az új

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, megújítják

kiválasztását.

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.

SATINIQUE™ - GYAKORI KÉRDÉSEK

3

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
KINEK JAVASOLJA A SATINIQUE HASZNÁLATÁT?

HOGYAN KELL TÁROLNI A SATINIQUE
KOLLEKCIÓ TERMÉKEIT?

A SATINIQUE termékek számos különféle állapotú haj ápolására alkalmasak, és

A minőség megőrzése érdekében a termékeket közvetlen napfénytől védett,

megfelelnek az egész család számára. A termékek használata 6 éves kornál fiatalabb

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

gyermekek számára nem javasolt.

MENNYI A SATINIQUE TERMÉKEK ELTARTHATÓSÁGI
IDEJE, ÉS FELNYITÁS UTÁN MENNYI IDEIG
HASZNÁLHATOM A TERMÉKEKET?

A SATINIQUE MINDEN HAJTÍPUSRA BIZTONSÁGOSAN
ÉS HATÉKONYAN ALKALMAZHATÓ?
A SATINIQUE termékeket úgy fejlesztették ki, hogy a haj igényeinek széles skáláját

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

kielégítsék, és minden hajtípusra biztonságosan és hatékonyan alkalmazhatók. Festett

12 hónapig használhatók.

hajra a Regeneráló termékek használatát javasoljuk, amelyek a minimálisra csökkentik
a szín kifakulását.

MILYEN KLINIKAI VIZSGÁLATI VAGY LABORATÓRIUMI
HÁTTÉR TARTOZIK EZEKHEZ A TERMÉKEKHEZ?

HASZNÁLHATOM A TERMÉKEKET FELVÁLTVA?

Minden biztonsági és a legtöbb teljesítménnyel kapcsolatos állítást külső fél által

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

végzett klinikai vizsgálatok igazoltak. Néhány teljesítménnyel kapcsolatos állítást

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

a SATINIQUE laboratóriumaiban elvégzett, validált tesztek igazolnak. Ez minden

igények alapján a termékek felcserélhetők, így minden esetben egyedi rutin alakítható

SATINIQUE termékre vonatkozik.

ki. Lásd: a Termék kézikönyv „Tanácsok” fejezetét.
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TERMÉKEK
A SZULFÁTOK KÁROSAK A HAJ SZÁMÁRA?
A szulfátoknak számos válfaja létezik. Kiterjedt kutatásaink igazolják, hogy a SATINIQUE

TARTALMAZNAK-E A SATINIQUE TERMÉKEK
PARABÉNEKET?

termékekben használt kíméletes szulfátok nem károsítják a hajszálat. Biztonsági

A legtöbb fennhagyható termék, köztük a Regeneráló éjszakai kezelés, a Fejbőr

vizsgálatok és klinikai tesztek alapján minden termékünk összetételét úgy alkottuk

tonik, a Hajegyenesítő balzsam, a Matt hatású formázó wax, a Kétszeres védelmű

meg, hogy megfelelően kíméletes legyen a mindennapos használatra. A festett hajra

haj spray, a Hajformázó krém tartalmaz parabéneket, és ezek a termékek is

alkalmazható SATINIQUE termékek nem tartalmaznak szulfátot.

biztonságosan használhatók.

MI AZ A SZULFÁT?
A szulfátok egy gyűjtőfogalom, amelynek különböző típusait számos hajtisztító

MIÉRT VÁLASZTOTTÁK A TERMÉKEK ÖSSZETÉTELÉBEN
TALÁLHATÓ NÖVÉNYI EREDETŰ ANYAGOKAT?

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

A növényi eredetű anyagok és tápanyagok keverékét kifejezetten úgy állítottuk össze,

színét. A festett hajra alkalmazható SATINIQUE termékek szulfátmentes összetétele

hogy kielégítsük a különböző hajtípusok igényeit.

hosszabb ideig megőrzi a haj színét.

A SATINIQUE TERMÉKEK GLUTÉNMENTESEK?

TARTALMAZNAK-E A SATINIQUE TERMÉKEK NUTRILITE™
ÖSSZETEVŐKET?

Igen, a SATINIQUE termékek nem tartalmaznak gabonaszármazékokat.

Nem, a növényi eredetű anyagokat kifejezetten a hajápolás igényeinek figyelembe
vételével válogatták össze.
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TERMÉKEK
TARTALMAZNAK-E A SATINIQUE TERMÉKEK ÁLLATI
EREDETŰ ÖSSZETEVŐKET?

