A NOVA COLECÇÃO

PERGUNTAS FREQUENTES

Colecção
O que é a SATINIQUE™?

Que tipo de produtos são oferecidos?

tratamento e para pentear, desenhados para ir ao encontro das necessidades de todos

tratamento do couro cabeludo e tratamento essencial - melhora o cabelo com

os tipos de cabelo, disponível exclusivamente através dos Empresários Amway.

tratamento personalizado. O cuidado é equilibrado através de tratamentos inovadores

A Satinique é uma colecção de luxo para cuidados do cabelo, produtos de

O que torna a SATINIQUE tão ESPECIAL?

Todos os produtos SATINIQUE contêm o nosso complexo de carga positiva
patenteado*, Enerjuve™, com o apoio de plantas e nutrientes cuidadosamente
seleccionados para necessidades específicas do cabelo.

Como funciona O COMPLEXO ENERJUVE?
O nosso exclusivo ENERJUVE - um complexo com carga positiva de lípidos

Todas as fórmulas específicas - desde volume a reparação, protecção da cor,

e produtos para penteados que fornecem soluções personalizadas para qualquer
desafio de cabelo.

Como uso a SATINIQUE?

Primeiro, escolha o Shampoo e Condicionador com base nas necessidades específicas do
seu cabelo e complete escolhendo um produto para penteados com cuidados correspondentes seguindo o código de cores da embalagem. Para mais informações por
favor fale com quem lhe recomendou o produto.

fortificantes, patenteado*, com reforço de creatina e 18-MEA suavizante - trabalha de
três formas para corrigir a carga negativa encontrada nos cabelos estragados. Penetra
no núcleo, ligando selectivamente as áreas danificadas e regenera os pontos fracos
reparando e revitalizando de dentro para fora.

*

Esta patente aplica-se apenas aos Estados Unidos
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Colecção
Quais são as vantagens DA SATINIQUE TM?
Tecnologia Exclusiva.

Resultados comprovados em laboratório

• ENERJUVE™ exclusivo da Amway funciona em todas as três camadas do cabelo

• A Hidratação deixa o cabelo até 6 vezes mais suave*

para corrigir a carga negativa encontrada no cabelo estragado. Complexo inteligente
que descobre por si próprio áreas enfraquecidas/estragadas do cabelo reparando e
revitalizando a saúde do cabelo. ENERJUVE ajuda a restaurar o 18-MEA mantendo
um cabelo sedoso e fácil de pentear.

• Reparador do Cabelo torna o cabelo 9 vezes mais forte** e mantém a cor até
45 lavagens***
• O Tratamento Reparador Nocturno repara até 100% das pontas espigadas**** com
apenas uma utilização
• ... e muito mais

• 18-MEA como parte da ENERJUVE é natural e é um componente muito vulnerável
da superfície do cabelo, responsável pela saúde e brilho do cabelo. Mais de 80%

3 fragrâncias atraentes exclusivas

é perdido através de uma única coloração do cabelo e não pode ser regenerado

Actua como um impulsionador de vendas intensificando a experiência de utilização e

naturalmente.

elevando os sentidos a uma sensação perfeita.

Fórmulas baseadas em benefícios

Nova embalagem

Plantas e nutrientes seleccionados cuidadosamente reparam, regeneram e revitalizam

Cores vibrantes e arrojadas tornam mais fácil escolher os produtos pelos benefícios.

as necessidades específicas do cabelo.

*
Quando usado como um sistema com o Shampoo e o Condicionador Hidratante e Macio e o Bálsamo para Cabelo Liso.
** Quando usado como um sistema com o Shampoo e o Condicionador Reparador da Cor, a Máscara Revitalizante e o Spray de Defesa Dupla
*** Slogan do Shampoo Reparador da Cor
**** Slogan do Tratamento Reparador Nocturno
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Colecção
Quantas patentes estão representadas
dentro da colecção SATINIQUETM?
(1) Hidratação do Couro Cabeludo

