nowe produkty marki

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kolekcja
TAJEMNICA SATINIQUE™

JAKIE produkty znajdują się w ofercie marki?

włosów oraz preparaty-kuracje, które spełniają potrzeby wszystkich rodzajów włosów.

nadających włosom objętości, poprzez ochronę włosów po koloryzacji, produkty do

Produkty dostępne są jedynie w Amway.

pielęgnacji włosów oraz do codziennego mycia włosów. Uzupełnieniem produktów

Satinique to najwyższej jakości produkty przeznaczone do pielęgnacji i stylizacji

Co WYRÓŻNIA markę SATINIQUE?

Wszystkie produkty Satinique przeznaczone do pielęgnacji włosów zawierają
unikalny, opatentowany* kompleks Enerjuve o ładunku dodatnim oraz połączenie
składników roślinnych i substancji odżywczych, które zostały wybrane tak, aby spełniać
konkretne potrzeby włosów.

Jak działa kompleks ENERJUVE?

SATINIQUE oferuje wszystkie typowe produkty do pielęgnacji, od preparatów

podstawowych są innowacyjne kuracje i preparaty do stylizacji, które spełniają
indywidualne potrzeby i rozwiązują konkretne problemy związane z włosami.

W jaki sposób należy stosować produkty
marki SATINIQUE?

Najpierw należy wybrać szampon i odżywkę do konkretnego rodzaju włosów, następnie
zastanowić się nad wyborem preparatu-kuracji oraz produktu do stylizacji według
kodów kolorów znajdujących się na opakowaniach. Szczegółowe informacje na temat

W składzie unikalnego kompleksu ENERJUVE znajdują się lipidy, wzmacniająca kreatyna

doboru produktów do pielęgnacji włosów znajdują się w Informatorze

oraz kwas 18-MEA o właściwościach wygładzających. Kompleks charakteryzuje

o produktach Uroda.

się potrójnym działaniem, dzięki czemu skutecznie regeneruje zniszczone włosy,
neutralizując ich ujemne naładowanie. Docierając do samego rdzenia włosa,
selektywnie łączy się z jego uszkodzonymi fragmentami, które następnie wzmacnia
i regeneruje od środka na zewnątrz.

*

Odnosi się jedynie do patentów przyznanych w Stanach Zjednoczonych.
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PRODUKTY
Jakie są zalety produktów Satinique?

Rezultaty działania potwierdzone w warunkach
laboratoryjnych

Unikalna technologia

• System wygładzająco-nawilżający sprawia, że włosy stają się aż 6 razy gładsze*

•ENERJUVE™ to unikalny kompleks opracowany przez Amway, który działa na

• System regenerujący do włosów farbowanych sprawia, że włosy stają się 9 razy

3 warstwy włosów, niwelując negatywne naładowanie charakterystyczne dla włosów
zniszczonych. Inteligentny kompleks samodzielnie identyfikuje zniszczone/osłabione
włosy, a następnie odżywia je i regeneruje, przywracając im zdrowy i piękny wygląd.

mocniejsze**, a kolor utrzymuje się aż przez 45 myć***
• Regenerujące serum do włosów na noc już po jednym zastosowaniu eliminuje
100% rozdwojonych końcówek*** ... i dużo więcej

ENERJUVE pomaga przywrócić 18-MEA, dzięki czemu włosy stają się jedwabiście
gładkie i łatwe do rozczesania.

3 unikalne, atrakcyjne zapachy
Fascynujące zapachy zachęcają do kupna produktów, uprzyjemniają ich stosowanie

• 18-MEA, element kompleksu ENERJUVE, to naturalny, wyjątkowo delikatny składnik

i mają dobroczynny wpływ na zmysły.

znajdujący się na powierzchni włosów, który odpowiedzialny jest za ich blask i zdrowy
wygląd. Ponad 80% tego składnika ulega zniszczeniu w trakcie jednego zabiegu kolory-

Nowe opakowania

zacji włosów i niestety nie ma on zdolności do naturalnej regeneracji.

Żywe, wyraziste kolory ułatwiają wybór odpowiedniej serii pielęgnacyjnej.

Korzyści płynące ze stosowania formuł
Starannie dobrane składniki pochodzenia roślinnego oraz substancje odżywcze
regenerują, odżywiają i rewitalizują włosy, spełniając ich konkretne potrzeby.

