de nieuwe

VEELGESTELDE VRAGEN

Uitsluitend voor intern gebruik door Amway medewerkers. Niet bestemd voor gebruik in advertentieteksten, voorlichting aan ABO‘s, literatuur of marketingmateriaal zonder
goedkeuring met betrekking tot de lokale juridische en technische voorschriften. Op verzoek van de ABO's kunnen losse vragen worden beantwoord.

Assortiment
Wat is SATINIQUE™?
Satinique is een premium assortiment haarverzorgings-, behandelings- en

Uit wat voor producten bestaat het
aanbod?

stylingproducten, ontworpen om elk haartype te geven wat het nodig heeft. Het

Elke doelgerichte formulering voor volume, herstel, kleurbescherming, gezonde

aanbod is uitsluitend verkrijgbaar via Amway ABO’s.

hoofdhuid en essentiële verzorging, maakt het haar mooier door het precies de juiste
verzorging te geven. Dankzij de balans tussen de verzorgingsproducten en innovatieve

Wat is er SPECIAAL aan SATINIQUE?

behandelingen en stylingproducten is het mogelijk voor elk haarprobleem een

Alle verzorgingsproducten van Satinique bevatten ons exclusieve, gepatenteerde*,

passende oplossing te bieden.

Enerjuve complex, ondersteund met een speciale combinatie van zorgvuldig
™

geselecteerde plantaardige producten en voedingsstoffen om het haar precies te geven

Hoe gebruik ik SATINIQUE?

wat het nodig heeft.

Kies eerst de juiste shampoo en conditioner voor uw haar en vul deze aan met de
bijpassende verzorgings- en stylingproducten. Deze zijn te herkennen aan de kleurcodes op

Hoe werkt ENERJUVE?

de verpakking. Raadpleeg voor meer informatie de Productadviseur.

Ons exclusieve ENERJUVE complex, een gepatenteerd*, positief geladen complex
van verstevigende lipiden, versterkende creatine en gladmakend 18-MEA, heeft een
drievoudige aanpak om de negatieve lading in beschadigd haar te neutraliseren. Het
dringt door tot in de kern, hecht zich selectief aan beschadigde delen, en bouwt
zwakke plekken weer op om het haar van binnenuit te herstellen en nieuwe kracht
te geven.

*

Geldt uitsluitend voor het patent in de Verenigde Staten
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Assortiment
Wat zijn de voordelen van SATINIQUE™?
Exclusieve technologie

Bewezen laboratoriumresultaten

• Amway's exclusieve ENERJUVE is actief in alle 3 de haarlagen om de negatieve
™

lading in beschadigd haar te neutraliseren. Dit intelligente complex ontdekt zelf welke
delen van het haar beschadigd/verzwakt zijn, herstelt het haar en maakt het weer
gezond. ENERJUVE helpt om de 18-MEA aan te vullen, zodat het haar zijdezacht en
goed kambaar blijft.
• ENERJUVE bevat 18-MEA, een natuurlijk, uiterst kwetsbaar onderdeel van het
haaroppervlak, dat het haar een gezonde glans geeft. Ruim 80% gaat bij één enkele

• Smooth Moisture maakt het haar tot 6x gladder*.
• Color Repair maakt het haar 9x sterker**en zorgt dat uw kleuring tot 45 keer
wassen blijft***.
• Overnight Repair Treatment herstelt tot 100% van de gespleten punten**** in
slechts 1 behandeling... en meer.
3 exclusieve, aantrekkelijke geuren
Werken als koopstimulans, verbeteren de gebruikservaring en verwennen de zintuigen.

haarkleuring verloren en kan niet meer op natuurlijke wijze worden aangemaakt.
Nieuwe verpakking
Resultaatgerichte formuleringen

Felle, levendige kleuren geven de productkenmerken aan. Zo kiest u eenvoudig het

Zorgvuldig geselecteerde plantaardige producten en voedingsstoffen herstellen,

juiste product.

vernieuwen en versterken op basis van de specifieke behoeften van het haar.

