Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE™;

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΕΙΡΑ;

Η Satinique είναι μια ειδική επωνυμία με premium προϊόντα περιποίησης, θεραπείας και

Κάθε σύνθεση με ειδικό στόχο – από όγκο μέχρι αποκατάσταση, προστασία χρώματος,

στάιλινγκ των μαλλιών, για όλους τους τύπους μαλλιών, που προσφέρεται αποκλειστικά

υγιές τριχωτό της κεφαλής και βασική φροντίδα – δυναμώνει τα μαλλιά και προσφέρει

μέσω των διανομέων της Amway.

εξατομικευμένη περιποίηση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες. Τα προϊόντα περιποίησης

ΤΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE™;
Όλα τα προϊόντα περιποίησης Satinique περιέχουν το αποκλειστικό μας

ισορροπούν με καινοτόμα προϊόντα θεραπείας και στάιλινγκ, για να παρέχουν
εξατομικευμένες λύσεις για οποιαδήποτε ανάγκη και πρόβλημα των μαλλιών.

πατενταρισμένο* και θετικά φορτισμένο σύμπλεγμα Enerjuve™, που υποστηρίζεται

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SATINIQUE;

από ένα μείγμα βοτάνων και θρεπτικών συστατικών προσεκτικά επιλεγμένων για να

Κατ' αρχήν, επιλέξτε το σαμπουάν και το μαλακτικό με βάση τις ειδικές ανάγκες των μαλλιών

καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των μαλλιών.

σας και συμπληρώστε με τα ανάλογα προϊόντα περιποίησης και στάιλινγκ, σύμφωνα με τη

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ENERJUVE;

χρωματική κωδικοποίηση της συσκευασίας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
απευθυνθείτε στην ενότητα “Πληροφορίες για τα Προϊόντα”

Το αποκλειστικό μας ENERJUVE – ένα πατενταρισμένο*, θετικά φορτισμένο σύμπλεγμα
ενδυναμωτικών λιπιδίων, που ενισχύουν την κρεατίνη και λειαίνουν το συστατικό
18-MEA – λειτουργεί με τρεις τρόπους ώστε να εξουδετερώσει το αρνητικό φορτίο
που φέρουν τα μαλλιά τα οποία έχουν υποστεί βλάβη. Διεισδύει στον πυρήνα και
προσκολλάται επιλέγοντας τις κατεστραμμένες περιοχές της τρίχας, για να αναδομήσει
τα αδύνατα σημεία και να αναζωογονήσει τα μαλλιά από το εσωτερικό προς τα έξω.

*

Ισχύει μόνο για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α.
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Satinique;
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• ENERJUVE™ - αποκλειστικό σύμπλεγμα της Amway που λειτουργεί και στα 3

• Το σύστημα Smooth Moisture αφήνει τα μαλλιά μέχρι και 6x πιο λεία*

στρώματα της τρίχας για να εξουδετερώσει το αρνητικό φορτίο που φέρουν τα μαλλιά
τα οποία έχουν υποστεί βλάβη. Έξυπνο σύμπλεγμα που ανακαλύπτει μόνο του τα
ταλαιπωρημένα/ αδύνατα σημεία της τρίχας, αποκαθιστώντας και αναζωογονώντας την
υγεία των μαλλιών. Το ENERJUVE βοηθά στην αποκατάσταση του συστατικού 18-MEA,

• Το σύστημα Color Repair κάνει τα μαλλιά 9x πιο δυνατά** και διατηρεί το χρώμα των
μαλλιών για περισσότερα από 45 λουσίματα***
• Το προϊόν Θεραπεία Αναδόμησης Νυκτός αποκαθιστά μέχρι και 100% την ψαλίδα****
με μία μόνο χρήση… και προσφέρει πολλά περισσότερα!

διατηρώντας τη μεταξένια απαλότητα και διευκολύνοντας το ξεμπέρδεμα των μαλλιών.
3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
•  18-MEA ως μέρος του ENERJUVE είναι ένα φυσικό, εξαιρετικά ευάλωτο συστατικό της
επιφάνειας της τρίχας, καθοριστικό για την υγεία και τη λάμψη των μαλλιών. Πάνω από

Παροτρύνουν την αγορά των προϊόντων, βελτιώνοντας την εμπειρία χρήσης και
φέρνοντας τις αισθήσεις σε πλήρη άνθιση.

το 80% του συστατικού αυτού χάνεται από ένα και μόνο βάψιμο των μαλλιών και δεν
μπορεί να αναπαραχθεί με φυσικό τρόπο.

