Нова лінія

ЗАПИТАННЯ, ЯКІ СТАВЛЯТЬ
НАЙЧАСТІШЕ

Колекція
Що таке SATINIQUE™?

Які типи засобів пропонуються?

покликаних задовольняти будь-які потреби усіх типів волосся. Пропонуються

захисту кольору до оздоровлення шкіри голови та основного догляду – покращує

ексклюзивно Amway.

стан волосся, задовольняючи його індивідуальні потреби. Засоби догляду

Satinique – це колекція засобів для догляду, відновлення та укладання волосся,

Що такого ОСОБЛИВОГО в SATINIQUE?

Усі засоби догляду за волоссям SATINIQUE містять наш ексклюзивний
запатентований* позитивно заряджений комплекс ENERJUVE™, який включає
суміш рослинних екстрактів і поживних речовин, ретельно дібраних з метою
задовольнити конкретні потреби волосся.

Як саме діє ENERJUVE?

Кожна формула спрямованої дії – від збільшення об’єму до відновлення, від

поєднуються із новаторськими засобами для відновлення та укладання волосся,
які пропонують індивідуальне рішення будь-яких проблем волосся.

Як мені користуватися засобами SATINIQUE?
Спершу оберіть шампунь і кондиціонер з огляду на конкретні потреби свого

волосся і доповніть їх бажаними засобами для відновлення та укладання. У цьому
вам допоможе кольорокодування. Докладнішу інформацію, будь ласка, дивіться у
Пораднику з продукції.

ENERJUVE, наш ексклюзивний запатентований* позитивно заряджений комплекс

зміцнювальних ліпідів, креатину та 18-MEA (метилейкозаноєва кислота) у три
різні способи нейтралізує негативний заряд, наявний в ушкодженому волоссі. Він
проникає в саме серце волосся, вибірково склеює ушкоджені / ослаблені ділянки,
щоб відновити волосся зсередини та вдихнути у нього нове життя.

*

Стосується лише патенту США
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Колекція
Якими є переваги Satinique?
Ексклюзивна технологія

Підтверджено результатами лабораторних досліджень

• ENERJUVE™ , ексклюзивний комплекс від Amway, діє на всі три шари

• Зволожувальні засоби для розгладження волосся роблять волосся у 6 разів

волосся, нейтралізуючи негативний заряд, наявний в ушкодженому волоссі.
Високотехнологічний комплекс, який самостійно визначає ушкоджені /
ослаблені ділянки, відновлює здоров’я волосся, вдихаючи в нього нове життя.
ENERJUVE допомагає відновити 18-MEA, щоб зберегти волосся шовковистим
і слухняним.
• 18-MEA, що є складником комплексу ENERJUVE, є природним і надзвичайно

більш гладеньким*
• Засоби для фарбованого волосся роблять його у 9 разів міцнішим**
і зберігають колір до 45 процедур миття***
• Засіб для відновлення волосся вночі відновлює до 100% посічених кінчиків****
уже після першого використання... і багато іншого
Три ексклюзивні аромати

вразливим компонентом поверхні волосся, відповідальним за його здоров’я

Спокушають придбати ці засоби, дарують неперевершені відчуття від

і блиск. Понад 80% цієї речовини втрачається вже після одного фарбування

користування ними та приносять справжню насолоду чуттям.

волосся і не може регенеруватись природним шляхом.
Нова упаковка
Формули за перевагами

Яскраві насичені кольори допоможуть з легкістю дібрати засоби відповідно

Ретельно дібрані рослинні екстракти і поживні речовини відновлюють волосся,

до їх переваг.

задовольняють його конкретні потреби і вдихають у нього нове життя.

