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 lang tid nu, den frisure er ikke kun ensbetydende med mode og skønhed, men også og
frem for alt en meget god sundhedstilstand af håret. Hud og hår nå fuldt flor, når de er
sunde : dette indebærer en nødvendig faglig vækst i industrien for at sikre, at berige deres
uddannelse i det mindste ansatser til trikologi. Hvorfor skulle en kunde erhverver
fuldstændig tillid i forhold til frisøren, skal du dokumentere, at de er kompetente, pålidelige
og udstyret med de nødvendige værktøjer til at diagnosticere og behandle simple
problemer i forbindelse med hud og hår. 

 født til dette formål MICROSCOPE ERFARING : micro kamera designet til at ledsage
hende i løbet af dagen på frisør. Det er en anordning af observation og analyse, der gør
det muligt at fange billeder og video og vise dem i realtid på fælles - pc -skærmen under
brug. Det giver også målinger skal foretages. 

 lyskilde LED MICROSCOPE PROFESSIONAL er let og nem at håndtere og er udstyret
med en indbygget LED-lyskilde, der er drevet via USB-kablet. Billedoptagelse kan ske via
musen eller ved hjælp af Microtouch på håndtaget af mikroskopet. 

 ZOOM
Den opnåede (op til 200 px) forstørrelse, giver dig mulighed for at vise i en praktisk og
rydde overfladen af ??huden, hvilket gør det oplagt at den professionelle først og
fremmest, men også til kunden, hvis der er nogen problemer, der fungerer som skæl,
seborrhea, udtalt hårtab. Også analyse af hår kan drage fordel af anvendelsen af
??MICROSCOPE eftersom forstørrelsen er i stand til at fremhæve beskadigelse kutikula.
Neglebånd er det yderste lag af håret, hans jakke, da det sted, hvor den er placeret, er
den første til at blive beskadiget, når håret er dårligt behandlet med shampoo upassende,
aggressive behandlinger, overdreven børstning mv. 

 BRUG AF KIT
Din brug af mikroskopet PROFESSIONAL giver dig mulighed for at vise kunden det
område, hvor at gribe ind, hvilket gør ham opmærksom på muligheden for at behandlinger
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og kure.
Vil forenkle opgaven dell'Hairstylist i retningen af ??kunden til at bruge og køb af
specifikke produkter.Sættet indeholder :
- Microscope AMK412 

 - overvåge C200 

 - Lithium batteri 

 - AV kabel / TV 

 - batterioplader 
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