A SATINIQUE™ TERMÉKEKET TÖBBFÉLE HAJTÍPUSON
TESZTELTÉK?

Igen, az ENERJUVE hatóanyag-együttesben megtalálható 18-MEA birkából származik.

Igen, a termékeket többféle hajtípuson tesztelték.

Az összetevő kinyeréséhez a birkákat nem bántalmazták.

TARTALMAZNAK-E A SATINIQUE TERMÉKEK SZILIKONT?
LERAKÓDIK-E A SZILIKON A HAJAMRA?

TESZTELTÉK-E A SATINIQUE TERMÉKEKET ÁLLATOKON?
Nem, a SATINIQUE nem tesztelte a termékeit állatokon.

A SATINIQUE termékek a kondicionálás érdekében tartalmaznak egy kevés szilikont,
ám a szalonokban és vásárlóink körében végzett kiterjedt vizsgálataink szerint ez normál
használat mellett nem rakódik le a hajra.
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TERMÉKEK
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

SATINIQUE™ - GYAKORI KÉRDÉSEK
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ÁPOLÁS
MILYEN GYAKRAN HASZNÁLJAM A SATINIQUE
HAJÁPOLÁSI TERMÉKEKET?
A samponok és hajbalzsamok naponta használhatók.

FELVÁLTVA MÁS ÉS MÁS SAMPONT HASZNÁLJAK A NAPI
HAJÁPOLÁSRA?
HA IGEN, MILYEN GYAKRAN VÁLTSAK SAMPONT?

NEM FESTEM A HAJAM. MÉG ÍGY IS HASZNOSAK
LEHETNEK SZÁMOMRA A REGENERÁLÓ TERMÉKEK
FESTETT HAJRA?
Igen, ezek a termékek kíméletesek, ezért ideálisan alkalmazhatók bármilyen
károsodott hajra.

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

MILYEN KONDICIONÁLÓT HASZNÁLJAK A KORPÁSODÁS
ELLENI SAMPONHOZ?

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

A Korpásodás elleni sampon bármelyik SATINIQUE hajápolási termékkel kombinálható.

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

Használja a haj igényeinek leginkább megfelelő kondicionálót (pl. simább haj elérése,

áttérést egy másik termékre.

hidratálás, dúsabb hatás elérése, hajszín megóvása, sérült haj ápolása, stb. érdekében).

MIÉRT CSAK A FESTETT HAJRA ALKALMAZHATÓ
REGENERÁLÓ SAMPON ÉS HAJBALZSAM NEM
TARTALMAZ SZULFÁTOT?

MENNYI IDEIG TARTANAK A SAMPONOK ÉS A
HAJBALZSAMOK (HÁNYSZOR HASZNÁLHATÓK)?
A hajápolási termékek tartalma napi használat mellett 30-45 használatra elegendő.

Minden SATINIQUE sampon és hajbalzsam kíméletes és biztonságos. Ám a Regeneráló
termékek kifejezetten kíméletes összetétele a minimálisra csökkenti a haj kifakulását,
így a haj hosszabb ideig megőrzi a kívánt színét.
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ÁPOLÁS
A KORPÁSODÁS ELLENI SAMPON HASZNÁLATA ESETÉN
MENNYI IDŐ MÚLVA LÁTHATÓK AZ EREDMÉNYEK?

OKOZHAT-E A SAMPONOM KORPÁSODÁST?

Már 2 heti használat után jelentős eredmények láthatók, amelyek a 4. héten még

A Malazzesia nevű gomba felborítja a bőrsejtek normál megújulási ciklusát, melynek

markánsabban észrevehetők.

következtében a bőrsejtek túlságosan gyorsan osztódnak ahhoz, hogy végbemehessen

A KORPÁSODÁS ELLENI SAMPON HATÁSTALAN.
MIT TEGYEK?