*

За умови використання в рамках комплексної системи, що складається зі Зволожувального шампуню і кондиціонера для
розгладження волосся та Бальзаму для вирівнювання волосся
** За умови використання в рамках комплексної системи, що складається з Шампуню і кондиціонера для фарбованого волосся,
Відновлювальної маски для пошкодженого і фарбованого волосся та Спрею для волосся – подвійного захисту
*** Твердження щодо Шампуню для фарбованого волосся
**** Твердження щодо Засобу для відновлення волосся вночі
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Колекція
Скільки патентів має колекція SATINIQUE?
(1) Зволоження шкіри голови

(3) КОМПЛЕКС ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ

Гліцерет-26 + лимонна кислота

Екстракт шисо (перилли), екстракт зеленого ройбушу

Покращення зволоженості шкіри / шкіри голови

Екстракт пальми сереноа і кореню лакриці

Зменшення лущення шкіри / шкіри голови

Стимулює потовщення волосяного фолікула

Зменшення трансепідермальної втрати вологи

Зменшує подразнення шкіри / шкіри голови

Патент* 6479442 – Виданий 11/12/2002

Патент* 8197865 – Виданий 6/12/2012

Усі формули шампуней

Тонізуючий засіб для шкіри голови

(2) Протизапальна формула

(4) ENERJUVE™

Екстракт шисо (перилли) + сік алое вера

Креатин і волосяні ліпіди

Зменшує виділення інтерлейкіну-1a

Покращує міцність волосся

Патент* 8057830 – Виданий 11/15/2011

Покращує еластичність волосся

Усі формули шампуней і кондиціонерів

Патент* 8263053 – Виданий 9/11/2012
Усі формули шампуней і кондиціонерів

*

Стосується лише патенту США
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ПРОДУКТИ
ЯК ПОТРІБНО ЗБЕРІГАТИ ЗАСОБИ, ЩО ВХОДЯТЬ
ДО СКЛАДУ КОЛЕКЦІЇ SATINIQUE?

КОМУ ВИ РЕКОМЕНДУЄТЕ КОРИСТУВАТИСЯ
ЗАСОБАМИ SATINIQUE?

температурі (нижче 30°C) і подалі від прямого сонячного світла.

потреби волосся різних типів і підходить для всієї сім’ї. Однак ці засоби не

Для максимальної стабільності їхніх формул ці засоби слід зберігати при кімнатній

ЯКИМ Є ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ЗАСОБІВ SATINIQUE
І ЯКИМ Є ТЕРМІН ЇХНЬОЇ ПРИДАТНОСТІ ПІСЛЯ
ВІДКРИТТЯ УПАКОВКИ?
Термін зберігання усіх засобів SATINIQUE становить 3 роки. Після відкриття
упаковки термін придатності становить 12 місяців.

ЯКІ КЛІНІЧНІ ТЕСТУВАННЯ АБО ЛАБОРАТОРНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ НА
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВЛЕНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЦИХ ЗАСОБІВ?
Клінічні тестування були проведені незалежною третьою стороною на

підтвердження усіх заяв щодо безпечності та більшості тверджень щодо

КОЛЕКЦІЯ SATINIQUE розроблена з метою задовольняти найрізноманітніші
рекомендуються дітям молодше 6 років.

ЧИ ЗАСОБИ SATINIQUE Є БЕЗПЕЧНИМИ
Й ОДНАКОВО ЕФЕКТИВНИМИ ДЛЯ ВСІХ
ТИПІВ ВОЛОССЯ?

Колекція SATINIQUE була розроблена з метою задовольнити найрізноманітніші
потреби волосся і є безпечною та ефективною для всіх типів волосся.
Ми б рекомендували людям із фарбованим волоссям використовувати шампунь
і кондиціонер для фарбованого волосся, щоб мінімізувати його знебарвлення.

ЧИ МОЖУ Я ВЗАЄМОЗАМІНЯТИ РІЗНІ ЗАСОБИ
КОЛЕКЦІЇ?

Так, цю колекцію було розроблено як систему засобів, які можна по-різному

ефективності цих засобів. Деякі твердження щодо ефективності були обґрунтовані

поєднувати між собою з огляду на індивідуальні потреби. Залежно від ваших

верифікованим лабораторним тестуванням, проведеним у лабораторіях

особистих потреб у догляді та укладанні волосся, ці засоби можна взаємозаміняти,

SATINIQUE. Це стосується усіх засобів SATINIQUE.

створюючи власну систему. Див. розділ підказок у Посібнику з продукції.
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ПРОДУКТИ
ЧИ ШКІДЛИВІ ДЛЯ ВОЛОССЯ СУЛЬФАТИ?

ЧИ МІСТЯТЬ ЗАСОБИ SATINIQUE ПАРАБЕНИ?

ЩО ТАКЕ СУЛЬФАТИ?

