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 molt de temps ara, el pentinat no és només sinònim de moda i bellesa, però també i
sobretot un molt bon estat de salut del cabell. Pell i cabell assoleixin la plena floració
només quan estan sans : això implica un creixement professional necessària de la
indústria per assegurar que enriqueixen la seva educació almenys els rudiments de la
Tricologia. Per què un client adquireix una confiança total en relació amb el perruquer,
vostè ha de demostrar que són competents, fiables, i equipat amb les eines necessàries
per diagnosticar i tractar problemes simples que afecten la pell i el cabell. 

 nascut per a aquest propòsit MICROSCOPI EXPERIÈNCIA : micro càmera dissenyada
perquè l'acompanyés durant el dia a la sala de perruqueria. És un dispositiu d'observació i
anàlisi que permet la captura de fotos i vídeo i mostrar-les en temps real al monitor -PC
comú durant l'ús. També permet realitzar mesuraments. 

 FONT DE LLUM LED AMB MICROSCOPI PROFESSIONAL és lleuger i fàcil de manejar i
està equipat amb un sistema incorporat a la font de llum LED que s'alimenta a través del
cable USB. La captura de la imatge es pot fer a través del ratolí o usant el MicroTouch al
mànec del microscopi. 

 ZOOM
L'augment aconseguit (fins a 200 píxels), li permet mostrar en un còmode i clar la
superfície de la pell, pel que és evident per al professional, sobretot, però també per al
client, si hi ha algun problema que actuen com la caspa, la seborrea, la pèrdua del cabell
es pronuncia. També l'anàlisi del pèl pot beneficiar de l'ús de MICROSCOPI ja que
l'ampliació és capaç de posar en relleu danys a la cutícula. La cutícula és la capa externa
dels cabells, la jaqueta, donada la ubicació en la qual es troba, és el primer a patir danys
quan el pèl és maltractat amb xampús inadequats, tractaments agressius, raspallat
excessiu, etc. 

 UTILITZAR EL KIT
La utilització del MICROSCOPI PROFESSIONAL permeten mostrar al client la zona sobre
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la qual intervenir, donant-li a conèixer la possibilitat de tractaments i cures. Simplificarà el
dell'Hairstylist tasca en l'orientació del client a utilitzar i la compra de productes específics.
El kit inclou :
- Microscopi AMK412 

 - supervisar C200 

 - Bateria de liti 

 - Cable AV / TV 

 - carregador de bateria 
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