Nem, a samponok nem okoznak korpásodást. A korpásodás a fejbőr krónikus állapota.

a normál keratinizáció vagy más néven a szarutéteg kialakulása a fejbőr felhám
rétegében. Ennek eredményeként nagyméretű, zsíros pikkelyek válnak le a fejbőrről,
ami korpásodás megjelenéséhez vezet. A fejbőrön található Malazzesia mennyisége

A száraz fejbőr gyakran a korpásodáshoz hasonló tüneteket produkál. Azt tanácsoljuk,

valamilyen jellegzetes gombásodás elleni hatóanyagot (például cink-piritiont)

hogy használja a Fejbőr tonikot és/vagy keressen fel egy szakorvost.

tartalmazó sampon használatával szabályozható, ezáltal csökkenthető a lehámló
pikkelyek mennyisége és a korpásodás okozta irritáció.
Bár a samponok nem okoznak korpásodást, néhányan korpásodásnak vélik a száraz
fejbőr tüneteit. A száraz fejbőrt több tényező, egyebek között a túlzott mennyiségű
sampon használata, a környezeti hatások és az UV-sugárzás okozhatja. Az emberek
gyakran a száraz fejbőr miatt észlelt hámlást és a kisméretű, porszerű pikkelyek
megjelenését vagy a hajformázó szerek maradványait is korpásodásnak vélik. A
SATINIQUE samponok összetételét úgy alkották meg, hogy kíméletes, könnyű
tisztítószerekkel és egy szabadalmazott hidratáló hatóanyag-együttessel a minimálisra
csökkentsék a száraz fejbőr kialakulását.
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ÁPOLÁS
MI A KÜLÖNBSÉG A KORPÁSODÁS ÉS A SZÁRAZ
FEJBŐR KÖZÖTT?

IRRITÁLHATJA-E A SAMPONOM A FEJBŐRÖMET?
A samponokban olyan tisztítószerek, illatanyagok és egyéb összetevők találhatók,

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

amelyek irritálhatják a fejbőrt, különösen az erre érzékeny embereknél. A környezeti

segít megkülönböztetni egymástól a fejbőr két állapotát:

tényezők, mint például az időjárás, a környezetszennyezés és az UV-sugárzás ugyancsak
érzékenyebbé tehetik a fejbőrt, a nem megfelelő öblítés miatt pedig tisztítószerek

Korpásodás:

maradhatnak a fejbőrön, ami szintén irritációt okoz. A SATINIQUE samponok

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

összetételét úgy alkották meg, hogy a kíméletes felületaktív anyagok és a bizonyítottan

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

irritációt csökkentő szabadalmazott hatóanyag-együttesek alkalmazásával a minimálisra

faggyútermelődés hatására irritálja a fejbőrt.

csökkentsék a bőr irritációját. A SATINIQUE-termékeket bőrgyógyászatilag és biztonság

• 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.

szempontjából bevizsgálták, melynek alapján a termékek biztonságosan használhatók.

MIT TEGYEK AZ IRRITÁCIÓ CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN?
Az új SATINIQUE samponokat úgy alkották meg, hogy a minimálisra csökkentsék
az irritációt, ugyanakkor előfordulhat, hogy egyesek érzékenyebben reagálnak a
samponokra. Hajmosáskor ügyeljen arra, hogy bőséges mennyiségű meleg vízzel

SZÁRAZ FEJBŐR:

alaposan öblítse ki a haját. A fejbőrön hosszú ideig megmaradó sampon irritációt

• A száraz fejbőr akkor alakul ki, amikor a fejbőr különféle tényezők, például túl sok

okozhat. A könnyebb öblítés érdekében használjon kevesebb sampont, és kevesebb

sampon használata, vagy környezeti okok (pl. hőség, száraz levegő, UV-sugárzás) miatt

ideig masszírozza a sampont a fejbőrbe, illetve kevesebb ideig habosítsa. Ha az irritáció

nedvességet veszít.

nem szűnik meg, keressen fel egy szakorvost, mert előfordulhat, hogy a problémát

• A száraz fejbőr viszketést okozhat.

valamilyen mögöttes tényező okozza.

• A száraz fejbőr kis, fehér pikkelyek formájában jelentkezik.

SATINIQUE™ - GYAKORI KÉRDÉSEK
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ÁPOLÁS
A SAMPONOM MIATT HULLHAT A HAJAM?
Nem, a samponok nem okoznak hajhullást. Az emberek többségének naponta

MIT TEGYEK, HA HAJMOSÁS KÖZBEN JELENTŐS
HAJHULLÁST TAPASZTALOK?

átlagosan 100 hajszála hullik ki, és ebbe nem tartoznak bele a fésülködés, hajszárítás

A túlzott hajhullás hátterében nagy valószínűséggel valamilyen mögöttes ok áll

vagy kémiai kezelés miatt meggyengült és könnyen kihulló hajszálak. Az Amway

(lásd fent). A hajhullás a természetes hajcserélődésre is utalhat, valamint egy új

Bőrápolási tanácsadó testületével közösen a hajhullással kapcsolatosan végzett kutatás

termék használata esetén az ember hajlamosabb jobban odafigyelni a haj esetleges

és konzultáció rámutatott, hogy az átlagosnál nagyobb mértékű hajhulláshoz számos

reakcióira. Ha aggasztónak tartja a hajmosás közben kihullott haj mennyiségét,

fizikai tényező hozzájárulhat a férfiaknál és a nőknél egyaránt.

keressen fel egy szakorvost.