*
Bij gebruik als onderdeel van het systeem met Smooth Moisture Shampoo, Conditioner en Straightening Balm
** Bij gebruik als onderdeel van het systeem met Color Repair Shampoo, Conditioner, Revitalizing Mask en Dual Defend Spray
*** Claim Color Repair Shampoo
**** Claim Overnight Repair Treatment
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Assortiment
Hoeveel patenten zijn er vertegenwoordigd
in het SATINIQUE™ assortiment?
(1) Vochtregulering van de hoofdhuid

(3) SCALP REVITALIZING COMPLEX

Glycereth-26 + citroenzuur

Shiso- (Perilla)extract, groene rooibosextract.

Verbetert de vochtregulering van huid/hoofdhuid

Saw palmetto-extract en zoethoutwortelextract

Vermindert schilfering van huid/hoofdhuid

Stimuleert de verdikking van de haarfollikel

Vermindert waterverlies via de epidermis

Vermindert irritatie van huid/hoofdhuid

Patent* 6479442 – Datum van afgifte 12/11/2002

Patent* 8197865 – Datum van afgifte 12/6/2012

Alle shampooformuleringen

Scalp Tonic

(2) Ontstekingsremmende formulering

(4) ENERJUVE™

Shiso- (Perilla)extract + sap van aloë vera

Creatine en haarlipiden

Vermindert de afscheiding van interleukine-1

Maakt het haar sterker

Start van de ontstekingscascade

Verbetert de elasticiteit van het haar

Patent* 8057830 – Datum van afgifte 15/11/2011

Patent* 8263053 – Datum van afgifte 11/9/2012

Alle shampoo- en conditionerformuleringen

Alle shampoo- en conditionerformuleringen

*

Geldt uitsluitend voor het patent in de Verenigde Staten
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MERK
HOE MOETEN DE SATINIQUE™ PRODUCTEN
WORDEN BEWAARD?

Hoe moeten de SATINIQUE producten WIE
ADVISEERT U SATINIQUE TE GEBRUIKEN?

Voor een optimale stabiliteit moet het product op kamertemperatuur (onder de 30°C)

SATINIQUE is ontwikkeld om verschillende haartypen te geven wat ze nodig hebben.

en uit de zon worden bewaard.

De producten zijn geschikt voor het hele gezin. Gebruik voor kinderen onder de 6 jaar

HOE LANG ZIJN DE SATINIQUE PRODUCTEN IN
ONGEOPENDE VERPAKKING HOUDBAAR, EN
HOELANG KAN IK ZE BEWAREN NA HET OPENEN?

wordt echter afgeraden.

IS SATINIQUE VEILIG EN EFFECTIEF VOOR ALLE
HAARTYPEN?

In ongeopende verpakking zijn alle SATINIQUE producten 3 jaar houdbaar. Na het

SATINIQUE is ontwikkeld om verschillende haartypen te geven wat ze nodig hebben.

openen is dat 12 maanden.

De producten zijn veilig en effectief voor alle haartypen. We adviseren om voor gekleurd

WELKE KLINISCHE TESTS OF
LABORATORIUMRAPPORTEN ZIJN ER BESCHIKBAAR
VOOR DEZE PRODUCTEN?

haar Color Repair te gebruiken, om kleurvervaging tegen te gaan.

KAN IK DE PRODUCTEN ONDERLING VERWISSELEN?
Ja, het assortiment is ontworpen in de vorm van een systeem dat ruimte laat voor

Om alle veiligheids- en de meeste werkzaamheidsclaims te onderbouwen zijn er klinische

een eigen aanpak. Afhankelijk van uw haartype en uw stylingbehoeften kunt u de

tests verricht door externe partijen. Sommige werkzaamheidsclaims zijn onderbouwd

producten onderling verwisselen en uw eigen aanpak bepalen. Zie het hoofdstuk

met gevalideerde laboratoriumtests, verricht in de laboratoria van SATINIQUE. Dit geldt

met tips in de Productgids

voor alle SATINIQUE producten.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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MERK
ZIJN SULFATEN SLECHT VOOR HET HAAR?

BEVAT SATINIQUE PARABENEN?

