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GYAKORI KÉRDÉSEK

Kollekció
Mi az a SATINIQUE™?

Milyen típusú termékeket tartalmaz a kollekció?

A SATINIQUE egy kiváló minőségű hajápolási, kezelési és hajformázási termékekből álló,

Minden célzott hatású (dúsító, regeneráló, festett hajra alkalmazható, a fejbőr egészségét

kizárólag az Amway termékforgalmazókon keresztül megvásárolható kollekció, amelynek

garantáló és alapvető hajápoló) termék a meghatározott szintű ápolásban részesíti a

összetételét úgy alkották meg, hogy kielégítse minden hajtípus igényeit.

hajat. A hajápolást innovatív kezelések és hajformázó termékek egészítik ki, amelyek

Mitől KÜLÖNLEGES a SATINIQUE?

egyedi megoldást kínálnak a haj valamennyi problémájára.

Minden SATINIQUE hajápolási termék tartalmazza az Amway szabadalmaztatott* pozitív

Hogyan használjam a SATINIQUE termékeket?

töltésű Enerjuve™ hatóanyag-együttesét, amelyet a haj konkrét igényeinek megfelelő

Először is, válassza ki a haja igényeinek megfelelő sampont és hajbalzsamot, majd - a csoma-

növényi eredetű anyagok és tápanyagok gondosan összeállított keveréke egészít ki.

goláson látható színkódot követve - egészítse ki az adott célra alkalmas ápoló és hajformázó

Hogyan fejti ki a hatását az ENERJUVE?

termékekkel! További információkért kérjük, tekintse meg Termékajánlónkat!

A szabadalmaztatott* ENERJUVE egy hajerősítő lipidekből, hajerősítő kreatinból és
kisimító hatású 18-MEA-ból álló, pozitív töltésű hatóanyag-együttes, amely három
lépésben javítja ki a károsodott haj negatív töltését. Ez az összetevő mélyen behatol a haj
belsejébe, és kifejezetten a sérült területekhez kötődve újjáépíti a haj gyenge pontjait,
ezáltal belülről kifelé regenerálja és kelti új életre a hajat.

*

Az állítás csak az amerikai szabadalomra vonatkozik.
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Kollekció
Melyek a SATINIQUE előnyei?
Exkluzív technológia

Laboratóriumban bizonyított eredmények

• Az Amway exkluzív ENERJUVE™ hatóanyag-együttese a haj mindhárom rétegében

• A Könnyű hidratáló hajsampon akár 6-szor simábbá teszi a hajat*

kifejti hatását, és kijavítja a károsodott haj negatív töltését. Az intelligens hatóanyagegyüttes megtalálja a haj károsodott/meggyengült területeit, és visszaállítja a haj
egészségét. Az ENERJUVE hozzájárul a haj 18-MEA szintjének helyreállításához, így
selymes és könnyen fésülhető hajat eredményez.
• Az ENERJUVE összetételében megtalálható 18-MEA a haj egyik természetes, és nagyon

• A Regeneráló sampon festett hajra 9-szer erősebbé teszi a hajat** és akár 45 mosáson
keresztül megőrzi a haj színét***
• A Regeneráló éjszakai kezelés már egyetlen használat után helyreállítja a töredezett
hajvégek akár 100%-át****
3 exkluzív, ellenállhatatlan illat

sérülékeny összetevője, amely a haj egészségéért és fényességéért felel. Egy egyszerű

Az illatok még vonzóbbá teszik a termékeket a vásárlók számára, fokozzák a használat

hajfestés során ennek az összetevőnek több mint 80%-a távozik, és természetes úton

élményét és minden tekintetben kényeztetik az érzékeket.

nem is pótolható.
Új csomagolás
HATÉKONYSÁG szerint kialakított összetétel

A ragyogó, merész színek megkönnyítik a termékek tulajdonság alapján történő

A gondosan válogatott növényi eredetű anyagok és tápanyagok regenerálják,

kiválasztását.

megújítják és új életre keltik a hajat, alkalmazkodva annak egyedi igényeihez.

*
A Könnyű hidratáló sampon és hajbalzsam és a Hajegyenesítő balzsam együttes használata esetén.
** A Regeneráló sampon és hajbalzsam festett hajra termékből, Revitalizáló hajpakolásból és a Kétszeres védelmű haj spray-ből álló rendszer használata esetén.
*** A Regeneráló samponnal kapcsolatos állítás.
**** A Regeneráló éjszakai kezeléssel kapcsolatos állítás.
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Kollekció
Hány szabadalom JELENIK meg a SATINIQUE
kollekció termékeiben?
(1) FEJBŐR HIDRATÁLÁS:

(3) FEJBŐR-REVITALIZÁLÓ HATÓANYAG-EGYÜTTES:

Glycereth-26 + citromsav

Shiso (Perilla) kivonat, zöld rooibos kivonat

Fokozza a fejbőr hidratálását.