*	Kiedy Szampon wygładzająco-nawilżający, Odżywka wygładzająco-nawilżająca i Balsam wygładzający do włosów stosowane są jako jeden system pielęgnacyjny.
** K iedy Szampon do włosów farbowanych, Odżywka do włosów farbowanych, Maseczka regenerująca i Spray ochronny stosowane są jako jeden
system pielęgnacyjny.
*** Twierdzenie odnoszące się do działania Szamponu do włosów farbowanych.
**** Twierdzenie odnoszące się do działania Regenerującego serum do włosów na noc.
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PRODUKTY
Ile patentów zostało przyznanych
składnikom zawartym w produktach
LINII SATINIQUE?
(1) Nawilżanie skóry głowy

(3) KOMPLEKS REWITALIZUJĄCY DO SKÓRY GŁOWY

Glycereth-26 + kwas cytrynowy

Wyciąg z pachnotki zwyczajnej, wyciąg z zielonego rooibos

Zwiększone nawilżenie skóry głowy

Wyciąg z palmy sabalowej oraz wyciąg z mieszków włosowych

Zmniejszone złuszczanie się skóry głowy

Stymuluje proces pogrubiania torebki włosa

Zmniejszony poziom utraty wody na poziomie transepidermalnym

Łagodzi podrażnienia skóry głowy

Patent 6479442 – przyznany 12.11.2002

Patent* 8197865 – przyznany 12.06.2012

Wszystkie formuły szamponów

Tonik do skóry głowy

(2) Formuły o działaniu przeciwzapalnym

(4) ENERJUVE™

Wyciąg z pachnotki zwyczajnej + sok z aloesu

Kreatyna i lipidy znajdujące się we włosach

Zmniejsza wydzielanie interleukiny 1a

Wzmacnia włosy

Patent* 8057830 – przyznany 15.11.2011

Zwiększa elastyczność włosów

Wszystkie formuły szamponów i odżywek

Patent* 8263053 – przyznany 11.09.2012
Wszystkie formuły szamponów i odżywek

*

Odnosi się jedynie do patentów przyznanych w Stanach Zjednoczonych.
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PRODUKTY
W JAKI SPOSÓB NALEŻY PRZECHOWYWAĆ
PRODUKTY Z KOLEKCJI SATINIQUE?

DLA KOGO PRZEZNACZONE
SĄ PRODUKTY SATINIQUE?

w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) oraz z dala od bezpośredniego wpływu

typów włosów i mogą być stosowane przez osoby w różnym wieku. Niemniej nie są

promieni słonecznych.

zalecane do pielęgnacji włosów dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia.

JAKI JEST OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTÓW
SATINIQUE I JAK DŁUGO MOGĘ STOSOWAĆ
POSZCZEGÓLNE PRODUKTY PO ICH OTWARCIU?

CZY PRODUKTY SATINIQUE SĄ BEZPIECZNE
I SKUTECZNE W DZIAŁANIU W PRZYPADKU
WSZYSTKICH TYPÓW WŁOSÓW?

w ciągu 12 miesięcy.

typów włosów. Są bezpieczne i wykazują się skutecznym działaniem w przypadku

Aby zapewnić maksymalną stabilność produktów, należy je przechowywać

Okres trwałości wszystkich produktów SATINIQUE to 3 lata. Po otwarciu należy je zużyć

JAKIEGO TYPU BADANIA KLINICZNE/
LABORATORYJNE ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE
W CELU POTWIERDZENIA SKUTECZNOŚCI
DZIAŁANIA PRODUKTÓW?

Produkty zostały przetestowane przez niezależny ośrodek badawczy, który potwierdził

Produkty SATINIQUE zostały opracowane, aby spełniać potrzeby pielęgnacyjne różnych

Produkty SATINIQUE zostały opracowane, aby spełniać potrzeby pielęgnacyjne różnych
wszystkich rodzajów włosów. W przypadku włosów po koloryzacji zalecamy stosowanie
Szamponu do włosów farbowanych, który zmniejsza blaknięcie koloru.

CZY WYMIENNIE MOŻNA STOSOWAĆ PRODUKTY
Z RÓŻNYCH LINII?