Er zijn vele soorten sulfaten. We hebben uitgebreid onderzoek verricht, waaruit blijkt

De meeste producten die niet moeten worden uitgespoeld, zoals Overnight Leave-in

dat de milde sulfaten in SATINIQUE geen waardevolle stoffen uit het haar verwijderen.

Treatment, Scalp Tonic, Straightening Balm, Matte Wax, Dual Defend Spray, Styling

Alle formuleringen zijn mild genoeg voor dagelijks gebruik, dankzij klinische en

Cream bevatten parabenen. Dit zijn veilige producten.

™

veiligheidstesten. De formulering van SATINIQUE Color Repair bevat geen sulfaten.

Sulfaten zijn gangbare ingrediënten die in veel haarreinigingsproducten worden gebruikt.

WAAROP HEEFT U DE KEUZE VAN DE
PLANTAARDIGE INGREDIËNTEN IN ELK PRODUCT
GEBASEERD?

Er wordt wel beweerd dat sulfaten kleur sneller wegwassen. De sulfaatvrije formulering

Er is bewust gekozen voor een mix van plantaardige ingrediënten en voedingsstoffen om

van SATINIQUE Color Repair producten helpt om de haarkleuring langer mooi te

de verschillende haartypen te geven wat ze nodig hebben.

WAT IS EEN SULFAAT?

houden.

BEVAT SATINIQUE GLUTEN?

BEVATTEN DE SATINIQUE PRODUCTEN
NUTRILITE™ INGREDIËNTEN?

Nee, SATINIQUE bevat geen ingrediënten op basis van tarwe.

Nee. De gebruikte plantaardige producten zijn specifiek geselecteerd om optimale
haarverzorgingsresultaten te behalen.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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MERK
BEVAT SATINIQUE™ DIERLIJKE INGREDIËNTEN?
Ja, de 18-MEA in ENERJUVE is verkregen uit wol. De schapen hebben hieronder niet

IS SATINIQUE OP VERSCHILLENDE HAARTYPEN
GETEST?

te lijden gehad.

Ja, het is op verschillende haartypen getest.

BEVAT SATINIQUE SILICONEN? LATEN ZE RESIDU
ACHTER OP MIJN HAAR?

IS SATINIQUE OP DIEREN GETEST?
Nee. SATINIQUE heeft geen diertesten uitgevoerd.

SATINIQUE producten bevatten wat siliconen voor het conditioneren van het haar.
Bij normaal gebruik zullen ze zich echter geen residu op het haar achterlaten, zoals blijkt
uit onze uitgebreide tests in kapsalons en onder consumenten.
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MERK
WAT VOOR GEUREN WORDEN ER GEBRUIKT IN HET SATINIQUE™ ASSORTIMENT?
Geur

Beschrijving

Ervaar het in …

Premium

Een heerlijk bouquet met noten van framboos,

• Color Repair Shampoo en Conditioner

fresia, magnolia, abrikoos en rozenthee.

• Revitalizing Mask

Topnoten: b
 ergamot, groene appel, framboos

• Shine Spray

Middennoten: fresia, hyacint, magnolia, lelietje-van-

• Dual Defend Spray

dalen

• Overnight Repair Treatment

Eindnoten: a brikoos, damascusroos, rozenthee,
muskus

Kenmerkend

Een heldere, waterige geur met noten van peer,

• Smooth Moisture Shampoo en Conditioner

groene appel, roos en muskus.

• Extra Volume Shampoo en Conditioner

Topnoten: sappige peer, groene appel

• 2 in 1 Shampoo and Conditioner

Middennoten: roos, lelietje-van-dalen, water-

• Straightening Balm

houdende vruchten
Eindnoten: muskus, houtsoorten

• Styling Cream
• Styling Gel
• Final Step Finishing Spray
• Texturing Matte Wax

Unisex

Een frisse, licht bloemachtige geur met noten

• Anti-Dandruff Shampoo en Conditioner

van waterbloemen, lelietje-van-dalen, hyacint en

• Anti-Hairfall Shampoo en Conditioner

sandelhout.