Fűrészpálma kivonat és édesgyökér kivonat

Csökkenti a fejbőr hámlását.

Serkenti a hajtüsző megvastagodását.

Csökkenti a hámrétegen keresztül történő vízveszteséget.

Csökkenti a bőr/fejbőr irritációját.

6479442. sz. szabadalom*  – Kiadás dátuma: 2002.11.12.

8197865. sz. szabadalom*  – Kiadás dátuma: 2012.06.12.

Minden samponban megtalálható.

Fejbőr tonik

(2) GYULLADÁSCSÖKKENTŐ ÖSSZETÉTEL:

(4) ENERJUVE™

Shiso (Perilla) kivonat + aloe vera gél

Kreatin és hajlipidek

Csökkenti az Interleukin-1a kiválasztását.

Erősebbé teszi a hajat.

Aktiválja a gyulladásos kaszkádot.

Fokozza a haj rugalmasságát.

6479442. sz. szabadalom*  – Kiadás dátuma: 2011.11.15.

8263053. sz. szabadalom*  – Kiadás dátuma: 2002.09.11.

Minden samponban és hajbalzsamban megtalálható.

Minden samponban és hajbalzsamban megtalálható.

*

* Az állítás csak az amerikai szabadalomra vonatkozik.
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TERMÉKEK
Milyen gyakran használjam a SATINIQUE
hajápolási termékeket?

Hogyan kell tárolni a SATINIQUE kollekció
termékeit?

A samponok és hajbalzsamok naponta használhatók.

A minőség megőrzése érdekében a termékeket közvetlen napfénytől védett,

Felváltva más és más sampont használjak a napi
hajápolásra?
Ha igen, milyen gyakran váltsak sampont?

szobahőmérsékletű (30 °C-nál hűvösebb) helyen kell tárolni.

A közhiedelemmel ellentétben nincs szükség a sampon váltogatására. A legcélszerűbb,

Mennyi a SATINIQUE termékek eltarthatósági ideje,
és felnyitás után mennyi ideig használhatom a
termékeket?

ha az Ön igényeinek megfelelően kiválasztott terméket használja. Ha azonban hajának

Minden SATINIQUE termék eltarthatósági ideje 3 év. A felnyitás után a termékek 12

megváltoznak az igényei (például elkezdte festeni a haját), érdemes megfontolni az

hónapig használhatók.

áttérést egy másik termékre.

Milyen klinikai vizsgálati vagy laboratóriumi
háttér tartozik ezekhez a termékekhez?

Miért csak a festett hajra alkalmazható
Regeneráló sampon és hajbalzsam nem
tartalmaz szulfátot?

Minden biztonsági és a legtöbb teljesítménnyel kapcsolatos állítást külső fél által

Minden SATINIQUE sampon és hajbalzsam kíméletes és biztonságos. Ám a Regeneráló

SATINIQUE laboratóriumaiban elvégzett, validált tesztek igazolnak. Ez minden SATINIQUE

termékek kifejezetten kíméletes összetétele a minimálisra csökkenti a haj kifakulását, így

termékre vonatkozik.

végzett klinikai vizsgálatok igazoltak. Néhány teljesítménnyel kapcsolatos állítást a

a haj hosszabb ideig megőrzi a kívánt színét.
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TERMÉKEK
Kinek javasolja a SATINIQUE használatát?
megfelelnek az egész család számára. A termékek használata 6 éves kornál fiatalabb

Nem festem a hajam. Még így is hasznosak
lehetnek számomra a Regeneráló termékek
festett hajra?

gyermekek számára nem javasolt.

Igen, ezek a termékek kíméletesek, ezért ideálisan alkalmazhatók bármilyen károsodott

A SATINIQUE termékek számos különféle állapotú haj ápolására alkalmasak, és

Miért különítették el két részre a Kétszeres
védelmű haj spray-t?

hajra.

A szulfátok károsak a haj számára?

A maximális hatás elérése érdekében kétfázisú technológiát alkalmazunk. A Kétszeres

A szulfátoknak számos válfaja létezik. Kiterjedt kutatásaink igazolják, hogy a SATINIQUE

védelmű haj spray két külön fázisban tartalmazza az UV-szűrőt és a hővédő hatóanyagot.

termékekben használt kíméletes szulfátok nem károsítják a hajszálat. Biztonsági

Összerázás után a Kétszeres védelmű haj spray optimális védelmet biztosít.

vizsgálatok és klinikai tesztek alapján minden termékünk összetételét úgy alkottuk

A SATINIQUE minden hajtípusra biztonságosan és
hatékonyan alkalmazható?

meg, hogy megfelelően kíméletes legyen a mindennapos használatra. A festett hajra
alkalmazható SATINIQUE termékek nem tartalmaznak szulfátot.