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Τα ζωντανά, έντονα χρώματα κάνουν εύκολη την επιλογή των προϊόντων ανάλογα με τα

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

οφέλη τους.

Προσεκτικά επιλεγμένα βότανα και θρεπτικά συστατικά αποκαθιστούν, ανανεώνουν και
αναζωογονούν τις ειδικές ανάγκες των μαλλιών.

*
**
***
****

Όταν χρησιμοποιούνται σαν σύστημα που περιλαμβάνει: το Απαλό Ενυδατικό Σαμπουάν, το Απαλό Ενυδατικό Μαλακτικό και την Κρέμα για το Ίσιωμα των Μαλλιών
Όταν χρησιμοποιούνται σαν σύστημα που περιλαμβάνει: το Σαμπουάν Προστασίας Χρώματος, το Μαλακτικό Προστασίας Χρώματος και το Σπρέι Διπλής Προστασίας
Ισχυρισμός για το Σαμπουάν Προστασίας Χρώματος
Ισχυρισμός για το προϊόν Θεραπεία Αναδόμησης Νυκτός

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ
Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ SATINIQUE;
(1) Ενυδάτωση του Τριχωτού της Κεφαλής

(3) SCALP REVITALIZING COMPLEX

Γλυκεραλδεύδη-26 + Κιτρικό Οξύ

Εκχύλισμα Shiso (Μέντα γένους Perilla), Εκχύλισμα Πράσινου Rooibos

Αύξηση της Ενυδάτωσης Επιδερμίδας/ Τριχωτού της Κεφαλής

Εκχύλισμα Saw Palmetto και Εκχύλισμα Γλυκόριζας

Μείωση των Νιφάδων Επιδερμίδας/ Τριχωτού της Κεφαλής

Διεγείρει την Πύκνωση των Αδένων της Τρίχας

Μείωση της Υπερ-Επιδερμικής Απώλειας Νερού

Μείωση του Ερεθισμού Επιδερμίδας/ Τριχωτού της Κεφαλής

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας* 6479442 – Έκδοση 11/12/2002

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας* 8197865 – Έκδοση 6/12/2012

Σε όλες τις Συνθέσεις των Σαμπουάν

Λοσιόν για το Τριχωτό της Κεφαλής

(2) Αντι-φλεγμονώδης Σύνθεση

(4) ENERJUVE™

Εκχύλισμα Shiso (Μέντα γένους Perilla) + Χυμός Aloe Vera

Κρεατίνη και Λιπίδια της Τρίχας

Μείωση της Ιντερλευκίνης-1α Έκκριση (Interleukin-1a Secretion)

Βελτιώνει τη Δύναμη των Μαλλιών

Έναρξη του Φλεγμονώδους Καταρράκτη

Βελτιώνει την Ελαστικότητα των Μαλλιών

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας* 8057830 – Έκδοση 11/15/2011

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας* 8263053 – Έκδοση 9/11/2012

Σε όλες τις Συνθέσεις των Σαμπουάν και των Μαλακτικών

Σε όλες τις Συνθέσεις των Σαμπουάν και των Μαλακτικών

*

Ισχύει μόνο για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ SATINIQUE;

Τα προϊόντα SATINIQUE είναι σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες

Για μέγιστη σταθερότητα, τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία

των μαλλιών και είναι ενδεδειγμένα για όλη την οικογένεια. Δεν είναι κατάλληλα για

δωματίου (κάτω από 30°C) και μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

χρήση από παιδιά κάτω των 6 ετών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE
ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ;

ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ SATINIQUE ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΛΛΙΩΝ;
Τα προϊόντα SATINIQUE αναπτύχθηκαν για να καλύπτουν ποικίλες ανάγκες των μαλλιών

Η διάρκεια ζωής όλων των προϊόντων Satinique είναι 3 χρόνια. Μετά το άνοιγμα της

και είναι ασφαλή και αποτελεσματικά για όλους τους τύπους μαλλιών. Συνιστούμε τη

συσκευασίας είναι 12 μήνες.

χρήση του συστήματος Color Repair στα βαμμένα μαλλιά για την ελαχιστοποίηση του

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ‘H ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ;

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE;

ξεθωριάσματος του χρώματος.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ;

Έχει πραγματοποιηθεί κλινική δοκιμή τρίτου μέρους για την υποστήριξη όλων των

Ναι, η συλλογή σχεδιάστηκε με ένα σύστημα για μια πιο προσωποποιημένη προσέγγιση.