ЧИМ ПОЯСНЮВАВСЯ ВИБІР ТИХ ЧИ ІНШИХ
РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ ДЛЯ КОЖНОЇ
ФОРМУЛИ?

Існує багато класів сульфатів. Ми провели широкомасштабні дослідження, аби підтвердити,
що SATINIQUE використовує м’які сульфати, які не позбавляють волосся цінних речовин.
Усі формули були розроблені з тим, щоб залишатись достатньо м’якими для щоденного
використання, що підтвердили клінічні тестування на безпечність. Формула Шампуню
і Кондиціонера для фарбованого волосся SATINIQUE не містить сульфатів.

Сульфати – це цілий клас інгредієнтів, які використовуються у багатьох засобах для
очищення волосся. Вважається, що сульфати швидше вимивають фарбу з волосся.
Формула Шампуню і Кондиціонера для фарбованого волосся SATINIQUE, що не містить
сульфатів, допомагає зберегти колір насиченим довше.

ЧИ МІСТЯТЬ ЗАСОБИ SATINIQUE КЛЕЙКОВИНУ?
Ні, засоби SATINIQUE не містять жодних похідних пшениці.

Більшість засобів, які не передбачають змивання, такі як Засіб для відновлення волосся
вночі, Тонізуючий засіб для шкіри голови, Бальзам для вирівнювання волосся, Віск для
моделювання зачіски з матовим ефектом, Спрей для волосся – подвійний захист,
Крем-стайлінг для волосся містять парабени і при цьому є безпечними.

Ми поєднували ті чи інші рослинні екстракти й поживні речовини у формулах наших
засобів з метою задовольнити конкретні потреби різних типів волосся.

ЧИ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ЗАСОБІВ SATINIQUE
БУДЬ-ЯКІ ІНГРЕДІЄНТИ NUTRILITE™?
Ні, не входять. Рослинні екстракти, що використовуються в них, були дібрані
спеціально з метою максимально збільшити корисний вплив на волосся.
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ПРОДУКТИ
ЧИ МІСТЯТЬ ЗАСОБИ SATINIQUE БУДЬ-ЯКІ
СКЛАДНИКИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ?

Такий інгредієнт як 18-MEA у складі комплексу ENERJUVE був одержаний із вовни.
При цьому вівці не постраждали, коли ми одержували цей інгредієнт.

ЧИ МІСТЯТЬ ЗАСОБИ SATINIQUE СИЛІКОНИ?
ЧИ НАШАРОВУВАТИМУТЬСЯ ВОНИ НА
МОЄМУ ВОЛОССІ?

ЧИ ПРОХОДИЛИ ЗАСОБИ SATINIQUE™
ТЕСТУВАННЯ НА РІЗНИХ ТИПАХ ВОЛОССЯ?
Так, їх було протестовано на різноманітних типах волосся.

ЧИ ЗАСОБИ SATINIQUE ПРОХОДИЛИ
ТЕСТУВАННЯ НА ТВАРИНАХ?
Ні. SATINIQUE не проводить тестувань на тваринах.

Засоби SATINIQUE містять деякі види силіконів з метою кондиціонування.
Однак, за умови використання згідно з інструкціями, вони не будуть
нашаровуватись на волоссі, як засвідчили наші широкомасштабні тестування
у салонах і серед споживачів.

SATINIQUE™ ЗАПИТАННЯ, ЯКІ СТАВЛЯТЬ НАЙЧАСТІШЕ

7

ПРОДУКТИ
ЯКИЙ ТИП АРОМАТУ ВИКОРИСТАНО У КОЛЕКЦІЇ SATINIQUE?
Аромат

Опис

Продукт

Преміум

Запашний букет, що складається з ноток малини,
фрезії, магнолії, абрикосу і трояндового чаю.
Верхня нота: бергамот, зелене яблуко, малина
Середня нота: фрезія, гіацинт, магнолія, конвалія
Нижня нота: абрикос, дамаська троянда,
трояндовий чай, мускус

•Ш
 ампунь і кондиціонер для фарбованого
волосся
•В
 ідновлювальна маска для пошкодженого та
фарбованого волосся
• Спрей для волосся
• Спрей для волосся – подвійний захист
• Засіб для відновлення волосся вночі