Tak, kolekcja została zaprojektowana w sposób, który umożliwia wymienne stosowanie

ich bezpieczeństwo oraz większość twierdzeń związanych ze skutecznością. Twierdzenia

produktów z różnych zestawów. W zależności od rodzaju włosów i potrzeb związanych

dotyczące skuteczności zostały uzasadnione w ramach zatwierdzonych testów

ze stylizacją, produkty mogą być stosowane wymiennie, zgodnie z indywidualnymi

laboratoryjnych przeprowadzonych w laboratoriachSATINIQUE. Odnosi się to do

preferencjami. Szczegóły znajdują się w sekcji “Poradnik stosowania” w Informatorze

wszystkich produktów SATINIQUE.

o produktach Uroda.
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PRODUKTY
CZY SIARCZANY MAJĄ NIEKORZYSTNY
WPŁYW NA WŁOSY?

CZY PRODUKTY SATINIQUE ZAWIERAJĄ
W SWOIM SKŁADZIE PARABENY?

przeprowadziliśmy badania, aby zapewnić, że siarczany zawarte w preparatach nie

noc, Tonik do włosów, Balsam wygładzający, Matowy wosk do włosów, Spray ochronny,

mają negatywnego wpływu na kondycję włosów. Wszystkie formuły są tak delikatne

Krem do stylizacji zawiera parabeny. Produkty te są jednak w pełni bezpieczne.

Istnieje wiele rodzajów siarczanów. Podczas prac na formułami produktów SATINIQUE

i bezpieczne dla włosów, że mogą być stosowane codziennie, co zostało potwierdzone
w warunkach klinicznych. Formuły zestawu regeneracyjnego SATINIQUE do pielęgnacji
włosów farbowanych nie zawierają siarczanów.

CO TO SĄ SIARCZANY?

Siarczany to ogólna klasa składników stosowanych w wielu produktach do oczyszczania
włosów. Uważa się, że substancje te powodują szybsze zmywanie koloru z włosów
farbowanych. Preparaty z zestawu regeneracyjnego SATINIQUE do pielęgnacji włosów
farbowanych nie zawierają siarczanów i dzięki temu przedłużają trwałość koloru.

CZY PRODUKTY SATINIQUE MOGĄ ZOSTAĆ
ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRODUKTY
BEZGLUTENOWE?

Większość produktów bez spłukiwania, takich jak Regenerujące serum do włosów na

DLACZEGO WYBRANO SKŁADNIKI POCHODZENIA
ROŚLINNEGO, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ
W POSZCZEGÓLNYCH FORMUŁACH?
Połączone składniki roślinne oraz substancje odżywcze zostały wybrane celowo,
aby spełniać potrzeby pielęgnacyjne różnego rodzaju włosów.

CZY W PRODUKTACH SATINIQUE ZNAJDUJĄ
SIĘ SKŁADNIKI NUTRILITE™?

Nie. Składniki pochodzenia roślinnego, które znajdują się w produktach SATINIQUE
zostały wybrane celowo, aby maksymalnie wykorzystać ich dobroczynne działanie
na włosy.

Tak, ponieważ produkty SATINIQUE nie zawierają składników pozyskiwanych z pszenicy.
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PRODUKTY
CZY PRODUKTY SATINIQUE ZAWIERAJĄ JAKIEŚ
SKŁADNIKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO?

Tak, składnik 18-MEA zawarty w kompleksie ENERJUVE pozyskiwany jest z wełny.

CZY PRODUKTY SATINIQUE ZAWIERAJĄ W SWOIM
SKŁADZIE SILIKONY? CZY BĘDĄ SIĘ ONE OSADZAŁY
NA WŁOSACH?

Produkty SATINIQUE zawierają niewielkie ilości silikonów, które zostały wykorzystane w

CZY PRODUKTY SATINIQUE ZOSTAŁY
PRZETESTOWANE NA RÓŻNEGO RODZAJU
WŁOSACH?
Tak, produkty te zostały przetestowane na różnego rodzaju włosach.

CZY PRODUKTY SATINIQUE BYŁY TESTOWANE
NA ZWIERZĘTACH?
Nie, produkty SATINIQUE nie były testowane na zwierzętach.

celu ochrony włosów; niemniej przy normalnym stosowaniu substancje te nie osadzają
się na włosach, co udowodniono podczas przeprowadzonych przez nas badaniach
z udziałem konsumentów oraz w salonach fryzjerskich.
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PRODUKTY
JAKIEGO RODZAJU ZAPACH CHARAKTERYZUJE KOLEKCJĘ PREPARATÓW SATINIQUE?
Zapach

Opis

Produkt

Jakość

Cudowny bukiet z nutami maliny, frezji, magnolii,

• Szampon i odżywka do włosów farbowanych

moreli i herbaty różanej.