προδιαγραφών ασφαλείας και των περισσότερων ισχυρισμών αποδοτικότητας.

Βάσει των εξατομικευμένων αναγκών των μαλλιών σας και του στάιλινγκ, τα προϊόντα

Ορισμένοι ισχυρισμοί αποδοτικότητας τεκμηριώνονται με τη χρήση επικυρωμένων

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση

εργαστηριακών δοκιμών, που διεξάγονται σε εργαστήρια της SATINIQUE. Αυτό ισχύει

περιποίησης. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Προϊόντων -

για όλα τα προϊόντα SATINIQUE.

Ομορφιά και στον Κατάλογο Προϊόντων.

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ;

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ SATINIQUE ΠΑΡΑΒΙΝΕΣ
(PARABENS);

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες εστέρων θειικού οξέος. Έχουμε διεξάγει εξονυχιστικές

Τα περισσότερα προϊόντα που παραμένουν στα μαλλιά, όπως η Θεραπεία Αναδόμησης

έρευνες για να επιβεβαιώσουμε ότι η σειρά προϊόντων SATINIQUE χρησιμοποιεί ήπιους

Νυκτός, η Λοσιόν για το Τριχωτό της Κεφαλής, η Κρέμα για το Ίσιωμα των Μαλλιών,

θειικούς εστέρες, που δεν απογυμνώνουν την τρίχα των μαλλιών. Όλες οι συνθέσεις έχουν

το Ματ Κερί για Φορμάρισμα, το Σπρέι Διπλής Προστασίας, η Κρέμα Φορμαρίσματος

αναπτυχθεί ώστε να είναι ήπιες και κατάλληλες για καθημερινή χρήση, μέσω κλινικών

περιέχουν παραβίνες (parabens) και είναι ασφαλή.

δοκιμών ποιοτικής ασφάλειας. SATINIQUE Color Repair - οι συνθέσεις του συστήματος δεν
περιέχουν θειικούς εστέρες.

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΘΕΣΗ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΣΤΕΡΕΣ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ;

Τα βότανα και τα θρεπτικά συστατικά της κάθε σύνθεσης έχουν επιλεγεί με τον ειδικό

Οι εστέρες θειικού οξέος είναι μια γενική κατηγορία συστατικών, που χρησιμοποιούνται

στόχο να υποστηρίζουν τις ανάγκες των διαφορετικών τύπων μαλλιών.

εκτεταμένα σε πολλά προϊόντα καθαρισμού των μαλλιών. Λέγεται, ότι οι εστέρες θειικού
συστήματος SATINIQUE Color Repair που δεν περιέχει θειικούς εστέρες, βοηθά το χρώμα

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ NUTRILITE™ ΣΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ SATINIQUE;

των μαλλιών να παραμένει πιο ζωντανό, για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Όχι. Τα βοτανικά συστατικά έχουν επιλεγεί με αποκλειστικό στόχο να μεγιστοποιούν τα

οξέος αφαιρούν το χρώμα των μαλλιών γρηγορότερα. Η σύνθεση των προϊόντων του

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE ΓΛΟΥΤΕΝΗ;

οφέλη περιποίησης των μαλλιών.

Όχι, η σειρά προϊόντων SATINIQUE δεν περιέχει παράγωγα συστατικά σίτου.

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΖΩΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ;

ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ SATINIQUE™ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΜΑΛΛΙΩΝ;

Ναι, το συστατικό 18-MEA από το σύμπλεγμα ENERJUVE παράγεται από το μαλλί.

Ναι, έχει ελεγχθεί σε διάφορους τύπους μαλλιών.

Τα πρόβατα δεν έχουν υποστεί καμία ζημιά από αυτό το συστατικό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ;
ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΟΥ;

Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUE ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ΖΩΑ;
Όχι. Η σειρά προϊόντων SATINIQUE δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα.

Τα προϊόντα SATINIQUE περιέχουν σιλικόνες με στόχο την ενυδάτωση. Ωστόσο, όπως
έδειξαν έρευνες καταναλωτών, κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης δεν αφήνουν
κατάλοιπα στα μαλλιά.