Ezek a következők lehetnek:
A férfiak kopaszodása

A HAJHULLÁS ELLENI SAMPON ÉS KONDICIONÁLÓ
A GYÖKEREKTŐL MEGFIATALÍTJA A HAJSZÁLAKAT?

A hormontevékenység változása a nőknél

Nem, ezek a hajápolási termékek kifejezetten a hajszál külső részén hatnak, és megelőzik

Terhesség

a haj töredezését.

Stressz
Nem megfelelő étrend
Fejbőr-gyulladás vagy bőrbetegség

MIT TEGYEK, HA A HAJMOSÁS UTÁN HÁMLÁST
TAPASZTALOK?
Használja a SATINIQUE Hajhullás elleni sampont legalább 2 hétig. Ha a hámlás továbbra

A SATINIQUE kollekcióban megtalálható Hajhullás elleni sampon, Hajhullás elleni

is fennáll, előfordulhat, hogy száraz a fejbőre. Hámlást okozhat továbbá a hajformázó

kondicionáló és Fejbőr tonik termékeket kifejezetten a gyenge, törékeny hajú emberek

termékek túlzott mértékű használata, illetve nem megfelelő kimosása. Próbáljon meg

számára fejlesztették ki. Ezek a termékek - kombinált használatuk esetén - kíméletesek

kevesebb sampont használni a következő hajmosásnál, és öblítse ki a haját bőséges

a fejbőrhöz és a hajhoz, valamint segítik a törékeny haj megerősítését és a töredezés

mennyiségű meleg vízzel! Ha a hámlás folytatódik, keressen fel egy szakorvost!

csökkentését, így a haj vastagabb és dúsabb megjelenésű lesz.

SATINIQUE™ - GYAKORI KÉRDÉSEK
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KEZELÉS
HASZNÁLHATOM-E EGYSZERRE A REVITALIZÁLÓ
HAJPAKOLÁST ÉS A REGENERÁLÓ ÉJSZAKAI KEZELÉST?

KELL-E REVITALIZÁLÓ HAJPAKOLÁST HASZNÁLNOM
A HAJBALZSAM MELLÉ?

Igen. A Revitalizáló hajpakolás kiöblíthető, a Regeneráló éjszakai kezelés pedig egy

Károsodott haj esetén a legtöbbször azt javasoljuk, hogy az optimális regeneráló hatás

egész éjszakán át ható termék.

érdekében érdemes a festett hajra alkalmas Regeneráló hajbalzsamot a Revitalzáló
hajpakolással együtt használni.

A REGENERÁLÓ ÉJSZAKAI KEZELÉS BESZENNYEZI A
SZEMPILLÁIMAT?

MILYEN GYAKRAN HASZNÁLJAM A HAJPAKOLÁST?

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

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

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

LE KELL-E ÖBLÍTENEM REGGEL A REGENERÁLÓ ÉJSZAKAI
KEZELÉST A HAJAMRÓL?

A HAJEGYENESÍTŐ BALZSAM ÉS A KÉTSZERES VÉDELMŰ
HAJ SPRAY MELY ÖSSZETEVŐI VÉDIK A HAJAT A
HAJSZÁRÍTÁS OKOZTA KÁROSODÁSTÓL?

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

A Hajegyenesítő balzsamban szilikon, phytantriol és 18-MEA található, a Kettős hajvédő

hajformázási lépéseket.

spray-ben pedig egyedi polimerek és nedvesítők óvják a hajat a hajszárítás hatásaitól.

MIÉRT KÜLÖNÍTETTÉK EL KÉT RÉSZRE A KÉTSZERES
VÉDELMŰ HAJ SPRAY-T?

MELY TERMÉKEK TARTALMAZNAK FÉNYVÉDŐ SZEREKET?
A Kétszeres védelmű haj spray fényvédőt tartalmaz, amely védelmet nyújt a káros

A maximális hatás elérése érdekében kétfázisú technológiát alkalmazunk. A Kétszeres

UV-sugárzástól.

védelmű haj spray két külön fázisban tartalmazza az UV-szűrőt és a hővédő hatóanyagot.
Összerázás után a Kétszeres védelmű haj spray optimális védelmet biztosít.

