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 lång tid nu, är det frisyren inte bara synonymt med mode och skönhet, men också och
framför allt en mycket bra hälsotillstånd i håret. Hud och hår når full blom först när de är
friska : detta innebär en nödvändig professionell utveckling av branschen för att se till att
berika sin utbildning åtminstone grunderna i Trichology. Varför skulle en kund förvärvar
total tillit i förhållande till frisören, måste du visa att de är kompetenta, pålitliga, och
utrustad med lämpliga verktyg för att diagnostisera och behandla enklare problem som
påverkar huden och håret. 

 född för detta ändamål MICRO ERFARENHET : mikrokamera utformad för att följa med
henne under dagen hos frisören salong. Det är en anordning för observation och analys
som gör det möjligt att fånga bilder och video och visa dem i realtid på gemensam - PC
-skärmen under användning. Det möjliggör också mätningar som skall göras. 

 ljuskälla med lysdiod MIKROSKOP PROFESSIONAL är lätt och enkel att hantera och är
utrustad med en inbyggd LED-ljuskälla som drivs via USB- kabel. Den bildfångst kan
göras via musen eller med hjälp av Microtouch på handtaget av mikroskopet. 

 ZOOM
Förstoringen uppnås (upp till 200 px), kan du visa på ett bekvämt och rensa ytan av
huden, vilket gör det uppenbart att den professionella i första hand, men även till kunden,
om det finns några problem som fungerar som mjäll, seborré, uttalad håravfall. Även
analys av hår kan dra nytta av användningen av MIKROSKOP eftersom förstoringen är i
stånd att belysa skador på nagelbanden. Den nagelband är det yttre lagret av håret, hans
jacka, med tanke på platsen där det ligger, är det första som skadas när håret är
misshandlade med schampo olämpligt, aggressiva behandlingar, överdriven borstning,
osv. 

 ANVÄNDA KIT
Din användning av mikroskopet PROFESSIONAL kan du visa kunden det område som att
ingripa, vilket gör honom medveten om möjligheten att behandlingar och botemedel.
Kommer förenkla uppgiften dell'Hairstylist i orienteringen av kunden att använda och inköp
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av specifika produkter.
Kitet innehåller:
- Mikroskop AMK412 

 - övervaka C200 

 - Litium batteri 

 - AV-kabel / TV 

 - batteriladdare 
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