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΡΩΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SATINIQUΕ;
Άρωμα

Περιγραφή

Απολαύστε το στο προϊόν …

Premium

Ένα υπέροχο μπουκέτο με νότες βατόμουρου,

• Σαμπουάν Προστασίας Χρώματος και Μαλακτικό

φρέζιας, μανόλιας, βερίκοκου και rose tea.
Νότες κορυφής: περγαμόντο, πράσινο μήλο,
βατόμουρο

Προστασίας Χρώματος
• Μάσκα Αναζωογόνησης Μαλλιών
• Σπρέι για Λάμψη

Mεσαίες νότες: φρέζια, υάκινθος, μανόλια, muguet

• Σπρέι Διπλής Προστασίας

Νότες βάσης: βερίκοκο, δαμασκηνό τριαντάφυλλο,

• Θεραπεία Αναδόμησης Νυκτός

rose tea, μόσχος

Signature

Ένα διάφανο, υδάτινο άρωμα με νότες αχλαδιού,
πράσινου μήλου, τριαντάφυλλου και μόσχου.
Νότες κορυφής: χυμώδες αχλάδι, πράσινο μήλο
Mεσαίες νότες: τριαντάφυλλο, muguet,
νερόφρουτα
Νότες βάσης: μόσχος, ξυλώδη

Unisex

• Απαλό Ενυδατικό Σαμπουάν και Απαλό Ενυδατικό
Μαλακτικό
• Σαμπουάν για Έξτρα Όγκο και Μαλακτικό για
Έξτρα Όγκο
• Σαμπουάν & Μαλακτικό Μαλλιών 2 σε 1
• Κρέμα για το Ίσιωμα των Μαλλιών
• Κρέμα Φορμαρίσματος
• Final Step Finishing Spray
• Ματ Κερί Φορμαρίσματος

Ένα δροσερό, ελαφριά λουλουδάτο άρωμα

• Σαμπουάν κατά της Πιτυρίδας

με νότες νερόφρουτων, κρίνου της κοιλάδας,

• Σαμπουάν κατά της Τριχόπτωσης και Μαλακτικό

υάκινθου και σανδαλόξυλου.
Νότες κορυφής: Νερόφρουτα

κατά της Τριχόπτωσης
• Λοσιόν για το Τριχωτό της Κεφαλής

Mεσαίες νότες: Κρίνο της κοιλάδας, υάκινθος
Νότες βάσης: μόσχος, σανδαλόξυλο

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ SATINIQUE;

ΔΕΝ ΒΑΦΩ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΟΥ. ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΩ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COLOR REPAIR;

Τα σαμπουάν και τα μαλακτικά μπορούν να χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Ναι, πρόκειται για ήπιες συνθέσεις, ιδανικές για κάθε είδους βλάβη των μαλλιών.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ;

ΤΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΜΕ ΤΟ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ;

Αυτός είναι ένας κοινός μύθος. Δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Είναι καλύτερα να επιλέξετε το

Το Σαμπουάν κατά της Πιτυρίδας είναι συμβατό με όλα τα μαλακτικά της συλλογής
SATINIQUE. Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε μαλακτικό ανταποκρίνεται καλύτερα στις
ανάγκες των μαλλιών σας (π.χ. το Απαλό Ενυδατικό Μαλακτικό, Μαλακτικό για Έξτρα
Όγκο, Μαλακτικό Προστασίας Χρώματος, κλπ.)

προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαλλιών σας. Ωστόσο, εάν οι ανάγκες αλλάξουν
(π.χ. αρχίσετε να βάφετε τα μαλλιά σας), μπορεί να θέλετε να σκεφτείτε την αλλαγή των
προϊόντων περιποίησης των μαλλιών σας.

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Color Repair ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΘΕΙΙΚΟΥΣ ΕΣΤΕΡΕΣ;

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΑ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΤΑ MΑΛΑΚΤΙΚΑ; (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται καθημερινά θα διαρκέσουν για 30-40 χρήσεις.

Όλα τα σαμπουάν και τα μαλακτικά SATINIQUE είναι ασφαλή και ήπια με τα μαλλιά.
Όμως, η σύνθεση του συστήματος Color Repair έχει σχεδιαστεί για να είναι εξαιρετικά
ήπια, ώστε να ελαχιστοποιεί το ξεθώριασμα του χρώματος και να το διατηρεί πιο
αληθινό, για περισσότερο χρονικό διάστημα.

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ;

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΙΤΥΡΙΔΑ;

Αξιοσημείωτα αποτελέσματα μπορεί να παρατηρήσει κανείς μετά από χρήση 2

Όχι. Τα σαμπουάν δεν προκαλούν πιτυρίδα. Η πιτυρίδα είναι μια χρόνια πάθηση του

εβδομάδων, πιο ορατά και πιο σημαντικά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μετά

τριχωτού της κεφαλής. Μια δυσλειτουργία του κύκλου ανανέωσης των κυττάρων του

από 4 εβδομάδες.