A SATINIQUE termékeket úgy fejlesztették ki, hogy a haj igényeinek széles skáláját

Mi az a szulfát?

kielégítsék, és minden hajtípusra biztonságosan és hatékonyan alkalmazhatók. Festett

A szulfátok egy gyűjtőfogalom, amelynek különböző típusait számos hajtisztító

hajra a Regeneráló termékek használatát javasoljuk, amelyek a minimálisra csökkentik a

termékben alkalmazzák. A szulfátokról úgy tartják, hogy gyorsabban kifakítják a haj

szín kifakulását.

színét. A festett hajra alkalmazható SATINIQUE termékek szulfátmentes összetétele

Használhatom a termékeket felváltva?

hosszabb ideig megőrzi a haj színét.

számára megfelelő, egyedi hajápolási rutint. Az egyéni hajápolási és formázási igények

Mennyi ideig tartanak a samponok és a
hajbalzsamok (hányszor használhatók)?

alapján a termékek felcserélhetők, így minden esetben egyedi rutin alakítható ki. Lásd: a

A hajápolási termékek tartalma napi használat mellett 30-45 használatra elegendő.

Igen, a kollekció termékei egy komplett rendszert alkotnak, így mindenki kialakíthatja a

Termék kézikönyv „Tanácsok” fejezetét.
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TERMÉKEK
A SATINIQUE termékek gluténmentesek?
Igen, a SATINIQUE termékek nem tartalmaznak gabonaszármazékokat.

Tartalmaznak-e a SATINIQUE termékek állati
eredetű összetevőket?
Igen, az ENERJUVE hatóanyag-együttesben megtalálható 18-MEA birkából származik. Az
összetevő kinyeréséhez a birkákat nem bántalmazták.

Kell-e REVITALIZÁLÓ hajpakolást használnom a
hajbalzsam mellé?
Károsodott haj esetén a legtöbbször azt javasoljuk, hogy az optimális regeneráló hatás
érdekében érdemes a festett hajra alkalmas Regeneráló hajbalzsamot a Revitalzáló
hajpakolással együtt használni.

A Regeneráló éjszakai kezelés beszennyezi a
szempilláimat?

Tesztelték-e a SATINIQUE termékeket állatokon?

Nem, a termék nem hagy maga után maradványokat. Kövesse a használati utasítást! A

Nem, a SATINIQUE nem tesztelte a termékeit állatokon.

terméket nedves vagy száraz hajra vigye fel, és hagyja a hajat megszáradni!

Lerakódnak-e hajra a hajformázó termékek?
Vizsgálati eredményeink azt mutatják, hogy a hajformázó termékek - normál használat

Le kell-e öblítenem reggel a Regeneráló éjszakai
kezelést a hajamról?

mellett - egyetlen hajmosással eltávolíthatók.

Nem, a kezelést nem kell leöblítenie, nyugodtan elvégezheti a megszokott hajformázási

Használhatom-e egyszerre a Revitalizáló
HAJPAKOLÁST és a Regeneráló éjszakai kezelést?

lépéseket.

Igen. A Revitalizáló hajpakolás kiöblíthető, a Regeneráló éjszakai kezelés pedig egy egész
éjszakán át ható termék.
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TERMÉKEK
A SATINIQUE™ termékeket többféle hajtípuson
tesztelték?

Mi a különbség a korpásodás és a száraz
fejbőr között?

Igen, a termékeket többféle hajtípuson tesztelték.

A korpásodást gyakran összekeverik a száraz fejbőrrel. Íme egy rövid útmutató, amely

Tartalmaznak-e a SATINIQUE termékek szilikont?
Lerakódik-e a szilikon a hajamra?
A SATINIQUE termékek a kondicionálás érdekében tartalmaznak egy kevés szilikont, ám

segít megkülönböztetni egymástól a fejbőr két állapotát:
Korpásodás:

• A korpásodás egy olyan klinikai állapot, amelyet a fejbőrről származó elhalt bőrsejtek

a szalonokban és vásárlóink körében végzett kiterjedt vizsgálataink szerint ez normál

túlzott mértékű hullása okoz. A fejbőrön található gomba a túlzott mértékű

használat mellett nem rakódik le a hajra.

faggyútermelődés hatására irritálja a fejbőrt.