(3) Complexo Revitalizante do couro cabeludo

Glycereth-26 + Ácido Cítrico

Extracto de Perilla, Extracto Verde de Rooibos

Aumento da hidratação da pele e do couro cabeludo

Extracto de Palmetto e Extracto de Raiz de Alcaçuz

Redução na pele e couro cabeludo da descamação

Estimula o fortalecimento dos folículos do cabelo

Redução na perda de água na apiderme

Reduz a irritação da pele e couro cabeludo

Patente* 6479442 - Concedida a 11/12/2002

Patente* 8197865 – Criada a 6/12/2012

Todas as Fórmulas de Shampoos

Tónico para o Couro Cabeludo

(2) Fórmula Anti-Inflamatória

(4) ENERJUVE™

Extracto de Perilla + Suco de Aloé Vera

Creatina e Lípidos do cabelo

Reduz a secreção da Interleucina-1a

Melhora a resistência do cabelo

Início da cascata inflamatória

Melhora a elasticidade

Patente* 8057830 – Concedida a 11/15/2011

Patente* 8263053 – Concedida a 9/11/2012

Todas as Fórmulas de Shampoos e Condicionadores

Todas as Fórmulas de Shampoo e Condicionador

*

Esta patente aplica-se apenas aos Estados Unidos
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PRODUTOS
COMO DEVERÃO OS PRODUTOS DA COLECÇÃO
SATINIQUE SER GUARDADOS?

A QUEM RECOMENDARIA A SATINIQUE™?

Para uma estabilidade máxima o produto deve ser guardado em temperatura ambiente

e é adequada a toda a família. Não é recomendada a crianças com menos de 6 anos

(abaixo dos 30ºC) e longe da luz directa do sol.

de idade.

QUAL É A VIDA ÚTIL DOS PRODUTOS SATINIQUE
ANTES DE SEREM ABERTOS E QUANDO TEMPO
DURAM APÓS SEREM ABERTOS?

A SATINIQUE É EFICIENTE E SEGURA PARA TODOS
OS TIPOS DE CABELO?

A vida útil antes da abertura para todos os PRODUTOS SATINIQUE é de 3 anos.

cabelo e é eficiente e segura para todos os tipos de cabelo. Nós recomendamos usar

Após abertura é de 12 meses.

o Reparador da Cor em cabelos pintados para minimizar a perda de cor.

QUE APOIO CLÍNICO OU LABORATORIAL ESTÁ
DISPONÍVEL PARA ESTES PRODUTOS?

POSSO FAZER COMBINAÇÕES COM OS PRODUTOS?

Os testes levados a cabo por clínicas independentes foram feitos de forma a garantir

mente. Baseado no estilo e necessidades do seu cabelo, os produtos podem ser usados

as afirmações de segurança e eficácia. Algumas afirmações sobre eficácia foram

de forma combinada para conseguir obter um resultado personalizado. Veja a secção das

substancialmente validadas através de testes conduzidos pelos laboratórios SATINIQUE.

dicas do Catálogo de Produtos.

A SATINIQUE foi desenhada para preencher um vasto conjunto de necessidades

A SATINIQUE foi desenvolvida para ir de encontro às mais variadas necessidades do

Sim, a colecção foi desenhada com um sistema de compatibilidade entre produtos em

Isto aplica-se a todos os produtos SATINIQUE.
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PRODUTOS
OS SULFATOS FAZEM MAL AO CABELO?

A SATINIQUE CONTÉM PARABENOS?

confirmar que a SATINIQUE usa apenas sulfatos suaves que não fazem mal ao cabelo.

Cabelo Liso, Cera Efeito Mate, Spray de Defesa Dupla, Creme Styling contêm parabenos

As fórmulas foram desenvolvidas através de testes de segurança e testes clínicos para serem

e são seguros.

Existem várias classes de sulfatos. Nós temos desenvolvido uma pesquisa extensiva para

o mais neutras possível e serem usadas diariamente. A fórmula SATINIQUE Reparador da
Cor é livre de sulfatos.

O QUE É UM SULFATO?

Os sulfatos são ingredientes de ordem geral usados em vários produtos de limpeza para
o cabelo. Diz-se que os sulfatos fazem a cor dos cabelos pintados desaparecer mais depressa.
A fórmula SATINIQUE Reparador da Cor é livre de sulfatos e ajuda a manter a cor durante
mais tempo.

A SATINIQUE™ É LIVRE DE GLÚTEN?

Produtos que ficam em repouso como o Tratamento Reparador Nocturno, Bálsamo para

POR QUE ESCOLHERAM AS PLANTAS E NUTRIENTES
QUE ESTÃO EM CADA FÓRMULA?
A mistura de plantas e nutrientes são escolhidos propositadamente para apoiar as
necessidades dos vários tipos de cabelo.

EXISTEM INGREDIENTES NUTRILITE™
EM SATINIQUE™?

Não. As plantas seleccionadas foram escolhidas apenas com o propósito de maximizar
os cuidados do cabelo.

Sim, a SATINIQUE não contém ingredientes derivados de trigo.

