat a gőzzel, mint egy 
mélytisztító és gyulladáscsökkentő. Az antibakteriális és bakteriosztatikus hatás szintén 
csökkenti a dermatitis jellegzetes tüneteit, mint az égő, viszkető érzést és a hámlást.
Ezek a vendégek leggyakoribb tünetei, akárcsak a hajhullás.

Az ózon bakteriális hatása függ a víz (vagy gőz)  jelenlététől. Közvetlenül a kezelt 
területen hat, a vírus jelenlétében, az ózon vírustatikus hatást hoz, csökkenti az agressz-
iót és a vírusok számát és képtelenné teszi arra, hogy ismétlődjenek az adhéziós recep-
torok a célsejtekben.
Az ózon kedvező hatása a fejbőrre, hogy jelentősen javul a bőr rugalmassága és fényessége.
Ez teszi az ózont kivételesen hasznosnak a gyulladásos állapotok és problémák kezelésében, 
melyek okozzák a bőr atópiát, androgenetikus alopecia-t, seborreát és kezdeti stádiumú 
bőrmegvastagodást,  valamint megelőző intézkedéseket a gyógyulási fázisban. A gőz 
és ózon használata csökkenti az öregedés okozta bőrfoltokat, amik ha erősödnek nap-
keratózishoz vezethetnek. Ez megjelenhet azokon a bőrterületeken ahol a bőr nincs 
fényvédővel védve, de gyakran előfordulhat a fejbőrön is .

A gőz, mind  a kozmetikában és mind a hajgyógyászatban,  régóta kulcsfontosságú 
mélytisztító metódusa az arcbőrnek és fejbőrnek is. A túlzott izzadás helyén, rossz 
szagú bromhidroses és sedum alakul ki, melyhez avas szag és lipid oxidáció járul.

A szőrtüszők megnyitása és az ózonnal kombinálása felgyorsítja az eubiotics és bőr trofizmus 
helyreállítását, köszönhetően a speciális fertőtlenítő hatásnak. Az ózon szintén szabá-
lyozza a méregtelenító toxinokat és szabad gyököket. Az ózon, mint fájdalomcsillapító is 

hat a fájdalmasan feszülő atrópiás, kiszáradt területeken olyan bőrbetegségek esetében,

mint a seborreás dermatitis, pikkelysömör, atópiás és kontakt ekcéma. Ezekben az e-
setekben azok immunstimuláns és védő intézkedései alapvetőek.

A negatív ionok, melyeket ózonnal kombináltak, jelentős hatással vannak a szöveti légzésre, növelik 
az oxigenizációt a testben és jótékony hatással vannak a bőrre. A negatív ionok vagotóniás hatásúak, 
nyugtatók és izomlazítók célzottan a váll és a nyak izmaira, valamint a későbbi szemészeti feszültségre. 
Mindez javítja az általános fizikai és szellemi jólétet,  jól tükrözi a haj és fejbőr struktúráját, 
és megelőznek egy halom stresszel kapcsolatos hajgyógyászati körülményt.  Egy fontos lendületet 
is adott a vaszkuláris rendszernek, ahol az ózon növeli az O2 felszabadulását az ischeamás szövetekben 
és elősegítik új vérerek (neoangiongenesis) létrehozását,  a vaszkuláris endotél stimulálása révén, sőt 
a plazma aktiválása kalcium-kloriddal, a nukleozidok és az ózon hozzájárul a növekedési faktorok 
felszabadulásához és regenerálja a bőr szöveteit. Végül említsük meg a PRP-t (platelet-rich plazma), 
melyet a centrifugált vérből vonnak ki és az orvosi hajgyógyászatban alkalmaznak.  Hónapokon 
keresztül követhető a regenerálódása a platelet gélt kapó betegeknek - akkreditált járó-betegek 
esetében. Érdekes együttműködni speciális központokkal vagy professzionális szalonokkal, melyek 
rendelkeznek szükséges eszközökkel és használják az ózon, gőz és negatív ionok kombinációját és 
megfelelő kozmetikai termékeket, hogy fenntartsák a PRP alkalmazásával kapott eredményeket, a 
stimulációját a nyugvó hajhagymáknak, blokkolva azt a  katagén fázisban.

Doctor Rita Viscovo
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A HAJ tanulmánya
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1001/MU Fali karos változat

1001/ST Szabadonálló
változat állítható magasággal

Doctor
Daniela Mantovani

Doctor Mantovani, biológus és hajgyógyász, kiterjedt vizsgálatokat végzett
az iMASTER-rel:

“... az iMaster használata szinte nélkülözhetetlen az erősen sérült hajszál regeneráló 
és helyreállító kezeléseinél.

Hajfestés alatt így elkerülhető a procedúra okozta stressz, így a haj sokáig rugal-
mas, fényes és ragyogó lesz és könnyebben lehet fésülni.”

csomagolás méretek
(csak a készülék ) 82x51x40 cm
csomagolási súly 7.40 kg
230V~ 50HZ

700W

iMaster láb (art 19 )

csomagolási méretek: 62x62x12 cm

csomagolási súly 4.10 kg

Tudományos teszt bizonyítja az iMaster hatékonyságát 

VAPORISER kar (art 123 )
elérhető fehér vagy fekete színben
csomagolási méret 100x39x20 cm
csomagolási súly 15 kg