• Scalp Tonic

Topnoten: waterbloemen
Middennoten: lelietje-van-dalen, hyacint
Eindnoten: muskus, sandelhout

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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VERZORGING
HOE VAAK MOET IK DE SATINIQUE CARE
PRODUCTEN GEBRUIKEN?
De shampoos en conditioners kunt u dagelijks gebruiken.

IK VERF MIJN HAAR NIET. MERK IK TOCH NOG
DE VOORDELEN VAN DE COLOR REPAIR
FORMULERINGEN?
Ja, deze formuleringen zijn mild en zeer geschikt voor alle vormen van beschadigd haar.

ZOU IK AFWISSELEND VERSCHILLENDE SHAMPOOS
MOETEN GEBRUIKEN? EN ZO JA, HOE VAAK?
Dit is een gangbaar misverstand; afwisselen is niet nodig. U kunt het beste een product

WELKE CONDITIONER KAN IK HET BESTE
COMBINEREN MET DE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO?

kiezen dat aansluit bij uw behoeften. Wanneer die behoeften echter veranderen (bijv.

U kunt de Anti-Dandruff shampoo combineren met alle andere

als u uw haar gaat verven), dan kunt u overwegen om andere verzorgingsproducten te

haarverzorgingsproducten van SATINIQUE. Gebruik dus de conditioner die het beste

gaan gebruiken.

bij uw haartype past (dus gladmakend & hydraterend, volume, kleurbescherming, voor
beschadigd haar, enz.)

WAAROM ZIJN ALLEEN DE COLOR REPAIR
SHAMPOO EN CONDITIONER SULFAATVRIJ?
Alle SATINIQUE shampoos en conditioners zijn veilig en mild. De formulering van

HOE LANG DOE IK MET DE SHAMPOOS EN
CONDITIONERS (VERBRUIK)?

Color Repair is echter extra mild om kleurvervaging tegen te gaan en de kleur langer

Bij dagelijks gebruik is 1 flacon voldoende voor 30 à 45 keer wassen of conditioneren.

mooi te houden.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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VERZORGING
HOELANG DUURT HET VOORDAT IK RESULTAAT ZIE
BIJ GEBRUIK VAN DE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO?

KAN MIJN SHAMPOO ROOS VEROORZAKEN?

Na 2 weken gebruik ziet u al duidelijk resultaat en na 4 weken is het effect nóg

hoofdhuid. Malassezia-schimmel verstoort de normale huidcelvernieuwing. Hierdoor

duidelijker zichtbaar.

delen de huidcellen zich zo snel dat het normale verhardingsproces (keratinisatie) in de

Nee. Shampoo veroorzaakt geen roos. Roos is een chronische aandoening van de

epidermis van de hoofdhuid niet kan worden voltooid. Er worden grote, vettige schilfers

DE ANTI-DANDRUFF SHAMPOO WERKT NIET. WAT
MOET IK DOEN?

Shampoo met een plaatselijk werkzaam schimmelwerend middel, zoals zinkpyrithion,

Als u een droge hoofdhuid heeft, kan het lijken alsof u roos heeft. We adviseren u om

remt de groei van Malassezia op de hoofdhuid en vermindert het schilferen en de

Scalp Tonic te gebruiken en/of een arts te raadplegen.

irritatie, waarmee roos gepaard gaat. Shampoo veroorzaakt geen roos, maar soms

afgestoten. Zo ontstaat roos.

wordt een droge hoofdhuid verward met roos. Een droge hoofdhuid is het gevolg van
diverse factoren, zoals te vaak wassen, omgevingsfactoren en beschadiging door UVstraling. Wanneer iemand last heeft van jeuk, veroorzaakt door een droge hoofdhuid,
en kleine, poederachtige schilfers of residu van stylingproducten, wordt dit vaak
aangezien voor roos. SATINIQUE shampoos zijn geformuleerd met milde, reinigende
bestanddelen en een gepatenteerd hydraterend complex om een droge hoofdhuid
zoveel mogelijk tegen te gaan.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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VERZORGING
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ROOS EN EEN
DROGE HOOFDHUID?

KAN MIJN SHAMPOO IRRITATIE VEROORZAKEN?