Tartalmaznak-e a SATINIQUE termékek parabéneket?
A legtöbb fennhagyható termék, köztük a Regeneráló éjszakai kezelés, a Fejbőr tonik,
a Hajegyenesítő balzsam, a Matt hatású formázó wax, a Kétszeres védelmű haj spray,
a Hajformázó krém tartalmaz parabéneket, és ezek a termékek is biztonságosan

• A fejbőr erre az irritációra a bőrsejtek gyorsabb cseréjével reagál. A bőrsejtek
gyakrabban (körülbelül 15 naponta) cserélődnek, szemben a korpásodás nélküli fejbőr
normál, 1 hónapos periódusával.
• A bőrsejtek nagyobb csomókban hullanak, és fehér vagy szürkés foltokat hagynak a
fejbőrön, a bőrön és a ruhákon.

használhatók.

Miért választották a termékek összetételében
található növényi eredetű anyagokat?
A növényi eredetű anyagok és tápanyagok keverékét kifejezetten úgy állítottuk össze,
hogy kielégítsük a különböző hajtípusok igényeit.

Száraz fejbőr:

• A száraz fejbőr akkor alakul ki, amikor a fejbőr különféle tényezők, például túl sok
sampon használata, vagy környezeti okok (pl. hőség, száraz levegő, UV-sugárzás) miatt
nedvességet veszít.
• A száraz fejbőr viszketést okozhat.
• A száraz fejbőr kis, fehér pikkelyek formájában jelentkezik
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Milyen típusú illatokat használnak a SATINIQUE kollekcióban?
Illat

Tulajdonságok

Tapasztalja meg az alábbi termékekkel....

Premium

Csodálatos illat a málna, a frézia, a magnólia, a

• Regeneráló sampon és hajbalzsam festett hajra

kajszibarack és a rózsatea jegyeivel.

• Revitalizáló hajpakolás

Fejjegy: b
 ergamott, zöldalma, málna

• Hajfény spray

Szívjegy: frézia, magnólia, jácint, gyöngyvirág

• Kétszeres védelmű haj spray

Alapjegy: k ajszibarack, damaszkuszi rózsa, rózsatea,

• Regeneráló éjszakai kezelés

pézsma

Signature

A vízre emlékeztető, tiszta illat a körte, a zöldalma,

• Könnyű hidratáló hajsampon és hajbalzsam

a rózsa és a pézsma jegyeivel.

• Extra dúsító sampon és hajbalzsam

Fejjegy: zamatos körte, zöldalma

• 2 az 1-ben sampon és hajkondicionáló

Szívjegy: rózsa, gyöngyvirág, lédús gyümölcsök

• Hajegyenesítő balzsam

Alapjegy: pézsma, fás jegyek

• Hajformázó krém
• Hajrögzítő spray
• Matt hatású formázó wax

Unisex

Friss, enyhe virágillat a vízililiom, a gyöngyvirág, a

• Hajhullás elleni hajsampon és balzsam

jácint és a szantálfa jegyeivel.

• Fejbőr tonik

Fejjegy: vízililiom
Szívjegy: gyöngyvirág, jácint
Alapjegy: pézsma, szantálfa
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TERMÉKEK
Tartalmaznak-e a SATINIQUE termékek NUTRILITE™
összetevőket?
Nem, a növényi eredetű anyagokat kifejezetten a hajápolás igényeinek figyelembe

A Hajegyenesítő balzsam és a Kétszeres védelmű
haj spray mely összetevői védik a hajat a
hajszárítás okozta károsodástól?

vételével válogatták össze.

A Hajegyenesítő balzsamban szilikon, phytantriol és 18-MEA található, a Kettős hajvédő
spray-ben pedig egyedi polimerek és nedvesítők óvják a hajat a hajszárítás hatásaitól.

Milyen gyakran használjam a hajpakolást?

Mely termékek tartalmaznak fényvédő szereket?

Ez a haj károsodásától függ. Minél nagyobb a károsodás, annál gyakoribb használat

A Kétszeres védelmű haj spray fényvédőt tartalmaz, amely védelmet nyújt a káros UV-

javasolt.

sugárzástól.
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Miért van az, hogy bizonyos termékek a kiterjedt
vizsgálatok ellenére is irritációt okoznak
egyeseknél?
Egyetlen hajápolási terméknél sem garantálható 100%-osan, hogy senkinél sem
okoz irritációt. Minden SATINIQUE termék esetén alapos tesztekkel vizsgáljuk a
hajjal való kompatibilitást és a termék biztonságát, ugyanakkor mindig van néhány
ember, akik bizonyos összetevőkre érzékenyen reagálnak. Ettől eltekintve a termékek
biztonságosnak minősülnek. Ahogy néhány ember allergiás a kisállatokra vagy a porra,
úgy mások a gyakran alkalmazott kozmetikai összetevőkre allergiásak. Természetesen
ügyelünk arra, hogy termékeinkben ne használjunk olyan összetevőket, amelyekről
közismert, hogy allergiás reakciókat okozhatnak.
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