Diagnostyka
kosmetologiczna

komputerowy analizer skóry

Nati

profesjonalna analiza
i diagnoza skóry w ciągu

5

minut

Analizer skóry Nati marki Beauty of Science to:
 urządzenie do diagnostyki kosmetologicznej
 wynik współpracy kosmetologów, dermatologów,
chirurgów plastyków i informatyków
 nowoczesna technologia cyfrowa o jakości HD Ready
 system pomiarowy 2 w 1 – pomiar fizyczny i optyczny
 wbudowany system zarządzania bazą klientów - historia pomiarów,
terminarz, e-kartoteka, porównywanie wyników, własne uwagi
 dostępne w kilku wersjach językowych

Prosta instalacja Nati w 4 krokach:
Krok 1

Podłączyć urządzenie do komputera

Krok 2

Otworzyć folder zawierający instalator

Krok 3

Uruchomić i zaakceptować instalację oprogramowania

Krok 4

Gotowe, rozpocznij analizę skóry

Analiza skóry obejmuje:
1. Strukturę skóry
2. Stopień natłuszczenia
3. Poziom złuszczania

4. Wielkość porów
5. Szerokość i głębokość zmarszczek
6. Stopień nawilżenia

1. Struktura:

2. Natłuszczenie:

Pomiar określa strukturę powierzchni naskórka, jej
rzeźbę i poziom gładkości, które odzwierciedlają
gęstość skóry, napięcie i jędrność.

Pomiar pozwala na analizę natłuszczenia
i określenie jakości płaszcza hydro-lipidowego skóry.

Nati

nowoczesna
technologia cyfrowa

3. Złuszczanie:

4. Pory:

Ocena ilości złuszczającego się naskórka w warstwie rogowej pozwala na wykrycie zaburzeń
w procesie rogowacenia.

Pomiar wielkości porów pozwala ocenić ich
rozmiary i sprawdzenie czy są w normie i ewentualnie podjęcie kroków w celu ich zmniejszenia.

5. Zmarszczki:

6. Nawilżenie:

Pomiar zmarszczek pozwala określić stopień
zaawansowania starzenia się skóry oraz zaobserwować postępy zabiegów odmładzających.

Ocena funkcjonowania i poziomu nawilżenia
oraz jakości NMF jest możliwa dzięki czujnikowi
pomiaru wilgotności.

7. Podsumowanie:

8. Raport i baza klientów:

Wyniki wszystkich pomiarów pozwalają na całościową analizę kondycji skóry oraz dają możliwość
dokładnego doboru odpowiednich kosmetyków i zabiegów.

Raport dla klienta opisuje stan jego skóry wraz
ze szczegółowymi wskazaniami do pielęgnacji
domowej i gabinetowej. Raport może być wydrukowany lub przesłany mailem.

Analizer Nati

recepta na zwiększenie obrotów w gabinecie
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Analiza skóry
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Zadowolenie
klienta z efektów

Diagnoza

:)
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Dobór optymalnej
profesjonalnej
piel gnacji

Kontrola stanu
skóry

4

Dobór piel gnacji
domowej

Korzyści dla Klienta gabinetu:

Korzyści dla Profesjonalisty:

Komputerowa diagnoza skóry
w ciągu 5 min

Podniesienie prestiżu gabinetu

Indywidualnie dobrana pielęgnacja

Wzrost sprzedaży zabiegów
i kosmetyków

Raport o stanie skóry

Komputerowe potwierdzenie diagnozy

Idealne narzędzie pracy do salonów kosmetycznych, obiektów SPA
oraz gabinetów medycyny estetycznej.

Cena: 4 292 zł promocja

3 567 zł

brutto (cena obowiązuje do dnia 31.01.2013)

Producent: Beauty of Science Sp. z o.o.
pl. Solny 16/410, 50-062 Wrocław
tel.: + 48 71 794 55 59, + 48 601 088 044;
biuro@bofs.pl

www.bofs.pl

