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 lange tijd, het kapsel is niet alleen synoniem met mode en beauty, maar ook en vooral
een zeer goede staat van gezondheid van het haar. Huid en haar te bereiken volle bloei
alleen als ze gezond zijn : dit impliceert een noodzakelijke professionele groei van de
industrie om ervoor te zorgen dat hun onderwijs te verrijken ten minste de eerste
beginselen van Trichologie. Waarom zou een klant verwerft volledig vertrouwen in relatie
tot de kapper, moet u aantonen dat zij bekwaam, betrouwbaar en uitgerust met de juiste
instrumenten te diagnosticeren en behandelen van eenvoudige problemen die de huid en
haren zijn. 

 geboren voor dit doel MICROSCOOP ERVARING : micro camera is ontworpen om haar
te vergezellen tijdens de dag in het kapsalon. Het is een apparaat van observatie en
analyse die het mogelijk maakt het vastleggen van foto's en video en deze weergeven in
real time op common- pc -monitor tijdens het gebruik. Het maakt het ook kunnen worden
uitgevoerd. 

 Verlichting met LED MICROSCOOP PROFESSIONAL is lichtgewicht en gemakkelijk te
hanteren en is uitgerust met een ingebouwde LED- lichtbron die wordt gevoed via de USB-
kabel. De beeldopname kan via de muis of met de Microtouch op het handvat van de
microscoop. 

 ZOOM
De vergroting bereikt (tot 200 px), laat u toe om in een handig en duidelijk de oppervlakte
van de huid, waardoor het duidelijk is voor de professional in de eerste plaats, maar ook
voor de klant, indien er problemen zijn die fungeren als roos, seborroe, uitgesproken
haaruitval. Ook de analyse van haar kan profiteren van het gebruik van MICROSCOOP
aangezien de vergroting kan schade aan de cuticula markeren. De opperhuid is de
buitenste laag van het haar, zijn jas, gezien de locatie waar het zich bevindt, is de eerste
die worden beschadigd wanneer het haar is mishandeld met shampoos ongepast,
agressieve behandelingen, overmatig borstelen, etc.. 
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 GEBRUIK VAN DE KIT
Uw gebruik van de microscoop PROFESSIONAL u toelaten om de klant te laten zien op
het gebied waarop u wilt werken, waardoor hij zich bewust van de mogelijkheid om
behandelingen en behandelingen. Zal de taak dell'Hairstylist vereenvoudigen in de
oriëntatie van de klant in gebruik en aankoop van specifieke producten.
De kit bestaat uit:
- Microscoop AMK412 

 - bewaken C200 

 - Lithium batterij 

 - AV-kabel / TV 

 - acculader 
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