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 dlhú dobu teraz, ú?es nie je len synonymom módy a krásy, ale tiež a predovšetkým ve?mi
dobrom zdravotnom stave vlasov. Kože a vlasov dosiahnu? plného kvetu len vtedy, ak sú
zdravé : to znamená nevyhnutnú profesijný rast priemyslu, aby sa zabezpe?ilo, že obohatí
ich vzdelanie aspo? na základy trichológii. Pre?o by zákazník získava celkovú dôveru vo
vz?ahu ku kaderní?ke, musíte preukáza?, že sú kompetentní, spo?ahlivé a vybavené
vhodných nástrojov k diagnostike a lie?be jednoduché problémy, ktoré ovplyv?ujú kožu a
vlasy. 

 narodil pre tento ú?el MICROSCOPE Skúsenos? : mikro kamery navrhnuté tak, aby ju
sprevádza? po?as d?a u kaderní?ky salónu. Jedná sa o zariadenie na zis?ovanie a
analýzy, ktorá umož?uje vytváranie fotografií a videa a ich zobrazenie v reálnom ?ase na
common - pc monitora po?as používania. To tiež umož?uje vykonáva? meranie. 

 svetelný zdroj s LED MICROSCOPE Professional je ?ahký a ?ahko ovládate?ný a je
vybavený vstavaným LED zdroj svetla, ktorý je napájaný cez USB kábel. Snímanie možno
vykona? pomocou myši alebo pomocou microtouch na rukoväti mikroskopu. 

 ZOOM
Zvä?šenie dosiahnutá (?alšie až do 200 px), umož?uje zobrazenie v pohodlnej a vy?isti?
povrch pokožky, takže je jasné, profesionálne v prvom rade, ale aj pre zákazníka, ak sa
vyskytnú nejaké problémy, ktoré pôsobia ako lupy, mazotok, vyhlásil vypadávanie vlasov.
Tiež analýza vlasov môže ma? prospech z použitia mikroskopu, pretože zvä?šenie je
schopný upozorni? na poškodenie pokožky. Pokožka je vonkajšia vrstva vlasov, sako,
vzh?adom na umiestnenie, v ktorom sa nachádza, je prvý by? poškodený, ak je srs? zlého
zaobchádzania s šampóny nevhodné, agresívne lie?by, nadmerné kefovanie, at?. 

 použitie sady
Vaše používanie mikroskopu PROFESSIONAL vám umožní ukáza? zákazníkovi na
oblas?, ktorá zasiahnu?, aby ho vedomí možnosti lie?by a liekov. Zjednoduší úlohu
dell'Hairstylist v orientácii na zákazníka používa? a nákup špecifických produktov.

                               pagina 1 / 2



Sada obsahuje :
- Mikroskop AMK412 

 - sledovanie C200 

 - Lítiová batéria 

 - AV kábel / TV 

 - nabíja?ka batérií 
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