Roos en een droge hoofdhuid worden dikwijls met elkaar verward. Dit is een richtlijn

die de hoofdhuid kunnen irriteren, vooral bij personen die hiervoor overgevoelig zijn.

om het verschil tussen deze twee problemen duidelijk te maken:

Milieufactoren zoals klimaat, vervuiling en blootstelling aan UV-straling kunnen de

Shampoos bevatten reinigende bestanddelen, geurstoffen en andere ingrediënten

gevoeligheid van de hoofdhuid ook beïnvloeden, net als slecht uitspoelen. Hierdoor
Roos:

kunnen er reinigende bestanddelen op de huid achterblijven en irritatie veroorzaken. De

• Roos is een klinische aandoening die wordt veroorzaakt doordat de hoofdhuid

shampoos van SATINIQUE bevatten milde surfactanten en gepatenteerde complexen

te veel dode huidcellen afstoot. Een schimmel op de hoofdhuid reageert op een

die huidirritatie aantoonbaar verminderen, om de kans op irritatie zoveel mogelijk te

overproductie van talg en dat veroorzaakt irritatie.

beperken. De producten van SATINIQUE zijn door dermatologen en op veiligheid

• De hoofdhuid reageert op die irritatie met een versnelde huidcelvernieuwing. De

getest om te garanderen dat ze veilig gebruikt kunnen worden.

huidcellen worden vaker vervangen, namelijk ongeveer om de twee weken in plaats
van om de maand, zoals bij personen zonder roos.
• De huidcellen worden in grote klonten afgestoten en vormen zichtbare witte of grijzige
vlokken op de hoofdhuid, huid en kleding.

WAT KAN IK DOEN OM EVENTUELE IRRITATIE TE
VOORKOMEN?
De nieuwe shampoos van SATINIQUE zijn ontwikkeld om irritatie tot een minimum
te beperken, maar de een is nu eenmaal gevoeliger voor shampoo dan de ander. Let

Droge hoofdhuid:

erop dat u haar en hoofdhuid na het wassen goed schoonspoelt met warm water.

• Een droge huid ontstaat wanneer de hoofdhuid vocht verliest door factoren als gebruik

Shampooresten kunnen irritatie veroorzaken als ze te lang op de hoofdhuid blijven zitten.

van te veel shampoo, omgevingsfactoren zoals warmte of droge lucht, of beschadiging

Gebruik ook minder shampoo, dat zorgt voor gemakkelijker uitspoelen. En masseer

door UV-stralen.

de hoofdhuid zo kort mogelijk en laat het schuim niet te lang op het haar inwerken.

• Een droge huid kan gaan jeuken.

Raadpleeg een arts wanneer de irritatie aanhoudt, want deze kan een onderliggende

• Een droge huid wordt gekenmerkt door kleine witte vlokken.

oorzaak hebben.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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VERZORGING
VEROORZAAKT MIJN SHAMPOO HAARUITVAL?
Nee. Shampoo veroorzaakt geen haaruitval. De meeste personen verliezen gemiddeld

WAT MOET IK DOEN ALS IK ZIE DAT ER VEEL HAAR
UITVALT TIJDENS HET WASSEN?

100 haren per dag. Dat is exclusief verzwakte haren, die gemakkelijk breken tijdens

Buitensporige haaruitval heeft waarschijnlijk een onderliggende oorzaak (zoals eerder

het kammen, föhnen of bij chemische behandelingen. Onderzoek naar haaruitval en

opgemerkt). Soms is er sprake van normale haaruitval, die erger lijkt doordat u extra

overleg met onze Skin Care Advisory Board leidt tot de conclusie dat er een aantal

oplet omdat u een nieuw product gebruikt. Als u zich zorgen maakt over de hoeveelheid

fysieke factoren zijn, die kunnen leiden tot een meer dan gemiddelde haaruitval bij zowel

haar die u ziet uitvallen tijdens het wassen, kunt u het beste een arts raadplegen.

mannen als vrouwen.
Dit zijn:

STIMULEREN DE ANTI-HAIRFALL SHAMPOO EN
CONDITIONER HET HAAR VANAF DE WORTEL?