• Maseczka regenerująca

Nuty górne: Bergamota, zielone jabłko, malina

• Spray nabłyszczający

Nuty środkowe: Frezja, hiacynt, magnolia, konwalia

• Spray ochronny o podwójnym działaniu

muguet

• Maska regenerująca na noc

Nuty dolne: Morela, róża damaceńska, herbata
różana, piżmo

Indywidualizm

Delikatny, wodny zapach z nutami gruszki, zielone-

• Szampon i odżywka wygładzająco-nawilżające

go jabłka, róży i piżma.

• Szampon i odżywka zwiększające objętość włosów

Nuty górne: Soczysta gruszka, zielone jabłko

• Szampon z odżywką 2 w 1

Nuty środkowe: Róża, konwalia muguet,

• Balsam wygładzający do włosów

owoce wodne

• Krem do stylizacji

Nuty dolne: Piżmo, drewno

• Lakier do włosów
• Matowy wosk do układania włosów

Uniwersalność

Świeży, delikatny, kwiatowy zapach z nutami roślin

• Szampon i odżywka przeciwłupieżowa

wodnych, konwalii, hiacyntu i drzewa sandałowego.

• Szampon i odżywka zapobiegające wypadaniu włosów

Nuty górne: Kwiaty wodne

• Tonik do włosów

Nuty środkowe: Konwalia, hiacynt
Nuty dolne: Piżmo, drzewo sandałowe

SATINIQUE™ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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PIELĘGNACJA
JAK CZĘSTO NALEŻY STOSOWAĆ PRODUKTY DO
PIELĘGNACJI WŁOSÓW Z KOLEKCJI SATINIQUE?
Szampony i odżywki mogą być stosowane codziennie.

CZY NALEŻY ZMIENIAĆ SZAMPON
PRZEZNACZONY DO CODZIENNEGO MYCIA
WŁOSÓW? JEŻELI TAK, TO JAK CZĘSTO?

To popularny mit; nie ma potrzeby zmieniania szamponów. Najważniejsze jest, aby
wybrać produkt, który spełnia indywidualne potrzeby pielęgnacyjne. Niemniej, jeżeli
zmiana jest konieczna (np. zamierzasz poddać włosy koloryzacji), możesz pomyśleć
o stosowaniu produktów dostosowanych do nowej sytuacji.

DLACZEGO TYLKO SZAMPON I ODŻYWKA
REGENERUJĄCE DO WŁOSÓW FARBOWANYCH NIE
ZAWIERAJĄ SIARCZANÓW?
Wszystkie szampony i odżywki z kolekcji SATINIQUE posiadają łagodne formuły

i są bezpieczne dla włosów. Preparaty z zestawu do włosów farbowanych charakteryzują

NIE FARBUJĘ WŁOSÓW. CZY STOSOWANIE
PREPARATÓW REGENRUJĄCYCH Z ZESTAWU
DO PIELĘGNACYJI WŁOSÓW FARBOWANYCH
PRZYNIESIE JAKIEŚ KORZYŚCI MOIM WŁOSOM?

Tak, ponieważ formuły te są łagodne i doskonale nadają się do pielęgnacji
włosów zniszczonych.

JAKIEJ ODŻYWKI NALEŻY UŻYWAĆ WRAZ
Z SZAMPONEM PRZECIWŁUPIEŻOWYM?

Szampon przeciwłupieżowy można stosować ze wszystkim preparatami do pielęgnacji
włosów marki SATINIQUE. Najlepiej jest zastosować odżywkę, która rozwiązuje
konkretny problem związany z pielęgnacją (np. odżywkę wygładzająco-nawilżającą,
odżywkę zwiększającą objętość, odżywkę do włosów farbowanych lub zniszczonych itd.).

NA JAK DŁUGO WYSTARCZAJĄ SZAMPONY
I ODŻYWKI?
Przy codziennym stosowaniu produkty wystarczają na 30 - 45 myć.

się wyjątkowo łagodnymi formułami, ponieważ ich celem jest zmniejszenie blaknięcia
koloru po farbowaniu.
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PIELĘGNACJA
PO JAKIM OKRESIE STOSOWANIA SZAMPONU
PRZECIWŁUPIEŻOWEGO BĘDĄ WIDOCZNE
REZULTATY JEGO DZIAŁANIA?