SATINIQUE - PERGUNTAS FREQUENTES
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PRODUTOS
A SATINIQUE CONTÉM ALGUM INGREDIENTE
QUE SEJA DERIVADO DE ANIMAIS?

Sim, o ingrediente 18-MEA de ENERJUVE é derivado da lã. As ovelhas não têm qualquer
tipo de sofrimento quando este ingrediente é extraído.

A SATINIQUE CONTÉM SILICONE? IRÃO
ELES ACUMULAR-SE NO MEU CABELO?

A SATINIQUE™ FOI TESTADA EM VÁRIOS TIPOS
DE CABELO?
Sim, foi testada em vários tipos de cabelo.

A SATINIQUE FOI TESTADA EM ANIMAIS?
Não. A SATINIQUE não efectuou testes em animais.

Os produtos SATINIQUE contêm algum silicone com o objectivo de amaciar o cabelo,
no entanto, com o uso regular, estes não se acumularão no cabelo como comprovado
nos nossos testes a consumidores em cabeleireiros.
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PRODUTOS
QUE TIPO DE FRAGRÂNCIA É UTILIZADA NA COLECÇÃO SATINIQUETM?
Fragrância

Descrição

Experiencia em...

Premium

Um bouquet fantástico com notas de framboesa,

• Shampoo e Condicionador Reparador da Cor

frésia, magnólia, alperce e chá rosa.

• Máscara Revitalizante

Notas de Topo: Bergamota, Maçã Verde, Framboesa

• Spray de Brilho

Notas Médias: Frésia, Jacinto, Magnólia, Lírio-do-vale

• Spray Defesa Dupla

Notas Base: Alperce, Damas Rosa, Chá Rosa,

• Tratamento Reparador Nocturno

Almíscar

Exclusiva

Uma fragrância limpa com notas de pêra, maçã

• Shampoo e Condicionador Hidratante e Macio

verde rosa, e almíscar.

• Shampoo e Condicionador Volume Extra

Notas de Topo: Pêra sumarenta, Maçã Verde

• Shampoo e Condicionador 2 em 1

Notas Médias: Rosa, Lírio-do-vale, Frutos de Água

• Bálsamo para Cabelo Liso

Notas Base: Almíscar, Madeira

• Creme Styling
• Spray de Acabamento
• Cera Efeito Mate

Unisexo

Uma fragrância fresca, levemente floral com notas

• Shampoo e Condicionador Anticaspa

de flor d‘água, lírio, jacinto e sândalo.

• Shampoo e Condicionador Anti-Queda

Notas de Topo: Flor d‘Água

• Tónico para o Couro Cabeludo

Notas Médias: Lírio, Jacinto
Notas Base: Almíscar, Sândalo

SATINIQUE™ - PERGUNTAS FREQUENTES
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CUIDADO
QUANTAS VEZES DEVO USAR OS PRODUTOS
SATINIQUE™?

EU NÃO PINTO O CABELO. BENEFICIAREI AINDA
ASSIM DAS FÓRMULAS DO REPARADOR DA COR?

DEVO MUDAR DE SHAMPOOS FREQUENTEMENTE?
SE SIM, QUANTAS VEZES?

QUE CONDICIONADOR DEVO UTILIZAR
COM O SHAMPOO ANTICASPA?

às suas necessidades. No entanto, se as suas necessidades mudarem (por exemplo, se

NIQUE. Utilize o condicionador que mais se adequa ao seu problema capilar (ou seja,

começar a pintar o cabelo), talvez possa considerar a possibilidade de mudar de produto.

suave e hidratante, volume, protecção da cor, cabelos danificados, etc.)

PORQUE É QUE SÓ O SHAMPOO REPARADOR
DA COR E CONDICIONADOR SÃO LIVRES
DE SULFATOS?

QUANTO TEMPO OS SHAMPOOS
E CONDICIONADORES DURAM?

Os Shampoos e Condicionadores devem ser usados diariamente.

Este é um mito comum. Não é necessário mudar. Escolha um produto que se adeque

Sim, estas fórmulas são neutras e ideais para qualquer cabelo estragado.

O shampoo anticaspa é compatível com todos os produtos de cuidado capilar SATI-

Quando usado diariamente, pode durar entre 30 a 45 utilizações.

TODOS os shampoos e condicionadores SATINIQUE são seguros e delicados. No
entanto, a fórmula do Reparador da Cor foi desenhada para ser extradelicada e minimizar o esbatimento da cor e ajudar a manter a cor mais verdadeira, durante mais tempo.