Mannelijke kaalheid

Nee, deze specifieke haarverzorgingsproducten verzorgen de buitenkant van het haar

Veranderingen in de hormoonhuishouding bij vrouwen

om haarbreuk te voorkomen.

Zwangerschap
Slechte voeding

WAT MOET IK DOEN ALS IK SCHILFERS ZIE NA HET
HAARWASSEN?

Ontstoken hoofdhuid of huidziekte

Gebruik SATINIQUE Anti-Dandruff Shampoo minstens 2 weken lang. Als het schilferen

Stress

aanhoudt, heeft u wellicht last van een droge hoofdhuid. De schilfers kunnen ook
Het SATINIQUE assortiment bevat diverse producten die zijn ontwikkeld voor personen

het gevolg zijn van resten stylingproducten die niet goed zijn uitgespoeld. Probeer de

met zwak, breekbaar haar, zoals Anti-Hair Fall Shampoo, Anti-Hair Fall Conditioner

volgende keer eens minder shampoo te gebruiken en spoel haar en hoofdhuid goed uit

en Scalp Tonic. Deze producten zijn mild voor haar en hoofdhuid en wanneer u ze in

met veel warm water. Raadpleeg een arts als het schilferen aanhoudt.

combinatie met elkaar gebruikt, helpen ze om broos haar sterker en minder breekbaar
te maken, en het er dikker en voller te laten uitzien.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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GEBRUIK
KAN IK HET REVITALIZING MASK EN HET
OVERNIGHT REPAIR TREATMENT ALLEBEI
GEBRUIKEN?

IS HET NODIG DAT IK ZOWEL EEN CONDITIONER
ALS HET REVITALIZING MASK GEBRUIK?

Ja. Het Revitalizing Mask wordt uitgespoeld en de Overnight Repair Treatment is een

het Revitalizing Mask te gebruiken voor een optimaal herstellend effect.

Voor beschadigd haar adviseren we meestal om zowel de Color Repair Conditioner als

product dat u niet hoeft uit te spoelen.

GEEFT DE OVERNIGHT REPAIR TREATMENT VLEKKEN
OP MIJN KUSSEN?

HOE VAAK MOET IK HET MASKER GEBRUIKEN?
Dat ligt eraan hoe zwaar uw haar is beschadigd. Naarmate het haar meer beschadigd is,
dient u het vaker te gebruiken.

Nee. Het is een formulering die geen residu achterlaat. Volg de aanwijzingen goed op.
Breng het product aan op vochtig of droog haar, en laat het haar drogen.

MOET IK DE OVERNIGHT REPAIR TREATMENT‚
S’OCHTENDS UITSPOELEN?

WELKE INGREDIËNTEN IN STRAIGHTENING BALM
EN DUAL DEFEND SPRAY BESCHERMEN TEGEN DE
WARMTE VAN STYLINGAPPARATEN?
De Straightening Balm bevat siliconen, phytantriol en 18-MEA. Dual Defend Spray bevat

Nee, u hoeft het product niet uit te spoelen. U kunt uw haar stylen zoals u gewend bent..

een unieke polymeer en humectanten om het haar tijdens het stylen te beschermen.

WAAROM SPLITST DUAL DEFEND SPRAY ZICH IN
TWEEËN?

WELKE PRODUCTEN BEVATTEN
ZONNEBESCHERMINGSPRODUCTEN?

Voor optimale resultaten gebruiken we een tweefasentechnologie. De Dual Defend

Dual Defend Spray bevat producten die helpen het haar te beschermen tegen

Spray bevat twee verschillende fasen voor het filteren UV-stralen en bescherming tegen

beschadiging door UV-stralen.

warmte. Wanneer deze door schudden worden gemengd, biedt de Dual Defend Spray
een optimale bescherming.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN
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GEBRUIK
ZIJN ER SPECIALE BEWAARINSTRUCTIES VOOR DUAL
DEFEND SPRAY?

HEEFT SCALP TONIC EEN NEGATIEF EFFECT OP
GEBRUIKERS MET VET HAAR?

