VOLG TRENDS EN BEKIJK DE
VOORUITGANG IN DE TIJD

WORD NU ZÈLF EEN
HUIDANALYSE-EXPERT!

TECHNISCHE KENMERKEN

Volg de huidverzorgingstrends van uw klant op in de loop van de tijd
Vergelijk afbeeldingen van de huid voor en na de behandeling

Hydratatie

Rimpels / oogcontour

REVOLUTIONAIRE
HUIDANALYSE TECHNOLOGIE
VOOR ADVIES OP MAAT
Age Perfect Pro

Pigmentatie

OP MAAT AANBEVELING
EXCLUSIEVE FUNCTIE
Ontwikkel unieke programma’s voor de huid, het haar of het
lichaam met de Soft FX op basis van de huidverzorgingsbehoeften
van uw klant en de aangeboden behandelingen/producten.

Innovatie en uitmuntendheid vertalen zich
in Soft FX, het exclusieve apparaat voor de
analyse van huid en haar, ontworpen voor
schoonheids- en anti-verouderingsexperts.

Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat (Antwerpen)
T. +32(0)36473612 E. info@anubiscare.be

REVOLUTIONAIRE
HUIDANALYSE TECHNOLOGIE
BINNEN HANDBEREIK
Ontdek het exclusieve Soft FX-huidanalysesysteem dat voor alle
huidverzorgers ontworpen is om hun esthetische activiteiten te
ondersteunen en hun professionaliteit te vergroten.

AANBEVELINGEN
Compact en ergonomisch ontwerp
310 (b) x170 (d) x225 (h) mm 3kg

10.1 Touch screen met volledige hoek
Met afbeeldingen in hoge resolutie

De resultaten
ze vervangen subjectieve interpretatie

Digitale communicatie
Bekijk de resultaten van de
analyse waar u maar wilt:
smartphone, tablet of via
e-mail

Commentaar en
suggesties
ze ondersteunen de
esthetische evaluatie

Het identificeren van huidverzorgingsproblemen en het volgen van de
voortgang zijn essentieel voor het opstellen van een huidverzorgingsplan
voor uw klanten en voor op maat advies in de loop van de tijd.

Microcamera
Voor vergroting en visuele
analyse van rimpels, pigmentatietexturen, poriën, keratine,
roodheid, haarstructuur, haardichtheid, haardiameter en roos

Full-face camera aan de voorkant
Bekijk het analyseresultaat
direct op de foto van de klant

De sonden meten de huid om de
belangrijkste problemen op het
gebied van huidverzorging te
identificeren. Gewoon drukken
op de huid om de resultaten te
bekijken van:
•
•
•
•
•

Hydratatie
Elasticiteit
Melanine
Sebum
pH

Huid

Persoonlijk advies
van producten en
behandelingen

Het Soft FX toestel biedt een verscheidenheid van exclusieve functies
die aan de behoeften van professionals voldoen, waaronder de nieuwste
analyseoplossingen, de aanbevelingen voor verschillende delen van het
lichaam, de vergelijking van resultaten, de afbeeldingen voor en na de
behandelingen en het e-mailen van de rapporten.

EXCLUSIEVE HUIDANALYSE
VOOR MEERDERE TOEPASSINGEN

De aanbevelingen zijn zeer gebruikersvriendelijk, volledig begeleide
beoordelingen, waarbij de sonden en/of visuele beeldvorming met de
camera worden gebruikt, die een ongeëvenaarde huidanalyse van
verschillende delen van het lichaam opleveren.

Check Up
Ontwikkeld om de belangrijkste problemen van de huid te
identificeren en te beoordelen,
waaronder pH-, hydratatie-,
sebum- en elasticiteitsniveaus.
Een “must” voor een eerste
analyse van de huid.

Age Perfect
Identificeert de belangrijkste
tekenen van huidveroudering,
waaronder elasticiteit, sebum,
melanine uniformiteit en
hydratatieniveaus, zodat u de
verzorging die nodig is kunt
leveren.

Check Up Pro
Zoals hierboven. Bevat ook HD
visuele weergave van de huid
met de camera. Parameters
zoals de lengte en diepte
van een rimpel zijn hierdoor
meetbaar.

Age Perfect Pro
Zoals hierboven. Bevat ook HD
visuele weergave van de huid
met de camera.

Fototype
Classificeert het huidtype in
termen van reactie op blootstelling aan ultraviolette straling
(UVR).

HAAR

Draadloze sonden
Magnetisch behuizingssysteem en automatisch
opladen. Voor het meten van hydratatie, melanine.
elasticiteit en pH

Haarstructuur

Keratine

Pigmentatie

Focus Hoofdhuid
Goed haar begint bij een
gezonde hoofdhuid. Dit is een
grondige beoordeling van de
hoofdhuid waarop u uw aanbevelingen kunt baseren.

Zonnebesherming
Ontwikkeld om de zonbescherming voor elk huidtype aan
te bevelen op basis van het
fototype en de blootstellingscondities.

DECOLLETÉ

Decolleté Expert
Een uniek advies beoordeelt
de huid van het delicate
gebied van het decolleté dat
onderhevig is aan veroudering
en verlies van toon.

Purit.y
Voor een onzuivere huid die
vaak een onevenwichtige olieen vochtmantel heeft die tot
een gevoelige huid leidt.
Sensit.y
Deze huidcontrole beoordeelt
de parameters die essentieel
zijn om de gevoeligheid van
de huid te begrijpen en wat
eraante doen.
Illumin.y
Op zoek naar een stralende,
helderdere en gelijkmatige
huid? Dit consult beoordeelt
verschillende parameters,
waaronder melanine, huidtextuur en het aantal dode
huidcellen.

HANDEN

Schoonheid Handen
Handen vertonen de eerste
tekenen van veroudering. Dit
programma richt zich op huidveroudering en gevoeligheid.

