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 th?i gian dài, các ki?u tóc không ch? ??ng ngh?a v?i th?i trang và s?c ??p, mà còn và trên
h?t là tình tr?ng r?t t?t cho s?c kh?e c?a tóc. Da và tóc ??t n? r? ch? khi h? kh?e m?nh :
?i?u này hàm ý m?t s? phát tri?n chuyên môn c?n thi?t c?a ngành công nghi?p ?? ??m b?o
r?ng làm phong phú thêm n?n giáo d?c c?a h? ít nh?t là nguyên lý c? b?n c?a Trichology.
Lý do t?i sao m?t khách hàng s? mua l?i toàn tin t??ng trong m?i quan h? v?i các th? làm
tóc, b?n ph?i ch?ng minh r?ng h? có th?m quy?n, ?áng tin c?y, và ???c trang b? các công
c? thích h?p ?? ch?n ?oán và ?i?u tr? các v?n ?? ??n gi?n ?nh h??ng ??n da và tóc. 

 sinh cho m?c ?ích kính hi?n vi này KINH NGHI?M : máy ?nh vi thi?t k? ?? ?i cùng v?i cô
trong ngày t?i các salon làm tóc. Nó là m?t thi?t b? quan sát và phân tích, cho phép ch?p
?nh và video và hi?n th? chúng trong th?i gian th?c trên màn hình chung máy tính trong
quá trình s? d?ng. Nó c?ng cho phép ?o ???c th?c hi?n. 

 ÁNH SÁNG NGU?N V?I LED kính hi?n vi CHUYÊN có tr?ng l??ng nh? và d? dàng ?? x?
lý và ???c trang b? v?i m?t built-in LED ngu?n ánh sáng ???c cung c?p thông qua cáp
USB. Ch?p ?nh có th? ???c th?c hi?n thông qua chu?t ho?c b?ng cách s? d?ng các
MicroTouch trên tay c?m c?a kính hi?n vi. 

 ZOOM
?? phóng ??i ??t ???c (lên ??n 200 px), cho phép b?n hi?n th? m?t cách thu?n ti?n và rõ
ràng b? m?t c?a da, làm cho nó rõ ràng ?? các chuyên nghi?p ??u tiên và quan tr?ng nh?t,
mà còn cho khách hàng, n?u có b?t k? v?n ?? mà hành ??ng nh? gàu, t?ng ti?t bã nh?n,
r?ng tóc phát âm. Ngoài ra các phân tích c?a tóc có th? h??ng l?i t? vi?c s? d?ng kính hi?n
vi ?? phóng ??i t? có th? ?? làm n?i b?t thi?t h?i cho các l?p bi?u bì. Các l?p bi?u bì là l?p
ngoài c?a tóc, áo khoác, cho v? trí mà nó có v? trí, là ng??i ??u tiên b? h? h?ng khi tóc là
ng??c ?ãi v?i d?u g?i không phù h?p, ph??ng pháp ?i?u tr? tích c?c, ?ánh r?ng quá m?c,
vv. 

 S? D?NG
KITVi?c b?n s? d?ng kính hi?n vi CHUYÊN cho phép b?n hi?n th? các khách hàng khu v?c
mà trên ?ó ?? can thi?p, làm cho anh ta nh?n th?c ???c c? h?i ?? ?i?u tr? và ch?a. S? ??n
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gi?n hóa dell'Hairstylist nhi?m v? trong ??nh h??ng c?a khách hàng s? d?ng và mua các
s?n ph?m c? th?.
B? này bao g?m :
- Kính hi?n vi AMK412 

 - giám sát C200 

 - pin Lithium 

 - cáp AV / TV 

 - b? s?c pin 
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