δέρματος - η οποία προκαλείται από ένα μύκητα που ονομάζεται Malazzesia - έχει σαν
αποτέλεσμα τα δερματικά κύτταρα να διαιρούνται πολύ γρήγορα για να γίνει ομαλά η
κερατινοποίηση ή η σκλήρυνση στην επιδερμίδα του τριχωτού της κεφαλής. Μεγάλες,

ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΟΥ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

εμφάνιση της πιτυρίδας. Τα σαμπουάν που περιέχουν ένα αντι-μυκητιασικό παράγοντα,

Η ξηρότητα του τριχωτού της κεφαλής μπορεί να μοιάζει με πιτυρίδα. Σας συνιστούμε

όπως η πυριθειόνη ψευδαργύρου, βοηθούν στον έλεγχο της ποσότητας του μήκυτα

να χρησιμοποιήσετε τη Λοσιόν για το Τριχωτό της Κεφαλής και/ή να συμβουλευτείτε

Malazzesia στο τριχωτό της κεφαλής και μειώνουν την απολέπιση και τον ερεθισμό, που

ένα γιατρό.

σχετίζονται με την πιτυρίδα.

λιπαρές νιφάδες αποκολλώνται από το τριχωτό της κεφαλής, με αποτέλεσμα την

Ενώ τα σαμπουάν δεν προκαλούν πιτυρίδα, μερικοί άνθρωποι μπορούν να συγχέουν
την ξηρότητα του τριχωτού της κεφαλής με την πιτυρίδα. Η ξηρότητα του τριχωτού
της κεφαλής προκαλείται από διάφορους παραγόντες, όπως το υπερβολικό λούσιμο
των μαλλιών, παράγοντες του περιβάλλοντος και βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης
ακτινοβολία UV. Οι άνθρωποι συνήθως παρεξηγούν τη φαγούρα του ξηρού τριχωτού
της κεφαλής με την παρουσία των μικρών νιφάδων ή τα κατάλοιπα των προϊόντων
στάιλινγκ. Η σύνθεση των σαμπουάν SATINIQUE διαθέτει ήπιους καθαριστικούς
παράγοντες και ένα πατενταρισμένο σύμπλεγμα συστατικών ενυδάτωσης, που βοηθά
στην ελαχιστοποίηση της εμφάνισης της ξηρότητας στο τριχωτό της κεφαλής.

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ;

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ;

Η πιτυρίδα και η ξηρότητα του τριχωτού της κεφαλής συχνά συγχέονται το ένα με το

Τα σαμπουάν περιέχουν καθαριστικούς παράγοντες, αρώματα και άλλα συστατικά

άλλο. Παραθέτουμε έναν οδηγό για να διευκολύνουμε το διαχωρισμό ανάμεσα στις δύο

που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς στο τριχωτό της κεφαλής - ειδικά στα άτομα

καταστάσεις του τριχωτού της κεφαλής.

με μεγαλύτερη ευαισθησία. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το κλίμα, η ρύπανση
και η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί επίσης να παίξουν κάποιο ρόλο στην

ΠΙΤΥΡΙΔΑ:

ευαισθησία του τριχωτού της κεφαλής, σε συνδυασμό με το ελλιπές ξέπλυμα των μαλλιών,

• Η πιτυρίδα είναι μια κλινική κατάσταση που έχει ως αιτία την υπερβολική αποβολή
νεκρών κυττάρων από το τριχωτό της κεφαλής. Οι μύκητες που υπάρχουν στο τριχωτό
της κεφαλής αντιδρούν στην υπερβολική παραγωγή σμήγματος, με αποτέλεσμα να
προκαλείται ερεθισμός.
• Η απόκριση του τριχωτού της κεφαλής σε αυτό τον ερεθισμό, είναι η αυξημένη
παραγωγή δερματικών κυττάρων. Τα κύτταρα του δέρματος αναπαράγονται πολύ πιο
συχνά, περίπου κάθε 15 ημέρες, αντίθετα με τον ένα μήνα που είναι ο συνήθης χρόνος
για άτομα που δεν εμφανίζουν πιτυρίδα.
• Τα κύτταρα του δέρματος πέφτουν μαζικά και εμφανίζονται ως λευκές ή γκριζωπές
νιφάδες στο τριχωτό της κεφαλής, στην επιδερμίδα και στα ρούχα.

