ВИВІЛЬНІТЬ КРАСУ І
СИЛУ СВОГО ВОЛОССЯ
ВИВІЛЬНІТЬ КРАСУ І СИЛУ
СВОГО ВОЛОССЯ

Артикул: 110674

МАСКА ДЛЯ ВОЛОССЯ. ПОРЯТУНОК ДЛЯ РЯДОВОГО ЛОКОНА
Здавалося б, що нового сьогодні можна дізнатися про те, як доглядати за волоссям? Але вік живи –
вік учись. Наприклад, багато хто з нас лінується користуватися масками для волосся, або забуває
про них, або просто не замислюється, навіщо ці косметичні засоби потрібні. Адже, якщо шампунь
та кондиціонер дібрані правильно, а відображення у дзеркалі вас влаштовує, навіщо витрачати
додатковий час та гроші на догляд за собою?
За такого ставлення трихологи (спеціалісти зі здоров’я волосся) буквально хапаються за голову та
з усією відповідальністю заявляють: маска для волосся – дуже важливий продукт у нашому beautyарсеналі, зневажаючи його використання, ми завдаємо собі шкоди.
Уявіть, що кожного разу, коли ми забуваємо або лінуємось нанести маску на волосся, наші
локони недоотримують необхідні їм поживні та зволожувальні речовини і стають більш
уразливими, тонкими та ламкими.
Справа в тому, що шампунь і кондиціонер, якими б інноваційними вони не були, забезпечують
лише основний догляд. Але їм не під силу нейтралізувати ту шкоду, яку завдають нашим локонам
сонячні промені, солоні морські хвилі або хлорована вода з басейну, не кажучи вже про регулярну
сушку феном, укладку за допомогою термощипців та прасочок, хімічну обробку волосся –
фарбування, знебарвлення або завивку. Не секрет, що з віком наше волосся не стає кращим –
навпаки, воно слабшає, швидше втрачає вологу та пошкоджується. У той час, як шампунь очищує
та допомагає зберегти насиченим колір фарбованого волосся, а кондиціонер робить його
гладеньким і блискучим, компоненти маски працюють над більш глибинними пошкодженнями,
відновлюючи локони, зміцнюючи їх по всій довжині, склеюючи посічені кінчики і допомагаючи
захистити їх від пошкоджень у майбутньому.
Ось чому маска – не менш важлива частина комплексного догляду за
волоссям, аніж кондиціонер і шампунь.

ЯК ВОНА ПРАЦЮЄ?

Розглянемо на прикладі SATINIQUE Відновлювальної маски для пошкодженого і фарбованого
волосся. Як правило, до складу масок входять активні компоненти спрямованої дії. Вчені, що
розробляли формулу маски SATINIQUE, об’єднали дію екстракту виноградних кісточок і масла
насіння гавайського горіха кукуї. Перший рослинний інгредієнт – потужний антиоксидант, що
захищає волосся від зовнішнього впливу, другий омолоджує, заспокоює, відновлює блиск та
еластичність. Важливо, що вони працюють у поєднанні з інноваційним комплексом ENERJUVE, до
складу якого входить метилейкозаноєва кислота (після кожного фарбування наше волосся втрачає
до 80% цього компонента, нездатного регенеруватися природним шляхом). Отже, проникаючи
глибоко всередину волосяного стовбура, компоненти маски інтенсивно відновлюють кожну
пошкоджену волосину, посилюючи її захисний бар’єр, а також зволожують та живлять її.
Не розслабляйтися, зрадівши першим результатам роботи маски. Пам’ятайте, що волоссю
потрібен регулярний догляд, і для того, щоб уникнути повторної появи посічених кінчиків,
продовжуйте належним чином піклуватися про нього. Хочете, щоб волосся стало в 9 разів
міцнішим? Використовуйте маску в комплексі із відповідним шампунем і кондиціонером
SATINIQUE. Це достатньо м’який засіб, яким можна користуватися хоч щодня – коли відчуєте у
цьому потребу.

Порядок дій простий: після миття волосся шампунем промокніть його рушником, рівномірно
розподіліть маску і залиште її на 3-5 хвилин, після чого змийте водою, нанесіть кондиціонер і знову
промийте волосся водою. Тепер ви знаєте, що таке приголомшливий
результат: блискуче, сильне, м’яке, а головне – здорове волосся.