CZY MÓJ SZAMPON MOŻE POWODOWAĆ ŁUPIEŻ?

Rezultaty działania szamponu widoczne są już po 2 tygodniach stosowania.

podział komórek skóry w ramach normalnego procesu keratynizacji (rogowacenia)

Znaczna poprawa kondycji skóry głowy uwidacznia się po 4 tygodniach.

zachodzącego w naskórku. Głównym objawem łupieżu są duże, złuszczające się tłuste

SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY NIE DZIAŁA,
CO POWINIENEM ZROBIĆ?

Nie, szampony nie powodują łupieżu. Łupież to chroniczna choroba skóry głowy.

Łupież wywoływany jest przez grzyb o nazwie Malazzesia, który powoduje zbyt szybki

płatki skóry. Szampon zawierający miejscowo działający składnik przeciwgrzybiczny
(np. pirytonian cynku) pomaga kontrolować ilość grzyba Malazzesia znajdującego się
na skórze głowy, łagodząc w ten sposób złuszczanie i podrażnienia związane z łupieżem.

Przesuszona skóra głowy może wyglądać podobnie do skóry podatnej na występowanie

Szampony nie wywołują łupieżu, lecz chorobę tę łatwo pomylić jest z przesuszoną

łupieżu. Zalecamy użycie toniku do włosów oraz/lub skonsultowanie się z lekarzem.

skórą głowy. Przesuszenie skóry głowy wywoływane jest na skutek działania czynników
takich, jak stosowanie zbyt dużej ilości szamponu, czynniki zewnętrzne oraz uszkodzenia
spowodowane przez promienie UV. Swędzenie skóry głowy oraz obecność niewielkich
płatków złuszczonej skóry lub osad z preparatów do stylizacji bardzo często brane
są za łupież. Szampony marki SATINIQUE zawierają łagodne substancje myjące oraz
opatentowany kompleks nawilżający, które pomagają zmniejszyć poziom przesuszenia
skóry głowy.
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PIELĘGNACJA
JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY SKÓRĄ Z ŁUPIEŻEM
A PRZESUSZONĄ SKÓRĄ GŁOWY?

CZY SZAMPON, KTÓRY STOSUJĘ,
MOŻE PODRAŻNIAĆ SKÓRĘ GŁOWY?

sposób rozróżnić te dwie dolegliwości skóry głowy:

mogą powodować podrażnienia skóry głowy, szczególnie w przypadku osób, u których

Łupież i przesuszona skóra głowy są bardzo często mylone. Oto wskazówki, w jaki

Szampony zawierają substancje myjące, ekstrakty zapachowe oraz inne składniki, które
ta część ciała wykazuje nadmierną wrażliwość. Czynniki środowiskowe, takie jak klimat,

ŁUPIEŻ:
• Łupież to choroba objawiająca się nadmiernym złuszczaniem martwych komórek skóry

zanieczyszczenia i promienie UV mogą również mieć wpływ na zwiększenie poziomu
wrażliwości skóry, któremu dodatkowo sprzyja niedokładne spłukiwanie włosów po

głowy. Grzyb występujący na skórze głowy reaguje na nadprodukcję łoju, prowadząc

umyciu, w wyniku czego składniki myjące pozostają na skórze, wywołując w ten sposób

w ten sposób do powstawania podrażnień.

podrażnienia. W formułach szamponów SATINIQUE znajdują się łagodne surfaktanty

• Reakcja skóry na podrażnienie prowadzi do przyspieszonej produkcji jej komórek.

oraz opatentowane kompleksy, które zmniejszają stopień podrażnienia skóry. Produkty

Komórki skóry złuszczają się częściej, szacunkowo co 15 dni; u osób ze zdrową skórą

SATINIQUE zostały przetestowane pod kątem dermatologicznym i bezpieczeństwa

głowy proces ten trwa około miesiąca.

stosowania, co jest gwarancją ich nieszkodliwości.