Ja, bewaar de spray niet in de volle zon. Hierdoor neemt de werkzaamheid van de UV-

Nee. Bij correct gebruik verbetert Scalp Tonic het vochtgehalte van de hoofdhuid.

absorbers af, waardoor het product minder goed tegen UV-straling zal beschermen.

Wanneer er echter te veel wordt gebruikt, kan het haar vettig lijken.

WELKE INGREDIENTEN IN SCALP TONIC VORMEN
HET SCALP REVITALIZING COMPLEX? WAT DOEN ZE?

MOET IK SCALP TONIC BLIJVEN GEBRUIKEN OM HET
EFFECT TE BEHOUDEN?

Het complex bevat plantenextracten zoals shiso, saw palmetto, groene rooibos en

Ja, u moet Scalp Tonic blijven gebruiken om de hoofdhuid gezond te houden en voor

zoethoutwortel. Van deze ingrediënten is bekend dat ze irritatie van de hoofdhuid

dikker, voller uitziend haar. Als u stopt met het gebruik, zullen hoofdhuid en haar weer

verminderen en dat ze fijn, breekbaar haar helpen versterken, zodat het er dikker en

net als vroeger worden.

voller uitziet.

HOE HELPEN HOOFDHUID MASSAGES AAN EEN
BETER EFFECT VAN DE SCALP TONIC?

LAAT SCALP TONIC RESIDU ACHTER NA HET
AANBRENGEN?
Als Scalp Tonic niet correct is gebruikt, door een druppeltje rechtstreeks op de

Massage stimuleert de doorbloeding van de hoofdhuid, zodat de haarfollikel beter

hoofdhuid aan te brengen en goed in de hoofdhuid te masseren, kan dit product

gevoed wordt, en het haar er dikker en voller uitziet.

zichtbaar residu achterlaten.

HOELANG DUURT HET VOORDAT SCALP
TONIC VOCHT EN VOEDINGSSTOFFEN HEEFT
AANGEVULD?

LAAT SCALP TONIC ECHT HAAR GROEIEN?
Volgens een klinisch onderzoek vonden de proefpersonen dat hun haar er na 3
maanden dikker en voller uitzag.

3 maanden. De resultaten kunnen echter per persoon verschillen.
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STYLEN
LATEN DE STYLINGPRODUCTEN RESIDU ACHTER
OP HET HAAR?

DE POMPJES VAN MIJN STYLINGPRODUCTEN
ZITTEN VERSTOPT. WAT MOET IK DOEN?

Onze testresultaten wijzen uit dat de stylingproducten bij normaal gebruik na 1 keer

Afspoelen met warm water.

wassen met shampoo zijn weggespoeld.

MOET IK UITGEDROOGDE TEXTURING MATTE WAX
WEGGOOIEN?
Nee. Sluit de pot met Matte Wax goed af om uitdroging te voorkomen. Gebruik een

WAT MOET IK DOEN ALS IK HAARSPRAY IN MIJN
OOG KRIJG?
De ogen direct uitspoelen met water. Raadpleeg een arts wanneer de irritatie of
branderigheid aanhoudt.

schoon voorwerp om het product door te roeren.
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VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN
WAAROM VEROORZAKEN SOMMIGE PRODUCTEN,
ONDANKS DE UITGEBREIDE TESTS, BIJ BEPAALDE
PERSONEN TOCH HUIDIRRITATIE?
Van geen enkel haarverzorgingsproduct is voor 100% te garanderen dat het bij niemand
irritatie veroorzaakt. Alle SATINIQUE™ producten worden uitvoerig getest op veiligheid
en geschiktheid voor gebruik op het haar. Er is echter altijd een klein aantal personen,
dat overgevoelig is voor bepaalde ingrediënten. Afgezien daarvan worden de producten
als veilig beschouwd. Sommige personen zijn allergisch voor huisdieren of stof, andere
zijn allergisch voor gangbare ingrediënten in cosmeticaproducten. Natuurlijk zorgen we
ervoor dat we geen ingrediënten gebruiken waarvan bekend is dat ze allergische reacties
kunnen veroorzaken.

SATINIQUE VEELGESTELDE VRAGEN

16

