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OBRAZ: ANATOMIA WŁOSA
CENA:

190,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Numer katalogowy: OBAW03

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR B2 (50X70CM)

OPIS PRZEDMIOTU
W jaki sposób połączyć ze sobą nowoczesne i fachowe ozdobienie salonu kosmetycznego lub fryzjerskiego z
edukacją Klientów, uświadamianiem im zawiłych kwestii z dziedziny trychologii (zajmującej się skórą głowy i
włosami)? Najlepiej postawić na specjalny obraz na płótnie dotyczący anatomii włosa!
Przedstawiony na obrazie temat to odpowiedź na częste i niekiedy zaskakujące pytania Klientów. Ci mogą
edukować się już w czasie oczekiwania na zabieg. Obraz na płótnie pomoże w zrozumieniu wielu kwestii z
anatomii włosa. Dzięki nim Klient dowie się jak włos jest zbudowany, w jaki sposób funkcjonuje i dzięki czemu
mocno trzyma się skóry głowy.
Dlaczego warto postawić właśnie na obraz na płótnie? To wyjątkowa forma sztuki, której struktura nie wymaga
oprawiania w ramę. Jest nie tylko świetną formą edukacji, ale też nowoczesną ozdobą dopasowującą się
praktycznie do każdego wnętrza salonu.
To pierwszy obraz na płótnie, który powstał za sugestią jednej z naszych klientek. Anatomia włosa w
centralnym punkcie skupia na sobie wzrok. Idealnie nadaje się do aranżacji nie tylko do gabinetu trychologa,
ale też sprawdzi się w gabinecie kosmetycznym czy fryzjerskim. Jasna i czysta kolorystyka nadaje profesjonalny
wygląd pomieszczeniu.

Obraz na płótnie to jedna z najpopularniejszych możliwosci aranżancji pomieszczeń. Tzw. Canvas nadaje się na
każdą ścianę i nie wymaga oprawy w ramie. Do produkcji naszych obrazów zostało wykorzystane najwyższej
jakości, naturalne, matowe, w 100% bawełniane płótno malarskie, gramatury 360g. starannie oprawione na
blejtram (wewnętrzne drewniane krosno). Unikalna faktura płótna nadaje fotograﬁi wyjątkowy charakter.
Do druku użyto technik najnowszej generacji i produktów, które posiadają certyﬁkaty GreenGuard i NordicSwan
co oznacza brak szkodliwych dla zdrowia substancji i zapachu.
Płótno jest oprawione ręcznie na wewnętrzny blejtram sosnowy. Obraz ma zadrukowane boki obrazu w
lustrzanym odbiciu co sprawia, że boki obrazu wyglądają bardzo estetycznie i współgrają z całoscią.
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