Фірмовий

Чистий водяний аромат з нотками груші,
зеленого яблука, троянди і мускусу
Верхня нота: соковита груша, зелене яблуко
Середня нота: троянда, конвалія, соковиті
фрукти
Нижня нота: мускус, деревина

• З воложувальний шампунь і кондиціонер для
розгладження волосся
•Ш
 ампунь і кондиціонер для збільшення об’єму
волосся
• 2-в-1 Шампунь-кондиціонер
• Бальзам для вирівнювання волосся
• Крем-стайлінг для волосся
• Гель для укладання волосся
•Л
 ак для завершення формування зачіски –
Пружна фіксація
•В
 іск для моделювання зачіски з матовим
ефектом

Унісекс

Свіжий легкий квітковий аромат з нотками
водяних квітів, конвалії, гіацинту і сандалового
дерева.
Верхня нота: водяні квіти
Середня нота: конвалія, гіацинт
Нижня нота: мускус, сандалове дерево

• Шампунь і кондиціонер проти лупи
•Ш
 ампунь і кондиціонер проти випадіння
волосся
• Тонізуючий засіб для шкіри голови
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Догляд
ЯК ЧАСТО МЕНІ СЛІД КОРИСТУВАТИСЯ
ЗАСОБАМИ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ SATINIQUE?
Шампуні і кондиціонери можна використовувати щодня.

ЧИ ПОТРІБНО МЕНІ МІНЯТИ СВОЇ ШАМПУНІ
ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ? ЯКЩО ТАК,
ТО ЯК ЧАСТО?
Це поширений міф; міняти шампуні немає потреби. Найкраще обрати той засіб,

який максимально задовольняє ваші потреби. Однак, якщо ви хочете щось поміняти
(наприклад, ви почали фарбувати волосся), ви можете замінити звичні вам засоби
догляду за волоссям.

ЧОМУ ЛИШЕ ФОРМУЛА ШАМПУНЮ
І КОНДИЦІОНЕРА ДЛЯ ФАРБОВАНОГО
ВОЛОССЯ НЕ МІСТИТЬ СУЛЬФАТІВ?

Усі шампуні і кондиціонери SATINIQUE є безпечними і м’якими у користуванні.

Однак формула Шампуню і Кондиціонера для фарбованого волосся була
розроблена з тим, щоб бути максимально м’якою, аби мінімізувати знебарвлення
кольору і зберегти його насиченим якомога довше.

Я НЕ ФАРБУЮ ВОЛОССЯ. ЧИ ОДЕРЖУ Я КОРИСТЬ
ВІД ФОРМУЛ ШАМПУНЮ І КОНДИЦІОНЕРА ДЛЯ
ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ?

Так, ці формули є м’якими та ідеально підходять для будь-якого ушкодженого
волосся.

ЯКИМ КОНДИЦІОНЕРОМ Я МАЮ
КОРИСТУВАТИСЯ РАЗОМ ІЗ ШАМПУНЕМ
ПРОТИ ЛУПИ?

Шампунь проти лупи сумісний з усіма засобами догляду за волоссям SATINIQUE.
Користуйтеся будь-яким кондиціонером, який найкраще задовольняє потреби

вашого волосся (напр., зволоження та розгладження, збільшення об’єму, захист
кольору, відновлення після ушкодження тощо).

НА СКІЛЬКИ МЕНІ ВИСТАЧИТЬ ОДНІЄЇ ПЛЯШКИ
ШАМПУНЮ ЧИ КОНДИЦІОНЕРА (ЯКОЮ Є
ШВИДКІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ)?

За умови щоденного використання однієї пляшки має вистачити на 30–45 процедур
миття голови.

SATINIQUE™ ЗАПИТАННЯ, ЯКІ СТАВЛЯТЬ НАЙЧАСТІШЕ
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Догляд
ЯК СКОРО Я ПОБАЧУ РЕЗУЛЬТАТИ
КОРИСТУВАННЯ ШАМПУНЕМ ПРОТИ ЛУПИ?

А МІЙ ШАМПУНЬ ЗДАТЕН СПРИЧИНИТИ
ПОЯВУ ЛУПИ?

вони стануть ще більш очевидними за 4 тижні.