• Komórki skóry złuszczane są w dużych grudkach, które przybierają formę białych lub
szarawych skrawków widocznych we włosach i na odzieży.
PRZESUSZONA SKÓRA GŁOWY:
• Suchość skóry głowy wystepuje w rezultacie spadku poziomu nawilżenia pod wpływem

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ STOPIEŃ
PODRAŻNIENIA SKÓRY?

Nowe szampony marki SATINIQUE zostały opracowane z myślą o zmniejszaniu stopnia
podrażnienia skóry, lecz niektóre osoby mogą wykazywać większą wrażliwość na

czynników takich jak zbyt częste stosowanie szamponów, upał, suche powietrze,

szampony. Podczas mycia włosów należy pamiętać o dokładnym spłukaniu szamponu

promienie UV.

ciepłą wodą zarówno z włosów, jak i ze skóry głowy. Resztki szamponu pozostawione

• Sucha skóra głowy może prowadzić do podrażnień.

na skórze głowy mogą wywoływać podrażnienia. Zastosowanie mniejszej ilości szamponu

• Objawem przesuszonej skóry głowy są małe białe płatki.

ułatwi spłukiwanie włosów. Należy również skrócić czas przeznaczony na masaż głowy
i pokrycie włosów pianą. Jeżeli podrażnienie utrzymuje się, należy skontaktować się
z lekarzem, ponieważ objaw ten może mieć ukrytą przyczynę.

SATINIQUE™ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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PIELĘGNACJA
CZY SZAMPON, KTÓRY STOSUJĘ, MOŻE
POWODOWAĆ WYPADANIE WŁOSÓW?

Nie, szampony nie powodują wypadania włosów. Średnio tracimy ok. 100 włosów

dziennie, wyłączając włosy osłabione na skutek szczotkowania, suszenia i zabiegów

CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU,
GDY ZAUWAŻE DUŻĄ ILOŚĆ WŁOSÓW
WYPADAJĄCYCH PODCZAS MYCIA SZAMPONEM?
Nadmierne wypadanie włosów spowodowane jest prawdopodobnie jakąś ukrytą

chemicznych. Badania związane z problemem wypadania włosów oraz konsultacje

chorobą (jak zauważono wyżej). Wypadanie włosów może być również normalnym

z Radą Naukową ds. Pielęgnacji skóry (Skin Care Advisory Board) potwierdzają,

zjawiskiem lub wynikiem większego przykładania uwagi do ich kondycji podczas

że istnieje mnóstwo przyczyn fizycznych, które mogą prowadzić do większego niż

stosowania nowego produktu. Jeżeli martwi Cię ilość włosów, które wypadają podczas

przeciętny stopnia wypadania włosów, zarówno i mężczyzn, jak i u kobiet.

mycia głowy, zalecamy, abyś udał się na konsultację z lekarzem.

Oto najczęstsze przyczyny:
Łysienie plackowate u mężczyzn
Zmiany hormonalne u kobiet
Ciąża
Stres
Stosowanie nieodpowiedniej diety
Zapalenie skóry głowy lub choroby skórne

CZY SZAMPON I ODŻYWKA PRZECIWŁUPIEŻOWA
REGENERUJĄ WŁOSY OD ICH NASADY?
Nie, ta konkretna kuracja do włosów wpływa na zewnętrzną część włosów, aby

zapobiegać ich niszczeniu.

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŻELI PO UMYCIU
WŁOSÓW ZOBACZĘ PŁATKI SKÓRY?

SATINIQUE Szampon przeciwłupieżowy należy stosować co najmniej przez 2 tygodnie.

Kolekcja SATINIQUE obejmuje Szampon i Odżywkę zapobiegającą wypadaniu

Jeżeli łuszczenie nadal występuje, może być ono objawem przesuszonej skóry głowy.

włosów oraz Tonik do włosów, które zostały opracowane z myślą o osobach

Powstawanie suchych płatków może być również spowodowane przez pozostałości

ze słabymi, delikatnymi włosami. Produkty te są niezwykle łagodne dla skóry głowy

produktów do stylizacji, które nie zostały dokładnie spłukane. Przy następnym myciu

i włosów. Stosowane razem, wzmacniają włosy delikatne, zmniejszając ich podatność

należy użyć mniej szamponu, a włosy i skórę należy spłukać większą ilością ciepłej wody.

na uszkodzenia. Sprawiają, że włosy stają się grubsze i zyskują objętość.

Jeżeli złuszczanie będzie się utrzymywać, skontaktuj się z lekarzem.