SATINIQUE - PERGUNTAS FREQUENTES
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CUIDADO
QUANTO TEMPO DEMORA ATÉ COMEÇAR A VER
OS RESULTADOS DO SHAMPOO ANTICASPA?

O MEU SHAMPOO PODE PROVOCAR CASPA?

Após duas semanas de utilização já será possível ver resultados significativos. Após

cabeludo. Uma falha na frequência normal de renovação celular da pele, provocada por

quatro semanas, ainda mais.

um fungo denominado Malazzesia, resulta em células da pele que se dividem demasiado

O SHAMPOO ANTICASPA NÃO ESTÁ A TER
O EFEITO DESEJADO, O QUE DEVO FAZER?

Não. Os shampoos não provocam caspa. A caspa é um problema crónico do couro

rapidamente para o processo normal de queratinização ou endurecimento na epiderme
do couro cabeludo. Assim, ocorre uma descamação oleosa e intensa resultando em
caspa. Um shampoo com um agente antifúngico de aplicação tópica, como por exemplo

O couro cabeludo seco pode assemelhar-se à caspa. Recomendamos que utilize

piritionato de zinco, ajuda a controlar a quantidade de Malazzesia no couro cabeludo

o Tónico para o Couro Cabeludo e/ou consulte um médico.

e a reduzir a descamação e irritação associadas à caspa. Apesar de os shampoos não
provocarem caspa, algumas pessoas podem confundir um couro cabeludo seco com
caspa. A secura do couro cabeludo é provocada por vários factores, como por exemplo,
aplicação excessiva de shampoo, o meio-ambiente e danos UV. É frequente confundir-se
um couro cabeludo seco e a presença de pequenas descamações ou resíduos deixados
por produtos de modulação com caspa. Os shampoos SATINIQUE foram formulados
com agentes de limpeza leves e suaves e um complexo hidratante patenteado para
ajudar a minimizar a ocorrência de secura no couro cabeludo.

SATINIQUE - PERGUNTAS FREQUENTES
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CUIDADO
QUAL É A DIFERENÇA ENTRE A CASPA E COURO
CABELUDO SECO?

O MEU SHAMPOO PODE IRRITAR
O COURO CABELUDO?

ajudar a distinguir entre duas condições de couro cabeludo:

irritar o couro cabeludo, especialmente no caso de pessoas com mais sensibilidade.

A caspa e couro cabeludo seco são muitas vezes confundidos. Aqui está um guia para

Os shampoos contêm agentes de limpeza, fragrâncias e outros ingredientes que podem
Factores ambientais como por exemplo o clima, a poluição e a exposição UV podem

CABELOS COM CASPA:
•A
 caspa é um estado clínico causado pela libertação excessiva de células mortas no

igualmente contribuir para a sensibilidade do couro cabeludo, juntamente com um
enxaguamento incompleto, que deixa os agentes de limpeza na pele, provocando

couro cabeludo. O fungo presente no couro cabeludo reage quando existe produção

irritação. Os shampoos SATINIQUE foram formulados para minimizar a irritação da

excessiva de sebo, causando irritação.

pele com a utilização de surfactantes leves e a inclusão de complexos patenteados que

•A
 resposta do couro cabeludo a esta irritação conduz a um aumento de células
mortas. As células da pele são renovadas mais vezes, aproximadamente a cada
15 dias, opostamente às pessoas que não têm caspa cujas células são renovadas
uma vez por mês.
• As células da pele são libertadas em grandes pedaços, aparecendo como partes
brancas ou acizentadas no couro cabeludo, pele e roupa.

reduzem comprovadamente a irritação. Os produtos SATINIQUE foram testados a nível
dermatológico e de segurança para garantir que a sua utilização é segura.

O QUE DEVO FAZER PARA MINIMIZAR
A IRRITAÇÃO?

Os novos shampoos SATINIQUE foram desenvolvidos para minimizar a irritação,
contudo, algumas pessoas são mais sensíveis a shampoos do que outras. Ao colocar

COURO CABELUDO SECO:
• Couro cabeludo seco perde a hidratação através de factores como demasiado

o shampoo, certifique-se de que enxagua o cabelo e o couro cabeludo de forma
adequada com água quente. Os resíduos de shampoo podem provocar irritação

shampoo, questões ambientais, tais como aquecimento ou couro cabeludo seco

se forem deixados por muito tempo no couro cabeludo. Além disso, utilize menos

ou estragos provocados pelos raios UV.

shampoo para um enxaguamento mais fácil e minimize o tempo de massagem do couro

• O couro cabeludo seco pode causar comichão.

cabeludo formando espuma. Se a irritação persistir, procure aconselhamento médico,

• O couro cabeludo seco é caracterizado por flocos pequenos brancos.

uma vez que pode dever-se a uma causa subjacente.