SATINIQUE™ - GYAKORI KÉRDÉSEK
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KEZELÉS
VONATKOZIK-E VALAMILYEN KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI
ELŐÍRÁS A KÉTSZERES VÉDELMŰ HAJ SPRAY-RE?

A FEJBŐR TONIK HASZNÁLATA KEDVEZŐTLEN HATÁSSAL
VAN A ZSÍROS HAJÚ FELHASZNÁLÓK HAJÁRA?

Igen, a spray-t közvetlen napfénytől védett helyen kell tárolni. A közvetlen napsütés

Nem, a Fejbőr tonik megfelelő alkalmazás esetén hidratálja a fejbőrt. Ugyanakkor

csökkenti az UV-sugárzást elnyelő anyagok hatékonyságát, ami károsan befolyásolja

a termék túlzott használata esetén a haj zsírosnak tűnhet.

a termék hajvédő hatását.

A FEJBŐR TONIK MELY ÖSSZETEVŐI ALKOTJÁK
A FEJBŐR-REVITALIZÁLÓ HATÓANYAG-EGYÜTTEST?
MILYEN HATÁST FEJTENEK KI EZEK?
A hatóanyag-együttes gyógynövény-kivonatokat, például shiso (perilla), fűrészpálma,
zöld rooibos és édesgyökér kivonatát tartalmazza. Ezek az összetevők köztudottan
csökkentik a fejbőr irritációját, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a vékony szálú, törékeny
haj vastagabb és dúsabb megjelenésű legyen.

HOGYAN SEGÍTI A MEGFELELŐ FEJBŐR-MASSZÍROZÁSI
TECHNIKA A FEJBŐR TONIK ELŐNYEINEK MINÉL JOBB
KIHASZNÁLÁSÁT?

FOLYAMATOSAN KELL HASZNÁLNOM A FEJBŐR TONIKOT
A TARTÓS EREDMÉNYEK ÉRDEKÉBEN?
Igen, a fejbőr egészsége és a vastagabb, dúsabb megjelenésű haj érdekében
folyamatosan használnia kell a Fejbőr tonikot. Ha abbahagyja a termék használatát,
a fejbőr és a haj visszatér a korábbi állapotba.

A FEJBŐR TONIK HASZNÁLATA UTÁN LÁTHATÓ-E
VALAMILYEN MARADVÁNY A FEJBŐRÖMÖN?
Ha a Fejbőr tonikot nem megfelelően alkalmazzák, vagyis egy cseppnyi mennyiséget
közvetlenül a fejbőrre visznek fel és belemasszírozzák a fejbőrbe, akkor a termék
használata után észrevehető mennyiség maradhat a fejbőrön.

A masszírozás hozzájárul a fejbőr vérkeringésének serkentéséhez, ezáltal táplálja

A FEJBŐR TONIK TÉNYLEG SEGÍTI A HAJ NÖVEKEDÉSÉT?

a hajtüszőt, így vastagabb, dúsabb megjelenésű hajat eredményez.

Egy klinikai tanulmány szerint a résztvevők a termék 3 havi használata után úgy érezték,

MENNYI IDŐ ALATT PÓTOLJA A FEJBŐR TONIK
A NEDVESSÉGET ÉS A TÁPANYAGOKAT?

hogy hajuk vastagabb és dúsabb megjelenésű lett.

3 hónap alatt, ám az eredmények egyénenként eltérőek lehetnek.
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FORMÁZÁS
LERAKÓDNAK-E HAJRA A HAJFORMÁZÓ TERMÉKEK?
Vizsgálati eredményeink azt mutatják, hogy a hajformázó termékek - normál használat

A HAJFORMÁZÓ TERMÉKEIM SZELEPJEI ELDUGULTAK.
MIT TEGYEK?

mellett - egyetlen hajmosással eltávolíthatók.

Öblítse ki meleg vízzel!

KIDOBJAM A MATT HATÁSÚ FORMÁZÓ WAXOT, HA
KISZÁRADT?

MIT TEGYEK, HA A HAJSPRAY A SZEMEMBE KERÜLT?
Azonnal öblítse ki a szemét vízzel! Ha az irritáció vagy az égető érzés nem múlik el,

Nem. Mindig tartsa a wax fedelét a dobozon, hogy megóvja a terméket a kiszáradástól.

forduljon orvoshoz!

Használat előtt egy tiszta eszközzel keverje össze újra a terméket!
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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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