SATINIQUE™ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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KURACJE
CZY MOGĘ JEDNOCZEŚNIE STOSOWAĆ MASECZKĘ
REGENERUJĄCĄ I REGENERUJĄCE SERUM DO
WŁOSÓW NA NOC?
Tak. maseczkę regenerującą należy spłukać z włosów, a Regenerujące serum do włosów
na noc posiada formułę bez spłukiwania.

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, ŻE REGENERUJĄCE
SERUM DO WŁOSÓW NA NOC POZOSTAWI
ŚLADY NA PODUSZCE?

Nie. Maska posiada formułę, która nie pozostawia żadnych osadów. Produkt należy

stosować zgodnie z instrukcją jego użycia. Maskę nakładamy na wilgotne lub wysuszone
włosy i pozostawiamy do wyschnięcia.

CZY RANO MUSZĘ ZMYĆ Z WŁOSÓW
REGENERUJĄCE SERUM NA NOC?

CZY STOSUJĄC MASECZKĘ REGENERUJĄCĄ
MUSZĘ UŻYĆ ODŻYWKI?

W przypadku bardzo zniszczonych włosów zalecamy stosowanie Odżywki do włosów
farbowanych razem z Maseczką regenerującą, co wzmacnia działanie produktów.

JAK CZĘSTO NALEŻY STOSOWAĆ KURACJE?

Częstotliwość stosowania kuracji zależy od stopnia zniszczenia włosów. Im włosy
są bardziej zniszczone, tym częściej powinno się stosować produkty-kuracje.

JAKIE SKŁADNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ W BALSAMIE
WYGŁADZAJĄCYM I SPRAYU OCHRONNYM
O CHRONIĄ WŁOSY PRZED NIEKORZYSTNYMI
SKUTKAMI STYLIZACJI TERMICZNEJ?

W Balsamie wygładzającym rolę ochronną spełniają silikony, fitantriol i 18-MEA, w Sprayu
ochronnym znajduje się unikalny polimer oraz składniki nawilżające, które chronią włosy

Nie, nie ma konieczności spłukiwania kosmetyku, włosy można układać jak zwykle.

przed zniszczeniem w trakcie stylizacji termicznej.

DLACZEGO FORMUŁA SPRAYU OCHRONNEGO
ULEGA ROZWARSTWIENIU?

KTÓRE PRODUKTY ZAWIERAJĄ FILTRY
PRZECIWSŁONECZNE?

dwufazową. Spray ochronny o podwójnym działaniu zawiera dwie fazy, które chronią

uszkodzeniami w wyniku niekorzystnego działania promieni UV.

Aby zwiększyć skuteczność działania tego produktu zastosowaliśmy technologię

Spray ochronny zawiera filtry przeciwsłoneczne, które chronią włosy przed

włosy przed uszkodzeniami na skutek działania promieni UV oraz w trakcie stylizacji
termicznej. Przed użyciem produkt należy wstrząsnąć, w wyniku czego nastąpi połączenie
obu faz, a Spray zapewni maksymalną ochronę.
SATINIQUE™ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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KURACJE
CZY SPRAY OCHRONNY DO WŁOSÓW NALEŻY
PRZECHOWYWAĆ W SZCZEGÓLNY SPOSÓB?

CZY TONIK DO WŁOSÓW MOŻE MIEĆ
NIEKORZYSTNY WPŁYW NA WŁOSY TŁUSTE?

kontakt z promieniami słonecznymi. Prowadzi to do zmniejszenia skuteczności substancji

Niemniej może on prowadzić do przetłuszczenia się włosów, jeśli stosowany jest

pochłaniających promienie UV, co ma niekorzystny wpływ na działanie produktu, które

w nadmiarze.

Tak, kosmetyku nie można przechowywać w miejscach narażonych na bezpośredni

polega właśnie na ochronie przed tymi promieniami.

JAKIE SKŁADNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOMPLEKSIE
REWITALIZUJĄCYM TONIKU DO WŁOSÓW?
JAK DZIAŁAJĄ?

Nie. Jeżeli stosowany właściwie, Tonik do włosów zapewnia właściwe nawilżenie.

CZY TONIK DO WŁOSÓW NALEŻY STOSOWAĆ
REGULARNIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, ABY UZYSKAĆ
TRWAŁE EFEKTY JEGO DZIAŁANIA?