Збій у нормальному процесі заміни відмерлих клітин шкіри новими, спричинений

Суттєвих результатів можна досягти уже за 2 тижні користування цим засобом;

Ні, шампуні не спричиняють появи лупи. Лупа – це хронічний стан шкіри голови.

грибком під назвою Malazzesia, призводить до того, що клітини діляться занадто

ЩО МЕНІ РОБИТИ, ЯКЩО ШАМПУНЬ
ПРОТИ ЛУПИ НЕ ДІЄ?

Тоді ви помічаєте у волоссі великі масні пластівці шкіри, що відлущуються, – це

Суха шкіра голови може бути схожою на лупу. Ми радимо скористатися Тонізуючим

і є лупа. Шампунь, який містить протигрибкову речовину локальної дії, а саме

засобом для догляду за шкірою голови і/або проконсультуватися з лікарем.

піритіон цинку, допомагає контролювати кількість Malazzesia на шкірі голови та

швидко для нормальної кератинізації, або затвердіння епідермісу шкіри голови.

зменшити лущення й подразнення шкіри, асоційовані з лупою. Хоча шампуні не
спричиняють появи лупи, деякі люди помилково сприймають суху шкіри голови за
лупу. Сухість шкіри голови пояснюється численними факторами, такими як надмірне
використання шампуней, вплив довкілля та ушкодження УФ-променями. Люди
зазвичай плутають свербіж сухої шкіри голови та наявність дрібних лусочок або
залишків засобів для укладання волосся з лупою. Формули шампуней SATINIQUE
містять м’які очищувальні речовини та запатентований зволожувальний комплекс,
для того щоб мінімізувати сухість шкіри голови.

SATINIQUE™ ЗАПИТАННЯ, ЯКІ СТАВЛЯТЬ НАЙЧАСТІШЕ
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Догляд
У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ РІЗНИЦЯ МІЖ ЛУПОЮ
І СУХІСТЮ ШКІРИ ГОЛОВИ?

МІЙ ШАМПУНЬ ЗДАТЕН ПОДРАЗНИТИ
ШКІРУ ГОЛОВИ?

вам розрізнити ці два проблемні стани шкіри голови:

подразнити шкіру голови, особливо у людей із чутливою шкірою. Фактори довкілля,

Лупу і сухість шкіри голови часто плутають. Ось кілька критеріїв, які допоможуть

Шампуні містять очищувальні складники, віддушки та інші складники, здатні

такі як клімат, забруднення та УФ-опромінення, також можуть відіграти свою
ЛУПА:
• Лупа – це медичний стан, спричинений надмірним відлущенням відмерлих клітин

роль у надмірній чутливості шкіри голови, як і рештки очищувальних речовин, що
залишаються на шкірі через недостатньо ретельне промивання волосся, і здатні

шкіри голови. Грибок, присутній на шкірі голови, реагує на надмірне виділення

спричинити подразнення. Формули шампуней SATINIQUE були розроблені

шкірного жиру, спричиняючи подразнення.

з тим, щоб мінімізувати подразнення шкіри завдяки використанню м’яких ПАР та

• Реакція шкіри голови на таке подразнення призводить до пришвидшеного обміну

запатентованих комплексів, які засвідчили свою здатність зменшувати подразнення.

клітин шкіри. Клітини шкіри заміняються частіше, приблизно кожні 15 днів, на

Засоби SATINIQUE були протестовані на безпечність та дерматологічні

відміну від місячного циклу, властивого людям, які не мають лупи.

протипоказання, аби гарантувати користувачам безпечне користування ними.

• Клітини шкіри відлущуються цілими кластерами, які мають вигляд великих білих або
сіруватих пластівців на шкірі голови, у волоссі або на одязі.
СУХІСТЬ ШКІРИ ГОЛОВИ:
• Сухість шкіри голови спричинена втратою нею вологи під впливом таких

ЩО МЕНІ ПОТРІБНО РОБИТИ, ЩОБ МІНІМІЗУВАТИ
БУДЬ-ЯКЕ ПОДРАЗНЕННЯ?
Нові шампуні SATINIQUE були розроблені з тим, щоб мінімізувати подразнення,

однак деякі люди можуть бути більш чутливими до шампуней порівняно з іншими.

