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 lung? perioad? de timp acum, coafura este sinonim nu numai cu moda si frumusete, dar,
de asemenea, ?i mai presus de toate o stare foarte buna de sanatate a parului. Pielea si
parul ajunge plin? floare doar atunci când acestea sunt sanatoase : acest lucru implic? o
cre?tere profesional? necesar? a industriei pentru a se asigura c? îmbog??i educa?ia lor
cel pu?in rudimente de Trichology. De ce ar fi un client dobânde?te încredere total? în
ceea ce prive?te coafor, trebuie s? demonstreze c? sunt competente, de încredere, ?i
echipate cu instrumente adecvate pentru a diagnostica si trata probleme simple care
afecteaz? pielea ?i p?rul. 

 n?scut în aceast? experien?? scop MICROSCOPE : micro camera proiectat s? o
înso?easc? în timpul zilei, la salonul de coafor. Este un dispozitiv de observare ?i analiz?,
care permite realizarea fotografiilor ?i video ?i a le afi?a în timp real, pe monitor comun PC-
ul în timpul utiliz?rii. Acesta permite, de asemenea, efectuarea de m?sur?tori. 

SOURCE 

 lumina cu LED-uri MICROSCOPE PROFESSIONAL este u?or ?i u?or de manevrat ?i este
echipat cu un built-in surs? de lumin? LED, care este alimentat prin cablul USB. De
captare a imaginii se poate face prin intermediul mouse-ului sau prin utilizarea MicroTouch
pe mânerul de microscop. 

ZOOMM?rire realizat (pân? la 200 px), v? permite s? afi?a?i într- un convenabil ?i clar
suprafata pielii, ceea ce face evident pentru profesionist în primul rând, dar, de asemenea,
la client, dac? exist? probleme care ac?ioneaz? ca matreata, seboree, pierderea parului
pronun?at. De asemenea,analiza p?rului pot beneficia de utilizarea microscopului
deoareceamplificarea este capabil de a eviden?ia deteriorareacuticulei. Cuticula este
stratul exterior al parului, jacheta lui, având în vedere locul în care se afl?, este primul de a
fi deteriorat atunci când p?rul este maltratat cu sampoane nepotrivit, tratamente agresive,
periaj excesiv, etc. 
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KITUtilizarea de c?tre dvs. a microscopului PROFESSIONAL v? permit s? arate clientului
zona pe care s? intervin?, f?cându-l con?tient de posibilitatea de a tratamente si cure. Va
simplifica dell'Hairstylist sarcin? în orientarea clientului de a utiliza ?i achizi?ionarea de
produse specifice.
Kit-ul include :
- Microscop AMK412 

 - monitorizarea C200 

 - baterie litiu 

 - Cablu AV / TV 

 - înc?rc?tor 
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