Tak, należy stosować go regularnie przez dłuższy czas, aby utrzymać prawidłową kondycję

Kompleks zawiera wyciągi z roślin takich jak pachnotka zwyczajna, palma sabalowa, zielone

skóry głowy i cieszyć się grubszymi włosami. Jeżeli stosowanie preparatu zostanie

rooibos oraz wyciąg z korzenia lukrecji. Składniki te zmniejszają podrażnienia skóry głowy oraz

przerwane, włosy i skóra głowy wrócą do poprzedniego stanu.

wzmacniają włosy słabe i delikatne, dzięki czemu te odzyskują objętość i stają się grubsze.

W JAKI SPOSÓB TECHNIKA MASAŻU SKÓRY GŁOWY
ZWIĘKSZA KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA
TONIKU DO WŁOSÓW?
Masaż stymuluje krążenie krwi w skórze głowy, co prowadzi do odżywienia mieszka

włosowego. Dzięki temu włosy stają się grubsze i zyskują na objętości.

JAK DŁUGO TRZEBA STOSOWAĆ TONIK, ABY
PRZYWRÓCIĆ ODPOWIEDNI POZIOM WILGOCI
I SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH?

CZY TONIK DO WŁOSÓW POZOSTAWIA
OSAD PO NAŁOŻENIU NA GŁOWĘ?

Jeżeli Tonik do włosów nie jest aplikowany właściwie, może prowadzić do powstawania

osadów. Tonik należy nakładać w niewielkich ilościach bezpośrednio na skórę głowy,
a następnie wmasować w skórę.

CZY TONIK NAPRAWDĘ STYMULUJE
WZROST WŁOSA?

Zgodnie z wynikami badań klinicznych, osoby stosujące preparat przez 3 miesiące
potwierdziły, że ich włosy stały się grubsze i bardziej gęste.

Tonik należy stosować przez 3 miesiące, jednak rezultaty stosowania zależą od cech
indywidualnych.
SATINIQUE™ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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STYLIZACJA
CZY PRODUKTY DO STYLIZACJI MAJĄ TENDENCJĘ
DO OSADZANIA SIĘ NA WŁOSACH?

Wyniki przeprowadzonych przez nas testów pokazują, że produkty do stylizacji usuwane
są już po jednym umyciu włosów szamponem, pod warunkiem, że stosowane są
w regularnych ilościach.

CZY MUSZĘ WYRZUCIĆ MATOWY WOSK
DO WŁOSÓW, JEŻELI ZASCHNIE?

Nie. Aby zapobiec wysychaniu produktu, pamiętaj, że jego opakowanie powinno być

W ZAMKNIĘCIACH OPAKOWAŃ PRODUKTÓW DO
STYLIZACJI UTWORZYŁY SIĘ GRUDKI. CO NALEŻY
ZROBIĆ W TEJ SYTUACJI?
Opakowania należy przepłukać ciepłą wodą.

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŻELI DO OKA DOSTANIE
SIĘ LAKIER DO WŁOSÓW?

Oczy należy natychmiast przepłukać wodą. Jeżeli pieczenie lub podrażnienie nie ustąpi,
skonsultuj się z lekarzem.

szczelnie zamknięte (górna pokrywka). Do przywrócenia właściwej konsystencji wykorzystaj
czysty przedmiot, za pomocą którego wymieszasz zawartość opakowania produktu.

SATINIQUE™ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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BEZPIECZEŃSTWO ORAZ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DLACZEGO POMIMO TESTÓW NIEKTÓRE
PRODUKTY NADAL POWODUJĄ
PODRAŻNIENIA SKÓRY?

Nie ma gwarancji, że wszystkie produkty do pielęgnacji włosów będą w 100%
bezpieczne dla każdego konsumenta. Wszystkie produkty SATINIQUE zostały poddane

dokładnym badaniom w zakresie i bezpieczeństwa dla włosów, jednak zawsze istnieje
ryzyko, że niektóre osoby będą wrażliwe na pewne składniki. W innym przypadku
produkty uważane są za bezpieczne. Tak samo jak w przypadku alergii na sierść zwierząt
lub kurz, u niektórych osób mogą występować alergie na popularne składniki stosowane
w kosmetykach. Oczywiście nie używamy żadnych składników, o których wiadomo,
że powodują reakcje alergiczne.
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