зовнішніх чинників, як занадто часте миття голови, а також нагріте або занадто

Під час миття голови шампунем обов’язково ретельно промивайте волосся та шкіру

сухе повітря чи УФ-опромінення.

голови теплою водою. Рештки шампуня шампуня потенційно здатні подразнити

• Сухість шкіри голови може спричинити свербіж.

шкіру голови, якщо залишатимуться на ній надто довго. Також використовуйте

• Суха шкіра голови лущиться дрібними білими пластівцями

менше шампуня, аби його було легше змивати, та скоротіть час, протягом якого
ви масажуєте шкіру голови та спінюєте шампунь на волоссі. Якщо подразнення
залишається, зверніться за консультацією до лікаря, оскільки подразнення може мати
іншу причину.
SATINIQUE™ ЗАПИТАННЯ, ЯКІ СТАВЛЯТЬ НАЙЧАСТІШЕ
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Догляд
У МЕНЕ МОЖЕ ВИПАДАТИ ВОЛОССЯ
ЧЕРЕЗ ШАМПУНЬ?

Ні, шампуні не спричиняють випадіння волосся. Більшість людей втрачає в

середньому 100 волосин на день, і це не рахуючи ослабленого волосся, яке легко

ЩО МЕНІ РОБИТИ, ЯКЩО Я ПОМІЧУ,
ЩО ПІД ЧАС МИТТЯ ГОЛОВИ У МЕНЕ
ВИПАДАЄ БАГАТО ВОЛОССЯ?

Надмірне випадіння волосся, найімовірніше, є лише наслідком якоїсь глибшої

ламається під час розчісування, сушіння феном або хімічної обробки. Дослідивши

причини (про що уже йшлося). Випадіння волосся також може бути цілком у межах

феномен випадіння волосся та проконсультувавшись із нашими науковцями з

норми, а ви просто уважніше придивляєтесь до нього, почавши користуватись

догляду за шкірою, ми дійшли висновку, що існує низка фізичних станів, здатних

новим засобом. Якщо ви занепокоєні кількістю волосин, які випадають у вас під час

спричинити випадіння волосся у кількості, що перевищує середній показник, як у

миття голови, можливо, вам варто проконсультуватися з лікарем.

чоловіків, так і у жінок.
До таких станів належать:
чоловіче облисіння
зміни гормональної активності у жінок
вагітність
стрес
незбалансоване харчування
запалення шкіри голови або захворювання шкіри
Колекція SATINIQUE включає Шампунь проти випадіння волосся, Кондиціонер

ШАМПУНЬ І КОНДИЦІОНЕР ПРОТИ
ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ ОНОВЛЮЮТЬ
ВОЛОССЯ ВІД САМИХ КОРЕНІВ?

Ні, ці засоби догляду за волоссям спеціального призначення покликані покращувати

стан зовнішньої частини волосини, запобігаючи її ламкості.

ЩО МЕНІ РОБИТИ, ЯКЩО ПІСЛЯ МИТТЯ ГОЛОВИ
Я ПОМІЧУ У ВОЛОССІ БІЛІ ЛУСОЧКИ?

Користуйтеся SATINIQUE Шампунем проти лупи принаймні 2 тижні. Якщо лущення

проти випадіння волосся й Тонізуючий засіб для догляду за шкірою голови,

залишиться, можливо, у вас симптоми сухої шкіри голови. Білі лусочки також можуть

спеціально створені для людей з ослабленим ламким волоссям. За умови

бути рештками засобів для укладання, які залишились у волоссі після недостатньо

паралельного використання ці засоби є м’якими до шкіри голови і волосся та

ретельного промивання. Наступний раз під час миття голови спробуйте

дозволяють зміцнити і зменшити ламкість ослабленого волосся, допомагаючи йому

скористатися меншою кількістю шампуня та ретельно промийте волосся теплою

виглядати більш густим і пишним.

водою. Якщо лусочки залишаться, проконсультуйтеся з лікарем.
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ВІДНОВЛЕННЯ
ЧИ МОЖУ Я ВИКОРИСТОВУВАТИ
РАЗОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНУ МАСКУ ДЛЯ
ПОШКОДЖЕНОГО ТА ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ
І ЗАСІБ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ ВНОЧІ?