που αφήνει καθαριστικούς παράγοντες στο δέρμα και προκαλεί ερεθισμό. Η σύνθεση των
σαμπουάν SATINIQUE έχει αναπτυχθεί για να ελαχιστοποιεί τους ερεθισμούς, με τη χρήση
ήπιων επιφανειοδραστικών ουσιών και πατενταρισμένων συμπλεγμάτων συστατικών, που
αποδεδειγμένα μειώνουν τους ερεθισμούς. Τα προϊόντα SATINIQUE είναι δερματολογικά
ελεγμένα και έχουν δοκιμαστεί με ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής τους χρήση.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΥΧΟΝ
ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ;
Τα νέα σαμπουάν SATINIQUE έχουν αναπτυχθεί για να ελαχιστοποιούν τους ερεθισμούς,
αλλά μερικοί άνθρωποι μπορεί να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα

ΞΗΡΟΤΗΤΑ:

• Η ξηρότητα στο δέρμα της κεφαλής παρατηρείται όταν το τριχωτό της κεφαλής
χάνει υγρασία λόγω του υπερβολικού λουσίματος και διάφορων περιβαλλοντικών
παραγόντων, όπως η θερμότητα, ο ξηρός αέρας ή βλάβη από την υπεριώδη
ακτινοβολία UV.
• Η ξηρότητα του τριχωτού της κεφαλής μπορεί να προκαλέσει φαγούρα και κνησμό.
• Χαρακτηριστικό της ξηρότητας του τριχωτού της κεφαλής είναι η εμφάνιση μικρών
λευκών νιφάδων.

σαμπουάν σε σχέση με άλλους. Όταν λούζεστε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνετε πολύ
καλά τα μαλλιά σας και το τριχωτό της κεφαλής με ζεστό νερό. Τα σαμπουάν που
δεν έχουν ξεπλυθεί καλά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, αν μείνουν στο τριχωτό
της κεφαλής για μεγάλο διάστημα. Επίσης, χρησιμοποιείστε λιγότερο σαμπουάν για
πιο εύκολο ξέπλυμα και ελαχιστοποιείστε το χρόνο που κάνετε μασάζ στο τριχωτό
της κεφαλής και το σαπούνισμα των μαλλιών. Αν ο ερεθισμός επιμείνει, ζητήστε τη
συμβουλή ενός γιατρού, γιατί ο ερεθισμός μπορεί να οφείλεται σε εσωτερική αιτία.
SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ
ΠΟΛΛΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ;

Όχι. Τα σαμπουάν δεν προκαλούν τριχόπτωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν κατά

Η υπερβολική τριχόπτωση πιθανόν να οφείλεται σε μια εσωτερική αιτία (όπως αναφέρεται

μέσο όρο 100 τρίχες την ημέρα, χωρίς να αναφέρουμε τις τρίχες που αποδυναμώνονται

παραπάνω). Η απώλεια των μαλλιών ενδέχεται επίσης να είναι φυσιολογική ή να είναι

και σπάνε εύκολα στο χτένισμα, στο στέγνωμα ή κατά τις χημικές εργασίες.

αποτέλεσμα μιας πιο προσεκτικής παρατήρησης των μαλλιών σας, όταν χρησιμοποιείτε

Οι έρευνες σχετικά με την τριχόπτωση και η διαβούλευση της Συμβουλευτικής

ένα νέο προϊόν. Εάν ανησυχείτε για την ποσότητα των τριχών που βλέπετε να πέφτουν στο

Επιτροπής Περιποίησης Επιδερμίδας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν

λούσιμο, ενδεχομένως να πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός γιατρού.

φυσικές συνθήκες, που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη από το μέσο όρο
απώλεια των μαλλιών, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες:
Ανδρογενετική αλωπεκία
Αλλαγές στη δραστηριότητα των ορμονών των γυναικών
Εγκυμοσύνη
Στρες
Φτωχή διατροφή
Φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής ή διαταραχές του τριχωτού της κεφαλής
Η συλλογή προϊόντων SATINIQUE περιλαμβάνει το Σαμπουάν κατά της Τριχόπτωσης,
το Μαλακτικό κατά της Τριχόπτωσης και τη Λοσιόν για το Τριχωτό της Κεφαλής, που
αναπτύχθηκαν για τους ανθρώπους που έχουν αδύναμα και εύθραυστα μαλλιά. Όταν
χρησιμοποιούνται μαζί, τα προϊόντα αυτά λειτουργούν ήπια για το τριχωτό της κεφαλής
και τα μαλλιά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των μαλλιών, μειώνοντας το σπάσιμο της
εύθραυστης τρίχας και κάνοντας την τρίχα πιο παχιά και γεμάτη.

