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 dlouhou dobu nyní,ú?es není jen synonymem módy a krásy, ale také a p?edevším velmi
dobrém zdravotním stavu vlas?. K?že a vlas? dosáhnout plného kv?tu pouze tehdy, pokud
jsou zdravé : to znamená nezbytnou profesní r?st pr?myslu, aby bylo zajišt?no, že obohatí
jejich vzd?lání alespo? na základy trichologie. Pro? byzákazník získává celkovou d?v?ru
ve vztahu ke kade?nici, musíte prokázat, že jsou kompetentní, spolehlivé a vybavené
vhodných nástroj? k diagnostice a lé?b? jednoduché problémy, které ovliv?ují k?ži a vlasy. 

 narodil pro tento ú?el MICROSCOPE Zkušenost: mikro kamery navrženy tak, aby ji
doprovázet b?hem dne u kade?nice salonu. Jedná se o za?ízení na zjiš?ování a analýzy,
která umož?uje po?izování fotografií a videa a jejich zobrazení v reálném ?ase na
common- pc monitoru b?hem používání. To také umož?uje provád?t m??ení. 

 sv?telný zdroj s LED MICROSCOPE Professional je lehký a snadno ovladatelný a je
vybavenvestav?ným LED zdroj sv?tla, který je napájen p?es USB kabel. Snímání lze
provést pomocí myši nebo pomocí MicroTouch na rukojeti mikroskopu. 

 ZOOM
Zv?tšení dosaženo (až do 200 px), umož?uje zobrazení vpohodlné a vy?istit povrch
pokožky, takže je jasné,profesionální v první ?ad?, ale také pro zákazníka, pokud se
vyskytnou n?jaké problémy, které p?sobí jako lupy, mazotok, prohlásil vypadávání vlas?.
Také analýza vlas? m?že mít prosp?ch z použití mikroskopu, protožezv?tšení je schopen
upozornit na poškození pokožky. Pokožka jevn?jší vrstva vlas?, sako, vzhledem k
umíst?ní, ve kterém se nachází, jeprvní být poškozen, pokud je srst špatného zacházení s
šampony nevhodné, agresivní lé?by, nadm?rné kartá?ování, atd.. 

 použití sady
Vaše používání mikroskopu PROFESSIONAL vám umožní ukázat zákazníkovi na oblast,
která zasáhnout, aby ho v?domi možnosti lé?by a lék?. Zjednoduší úkol dell'Hairstylist v
orientaci na zákazníka používat a nákup specifických produkt?.
Sada obsahuje :
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- Mikroskop AMK412 

 - sledování C200 

 - Lithiová baterie 

 - AV kabel / TV 

 - nabíje?ka baterií 
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