ЧИ ПОТРІБНО МЕНІ ОДНОЧАСНО
КОРИСТУВАТИСЬ КОНДИЦІОНЕРОМ
І ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЮ МАСКОЮ ДЛЯ
ПОШКОДЖЕНОГО ТА ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ?

потрібно змивати, тоді як Засіб для відновлення волосся вночі ви залишаєте на волоссі.

Кондиціонер для фарбованого волосся і Відновлювальну маску для пошкодженого

Так, можете. Відновлювальну маску для пошкодженого та фарбованого волосся

ЧИ ЗАЛИШАТЬСЯ У МЕНЕ НА ПОДУШЦІ СЛІДИ ВІД
ЗАСОБУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ ВНОЧІ?
Ні, адже ця формула не залишає слідів. Дотримуйтесь відповідних інструкцій.

Для дуже ушкодженого волосся ми рекомендуємо використовувати одночасно

та фарбованого волосся, щоб оптимізувати відновлювальний ефект.

ЯК ЧАСТО МЕНІ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ МАСКУ?
Це залежить від ступеню ушкодження вашого волосся. Чим більшим є ушкодження,

Наносіть на вологе або сухе волосся та дайте йому висохнути.

тим частіше потрібно користуватися маскою.

ЧИ ПОТРІБНО ВРАНЦІ ЗМИВАТИ ЗАСІБ ДЛЯ
ВІДНОВЛЕННЯ ВОЛОССЯ ВНОЧІ?

ЯКІ САМЕ ІНГРЕДІЄНТИ У СКЛАДІ БАЛЬЗАМУ
ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ВОЛОССЯ ТА СПРЕЮ ДЛЯ
ВОЛОССЯ – ПОДВІЙНОГО ЗАХИСТУ ЗАХИЩАЮТЬ
ВОЛОССЯ ПІД ЧАС ТЕРМОУКЛАДАННЯ?

Ні, вам не потрібно змивати цей відновлювальний засіб, а можете одразу укладати

волосся як звичайно.

ЧОМУ СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОССЯ – ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ РОЗШАРОВУЄТЬСЯ?

Щоб максимально збільшити корисний ефект від цього засобу, ми використовуємо

двофазну технологію. Спрей для волосся – подвійний захист містить дві різні
складові, одна з яких виконує функцію УФ-фільтра, а друга – термозахисту. Якщо

Коли йдеться про Бальзам для вирівнювання волосся, то це різноманітні

силікони, фітантріол та 18-MEA (18-метиловий ефір арахінової кислоти, або
метилейкозаноєва кислота), тоді як Спрей для волосся – подвійний захист містить
унікальний полімер і зволожувачі, які захищають волосся під час термоукладання.

ЯКІ ЗАСОБИ МІСТЯТЬ СОНЦЕЗАХИСНІ ФІЛЬТРИ?

добре струсити флакон, Спрей для волосся – подвійний захист забезпечить вам

Спрей для волосся – подвійний захист містить речовини, які захищають волосся

оптимальний захист.

на сонці від ушкодження УФ-промінням.
SATINIQUE™ ЗАПИТАННЯ, ЯКІ СТАВЛЯТЬ НАЙЧАСТІШЕ
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ВІДНОВЛЕННЯ
ЧИ ІСНУЮТЬ ЯКІСЬ ОСОБЛИВІ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
СПРЕЮ ДЛЯ ВОЛОССЯ – ПОДВІЙНОГО ЗАХИСТУ?
Так, не зберігайте цей засіб на прямому сонці. Надмірне сонячне опромінення
зменшить ефективність речовин, які поглинають УФ-промені, що негативно
позначиться на здатності цього засобу забезпечувати УФ-захист.

ЧИ МОЖЕ ТОНІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ
ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ НЕГАТИВНО ПОЗНАЧИТИСЬ
НА ЖИРНОМУ ВОЛОССІ?

Ні, за умови правильного нанесення Тонізуючий засіб забезпечує зволоження шкіри
голови. Проте, якщо його нанести забагато, волосся і справді може виглядати масним.

ЯКІ СКЛАДНИКИ ТОНІЗУЮЧОГО ЗАСОБУ ДЛЯ
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ВХОДЯТЬ ДО
СКЛАДУ КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ
ГОЛОВИ? ЩО САМЕ ВОНИ РОБЛЯТЬ?