ΤΟ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΧΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΡΙΖΑ ΤΗΣ;
Όχι, αυτή η συγκεκριμένη σειρά περιποίησης ενυδατώνει το εξωτερικό μέρος της τρίχας,
για την πρόληψη του σπασίματος.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΩ ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΦΟΥ
ΕΧΩ ΛΟΥΣΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΟΥ;
Χρησιμοποιήστε το SATINIQUE Σαμπουάν κατά της Πιτυρίδας για τουλάχιστον 2
εβδομάδες. Αν συνεχίζετε να βλέπετε νιφάδες τότε μπορεί να έχετε συμπτώματα
ξηρότητας του τριχωτού της κεφαλής. Οι νιφάδες μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα
των κατάλοιπων ενός προϊόντος στάιλινγκ, που δεν έχει ξεπλυθεί καλά. Την επόμενη
φορά που θα λουστείτε, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε λιγότερο σαμπουάν και
ξεπλύνετε τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής σας με άφθονη ποσότητα ζεστού
νερού. Εάν συνεχίσετε να παρατηρείτε νιφάδες, ζητήστε τη συμβουλή ενός γιατρού.

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΜΑΖΙ ΤΗ MAΣΚΑ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΝΥΚΤΟΣ;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΚΑΙ ΤΟ MAΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ;

Ναι. Η Μάσκα Αναζωογόνησης Μαλλιών ξεπλένεται και η σύνθεση της Θεραπείας

Προστασίας Χρώματος και της Μάσκας Αναζωογόνησης Μαλλιών, ώστε να εξασφαλίσετε τα

Αναδόμησης Μαλλιών πρέπει να παραμένει στα μαλλιά.

μέγιστα δυνατά οφέλη.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ
ΣΤΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΜΟΥ;

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗ ΜΑΣΚΑ;

Όχι. Είναι μία σύνθεση που δεν αφήνει κατάλοιπα. Ακολουθήστε τις κατάλληλες οδηγίες.

έχουν υποστεί, τόσο συχνότερη χρήση συνιστάται.

Εφαρμόστε σε υγρά ή στεγνά μαλλιά και αφήστε τα μαλλιά να στεγνώσουν.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΩ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ
ΝΥΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΩΙ;
Όχι, δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε το προϊόν θεραπείας από τα μαλλιά σας. Μπορείτε να
προχωρήσετε με το στάιλινγκ των μαλλιών σας ως συνήθως.

Για τα πιο ταλαιπωρημένα μαλλιά, συνιστούμε τη παράλληλη χρήση του Μαλακτικού

Εξαρτάται από το πόσο ταλαιπωρημένα είναι τα μαλλιά σας. Όσο μεγαλύτερη βλάβη

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΙΣΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΡΕΙ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΪΛΙΝΓΚ;
Στην Κρέμα για το Ίσιωμα των Μαλλιών, είναι οι σιλικόνες, η φυταντριόλη & το 18-ΜΕΑ,
ενώ το Σπρέι Διπλής Προστασίας διαθέτει ένα μοναδικό πολυμερές και υγροσκοπικές

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΠΡΕΙ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ;

ουσίες, για την προστασία των μαλλιών κατά τη χρήση θερμικών συσκευών στάιλινγκ.

Για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, χρησιμοποιούμε μία τεχνολογία διπλής φάσης.
Το Σπρέι Διπλής Προστασίας διαθέτει δύο ξεχωριστές φάσεις για προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία UV και προστασία από τη θερμότητα. Κατά την ανακίνηση οι
φάσεις αναμειγνύονται και το Σπρέι Διπλής Προστασίας παρέχει τη μέγιστη προστασία.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ;
Το Σπρέι Διπλής Προστασίας περιέχει αντηλιακό φίλτρο, για προστασία από τις βλάβες
που προκαλεί η ακτινοβολία UV.

SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΟ ΣΠΡΕΪ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ;

Η ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ ΜΑΛΛΙΑ;

Ναι, μην αποθηκεύετε το σπρέι σε άμεσο ηλιακό φως. Αυτό θα μειώσει την

Όχι. Η λοσιόν ενυδατώνει το τριχωτό της κεφαλής, όταν εφαρμόζεται σωστά. Ωστόσο, εάν

αποτελεσματικότητα των παραγόντων απορρόφησης της υπεριώδους ακτινοβολίας UV,

εφαρμοστεί μεγάλη ποσότητα, τα μαλλιά μπορεί να εμφανίσουν λιπαρότητα.

με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η προστασία UV που προσφέρει το προϊόν.

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ SCALP REVITALIZING
COMPLEX; ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ;

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΟΦΕΛΗ;
Ναι, θα πρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λοσιόν για τη συνολική υγεία του
τριχωτού της κεφαλής, για πιο χοντρές τρίχες και πιο πυκνή εμφάνιση των μαλλιών.

Το σύμπλεγμα περιέχει εκχυλίσματα βοτάνων όπως shiso (μέντα γένους perilla),

Εάν διακόψετε τη χρήση, το τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά θα επανέλθουν στην

εκχύλισμα saw palmetto, εκχύλισμα πράσινου rooibos και γλυκόριζας. Είναι γνωστό ότι

προηγούμενη κατάστασή τους.

αυτά τα συστατικά μειώνουν τους ερεθισμούς στο τριχωτό της κεφαλής και βοηθούν
στην ενίσχυση των λεπτών, εύθραυστων μαλλιών, για πιο χοντρές τρίχες και πιο πυκνή
εμφάνιση των μαλλιών.

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ;
Το μασάζ βοηθά στην τόνωση της ροής του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής και θρέφει
το θύλακα της τρίχας για πιο χοντρές τρίχες και πιο πυκνή εμφάνιση των μαλλιών.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ;

Η ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΦΗΝΕΙ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ;
Αν η Λοσιόν για το Τριχωτό της Κεφαλής δεν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να
αφήσει αισθητά υπολείμματα. Η λοσιόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ικανή ποσότητα
κατευθείαν στο τριχωτό της κεφαλής και να ακολουθεί μασάζ.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΛΟΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ;
Σύμφωνα με μια κλινική μελέτη, μετά από 3 μήνες χρήσης τα άτομα του δείγματος ένιωσαν
τις τρίχες των μαλλιών τους πιο χοντρές και τα μαλλιά τους με πιο πυκνή εμφάνιση.

3 μήνες· ωστόσο, τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο.
SATINIQUE™ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΣΤΑΙΛΙΝΓΚ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΪΛΙΝΓΚ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ;
Τα αποτελέσματα των δοκιμών μας έδειξαν ότι τα προϊόντα στάιλινγκ ξεβγάζονται μετά

ΟΙ ΔΙΟΔΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑΪΛΙΝΓΚ ΕΧΟΥΝ ΦΡΑΞΕΙ.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

από το πρώτο λούσιμο, όταν χρησιμοποιούνται κανονικά.

Ξεπλύνετε τις διόδους με ζεστό νερό.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ ΤΟ ΜΑΤ ΚΕΡΙ ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΤΑΝ ΞΕΡΑΘΕΙ;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΜΠΕΙ ΣΠΡΕΪ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΤΑ
ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ;

Όχι. Για να προστατεύσετε το προϊόν από το στέγνωμα, διατηρήστε το ερμητικά κλειστό.

Ξεπλύντε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ή το κάψιμο

Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό αντικείμενο και αναμείξτε το προϊόν.

συνεχίζεται, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΓΙΑΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ;
Κανένα προϊόν περιποίησης μαλλιών δεν είναι 100% εγγυημένο ώστε να μην προκαλεί
ερεθισμούς στον καθένα. Όλα τα προϊόντα Satinique έχουν ελεγχθεί σχολαστικά για να
είναι συμβατά και ασφαλή για τα μαλλιά, αλλά υπάρχει πάντα ένας μικρός αριθμός ατόμων
που παρουσιάζουν ευαισθησία σε ορισμένα συστατικά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,
τα προϊόντα θεωρούνται ασφαλή. Ακριβώς όπως μερικοί άνθρωποι είναι αλλεργικοί
στα κατοικίδια ζώα ή τη σκόνη, άλλοι είναι αλλεργικοί σε συνηθισμένα συστατικά των
καλλυντικών προϊόντων. Φυσικά, είμαστε προσεκτικοί ώστε να μη χρησιμοποιούμε
οποιαδήποτε συστατικά, που είναι γνωστό ότι προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.
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