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d?ugo teraz,fryzura jest synonimem nie tylko z mod? i urod?, ale tak?e i przede wszystkim
bardzo dobry stan zdrowia w?osów. Skóra i w?osy w pe?ni rozkwitnie dopiero wtedy, gdy
s? zdrowe : oznacza to konieczny rozwoju zawodowego w bran?y, aby zapewni?, ?e
wzbogaci? swoj? edukacj? przynajmniej zal??ki nauka o w?osach. Dlaczegoklient nie
nabywa ca?kowite zaufanie w stosunku do fryzjera, nale?y wykaza?, ?e s? one w?a?ciwe,
niezawodne i wyposa?one w odpowiednie narz?dzia do diagnozowania i leczenia prostych
problemów maj?cych wp?yw na skór? i w?osy.
urodzony do tego celu mikroskopu Do?wiadczenie: mikro kamery przeznaczone do
towarzyszenia jej w ci?gu dnia w salonie fryzjerskim. Jest to urz?dzenie, z obserwacji i
analizy, które umo?liwia przechwytywanie zdj?? i filmów wideo i wy?wietla? je w czasie
rzeczywistym na monitorze komputera podczas wspólnego u?ytku. Umo?liwia tak?e
pomiary by? wykonane.
?RÓD?O ?WIAT?A Z LED Mikroskop Professional jest lekki i ?atwy w obs?udze i
wyposa?ony jest wwbudowany ?ród?o ?wiat?a LED, które s? zasilane przez kabel USB.
Przechwytywania obrazu mo?e si? odbywa? za pomoc? myszy lub u?ywaj?c MicroTouch
na uchwycie mikroskopu.
Powi?kszenie osi?gn?? (do 200 px), pozwala na wy?wietlanie wwygodny i wyczy?ci?
powierzchni? skóry, co oczywiste,profesjonalny przede wszystkim, ale tak?e dla klienta,
je?li s? jakie? problemy, które dzia?aj? jak ?upie?, ?ojotok, wymawiane wypadanie
w?osów. Równie?analiza w?osów mo?e korzysta? z wykorzystaniem mikroskopu
poniewa?powi?kszenie mo?e pod?wietli? uszkodzenia naskórka. Skórka jestzewn?trzna
warstwa w?osa, jego kurtka, ze wzgl?du na po?o?enie, w którym si? znajduje, jest
pierwszym na uszkodzenia, gdyw?osy s? ?le traktowane z szampony nieodpowiednie,
agresywne zabiegi, nadmierne szczotkowanie, etc.
U?YWA?
Korzystanie z mikroskopem PROFESSIONAL pozwala pokaza? klientowi obszar, na
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którym do interwencji, co sprawia mu ?wiadomo?? mo?liwo?? leczenia i lekarstw. Upro?ci
dell'Hairstylist zadania w orientacji klienta do korzystania i zakupu konkretnych produktów.
Zestaw zawiera :
- Mikroskop AMK412
- monitorowanie C200
- Bateria litowa :
- kabel AV / TV
- ?adowarka
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