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 ilg? laik? dabar,šukuosena yra ne tik sinonimu su mada ir grožiu, bet ir vis? pirma labai
geros sveikatos b?kl?s plauk?. Oda ir plaukai visiskai pražysta tik tada, kai jie yra sveiki :
tai reiškia, kad reikiam? profesin? augim? pramon?s užtikrinti, kad praturtinti savo
išsilavinim? Bent trichology užuomazgos. Kod?lklientas ?gyja visišk? pasitik?jim?,
atsižvelgiant ? kirpykl?, reikia ?rodyti, kad jie yra kompetentingi, patikimi, ir apr?pintos
tinkamomis priemon?mis, diagnozuoti ir gydyti paprastus problem?, turin?i? ?takos odos ir
plauk?. 

 gim?s šiam tikslui mikroskopini? patirtis: mikro kamera skirta papildyti j? per dien? kirpykla
salonas. Taisteb?jimo ir analiz?s ?ranga, kuri leidžia užfiksuoti nuotraukas ir vaizdo ?rašus
ir juos rodyti realiu laiku ?prastu PC monitoriaus naudojimo metu. Ji taip pat leidžia
pamatuoti. 

 Šviesos šaltinis LED mikroskopini? PROFESSIONAL yra lengvas ir lengvai tvarkyti ir
?rengta?montuot? LED šviesos šaltinis, kuris maitina per USB kabel?. Vaizdo fiksavimo
galima padaryti pele arba naudojant Microtouch ant mikroskopo rankena. 

 ZOOM
Pasiekti (iki 200 px) didinimas leidžia jums rodytipatogu ir išvalyti odos pavirši?, tod?l
akivaizdu, kadspecialistas vis? pirma, bet taip pat klientui, jei yra koki? nors problem?,
kurios veikia kaip pleiskanos, sebor?ja, ryškus plauk? slinkimas. Taip patplauk? analiz?
galima pasinaudoti mikroskopu, nespriartinimas geba išryškinti žal? odeli?. Odel?
yraišorinis sluoksnis plaukus, jo striuk?, atsižvelgiant ?viet?, kurioje jis yra ?sik?r?s,
yrapirmasis, kuris bus sugadintiplaukai yra blogai elgiamasi su šamp?nai netinkamas,
agresyv?s proced?ros, pernelyg valymo, ir pan. 

 NAUDOJIMAS KIT
J?s? naudojimasis mikroskopini? PROFESSIONAL leidžia jums rodyti pirk?jui, kuriuo ?
byl? plot?, tod?l jis žino, kad ? gydymo ir gydo galimyb?. Užduot? tur?t? supaprastinti
dell'Hairstylist ? kliento orientacijos naudoti ir pirkti konkre?ius produktus.

                               pagina 1 / 2



Rinkin? sudaro:
- Mikroskopas AMK412 

 - steb?ti C200 

 - Li?io baterija 

 - AV laidas / TV 

 - kroviklis 
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