ЧИ ПОТРІБНО МЕНІ ПРОДОВЖУВАТИ
КОРИСТУВАТИСЬ ТОНІЗУЮЧИМ ЗАСОБОМ ДЛЯ
ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ, АБИ ЗБЕРЕГТИ
ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ?

ЯКИМ ЧИНОМ МАСАЖУВАННЯ ШКІРИ ГОЛОВИ
ДОПОМАГАЄ ПІДВИЩИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ
ТОНІЗУЮЧОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ?

ЧИ ТОНІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА
ШКІРОЮ ГОЛОВИ ЗАЛИШАЄ ЯКІСЬ СЛІДИ ПІСЛЯ
НАНЕСЕННЯ?

СКІЛЬКИ ЧАСУ ПОТРІБНО, АБИ ТОНІЗУЮЧИЙ
ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ
ВІДНОВИВ ВОЛОГУ ТА ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ?

ЧИ ТОНІЗУЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
ГОЛОВИ СПРАВДІ СПРИЯЄ РОСТУ ВОЛОССЯ?

Цей комплекс включає рослинні екстракти, такі як перила, або шисо, сереноя,
зелений ройбуш та корінь лакриці. Ці складники відомі своєю здатністю зменшувати
подразнення шкіри голови та зміцнювати тонке ослаблене волосся, аби воно
виглядало більш густим і пишним.

Масаж сприяє припливу крові до шкіри голови та живить волосяні фолікули заради
більш густого і пишного на вигляд волосся.

Три місяці; проте результати у різних людей можуть бути різними.

Так, вам потрібно і надалі користуватися Тонізуючим засобом для підтримання
загального здоров’я шкіри голови та заради волосся, що виглядає більш густим
і пишним. Якщо ви припините користуватись цим засобом, ваша шкіра голови та
волосся повернуться до свого попереднього стану.

Якщо неправильно користуватися Тонізуючим засобом, а саме наносити краплину
засобу безпосередньо на шкіру голови та втирати її масажними рухами, можуть
залишитися помітні сліди.

За результатами клінічного дослідження через 3 місяці користування засобом

учасники тестування відчули, що їхнє волосся виглядає більш густим і пишним.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЧІСКИ
ЧИ БУДУТЬ ЗАСОБИ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ
НАШАРОВУВАТИСЬ НА НЬОМУ?
Результати наших тестувань показали, що засоби для укладання, якщо їх

використовувати згідно з інструкціями, легко змиваються після одного миття голови
за допомогою шампуню.

ЧИ СЛІД МЕНІ ВИКИНУТИ СВІЙ ВІСК ДЛЯ
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЧІСКИ З МАТОВИМ ЕФЕКТОМ,
ЯКЩО ВІН ВИСОХ?

КЛАПАНИ МОЇХ ЗАСОБІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ
ВОЛОССЯ ЗАКУПОРИЛИСЬ. ЩО Я МАЮ РОБИТИ?
Промийте їх теплою водою.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО МЕНІ В ОКО ПОТРАПИВ
ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ?

Негайно промийте очі водою. Якщо подразнення або печія залишились, зверніться

до лікаря.

Ні, не видаляйте верхній шар засобу, аби вберегти решту від висихання. Чистим

предметом перемішайте вміст баночки.
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ЗАХОДИ ЗАХОДИ
ЧОМУ ДЕЯКІ ЗАСОБИ, ПОПРИ ТРИВАЛІ
ТЕСТУВАННЯ, ОДНАКОВО СПРИЧИНЯЮТЬ
У ДЕЯКИХ ЛЮДЕЙ ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ?

Жоден засіб для догляду за волоссям не може гарантувати 100% відсутність
подразнень для всіх і для кожного. Усі засоби SATINIQUE проходять ретельні

тестування на сумісність і безпечність для волосся, але завжди існує невелика група
людей, чутливих до тих чи інших складників. Поза цим, усі наші засоби вважаються
безпечними. Так само, як деякі люди мають алергію на домашніх тварин або пил,
інші люди мають алергійні реакції на поширені складники косметичних засобів.
Звичайно ж, ми свідомо не використовували жодних інгредієнтів, відомих тим, що
вони провокують алергійні реакції.
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