SATINIQUE - PERGUNTAS FREQUENTES
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CUIDADO
SERÁ QUE O MEU SHAMPOO ME ESTÁ
A PROVOCAR QUEDA DE CABELO?

O QUE DEVO FAZER SE DETECTAR UMA GRANDE
QUEDA DE CABELO AO APLICAR O SHAMPOO?

Não. Os shampoos não provocam queda de cabelo. A maioria das pessoas perde

A queda de cabelo excessiva deve-se provavelmente a uma condição subjacente

cem cabelos por dia, excluindo os cabelos enfraquecidos que se partem facilmente ao

(conforme referido acima). A queda de cabelo pode ser um processo normal ou

pentear, secar ou com processos químicos. Através de pesquisas sobre queda de cabelo

pode simplesmente estar mais atento a isso ao utilizar um novo produto. Caso

e aconselhamento junto do nosso Conselho Consultivo em matéria de cuidados da pele,

esteja preocupado com a quantidade de cabelo que vê cair ao lavá-lo, procure

concluiu-se que existem várias condições físicas que podem resultar na queda de uma

aconselhamento médico.

quantidade de cabelo superior à media tanto em homens quanto em mulheres.
Entre elas:
Calvície masculina
Alterações na actividade hormonal em mulheres
Gravidez
Stress
Dieta empobrecida
Inflamação do couro cabeludo ou problema de pele

O SHAMPOO E CONDICIONADOR ANTI-QUEDA
REAVIVAM O CABELO DESDE A RAIZ?

Não, este cuidado capilar em específico condiciona o exterior do cabelo para evitar a

sua queda.

O QUE DEVO FAZER SE DETECTAR DESCAMAÇÃO
APÓS LAVAR O CABELO?
Utilize o Shampoo Anticaspa SATINIQUE durante pelo menos duas semanas.

Se a descamação continuar, talvez tenha sintomas de um couro cabeludo seco.
A colecção SATINIQUE inclui o Shampoo Anti-queda, Condicionador Anti-queda

A descamação pode dever-se a resíduos de produtos utilizados para modelação que

e Tónico para o Couro Cabeludo, que foram desenvolvidos para pessoas com cabelo

não foram completamente retirados. Tente utilizar menos shampoo da próxima vez que

frágil. Quando utilizados em conjunto, estes produtos são suaves para o couro cabeludo

o lavar, enxagúe o cabelo e o couro cabeludo com uma quantidade adequada de água

e o cabelo e a ajudam a fortalecer e a reduzir a quebra de cabelo frágil, tornando-se

quente. Se a descamação persistir, procure aconselhamento médico.

mais espesso e grosso.

SATINIQUE - PERGUNTAS FREQUENTES
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TRATAMENTO
POSSO USAR A MÁSCARA REVITALIZANTE
JUNTAMENTE COM O TRATAMENTO REPARADOR
NOCTURNO?

SERÁ QUE PRECISO DE USAR O CONDICIONADOR
E A MÁSCARA REVITALIZANTE EM CONJUNTO?

Sim. A Máscara Revitalizante sai facilmente durante a lavagem no entanto dado à fórmula

Reparador da Cor e a Máscara Revitalizante em conjunto para optimizar os benefícios

do Tratamento Reparador Nocturno esta permanece no cabelo após lavagem.

da reparação.

O TRATAMENTO REPARADOR NOCTURNO
MANCHA AS ALMOFADAS?

QUANTAS VEZES DEVO USAR A MÁSCARA?

Não. É uma fórmula livre de resíduos. Siga as intruções adequadas. Aplique em cabelo
húmido ou seco deixando o cabelo secar.

PRECISO DE ENXAGUAR O CABELO DE MANHÃ AO
USAR O TRATAMENTO REPARADOR NOCTURNO?
Não, não é necessário enxaguar o cabelo. Pode arranjar o seu cabelo como

faz normalmente.

PORQUE É QUE O SPRAY DE DEFESA DUPLA SE
SEPARA?

Para maximizar os beneficios, nós usamos a tecnologia de duas fases. O Spray de Defesa

Dupla contém duas fases distintas que filtram os UV e protegem do calor. Quando
agitados em conjunto o Spray de Defesa Dupla fornecem uma boa protecção.

Para o cabelo severamente estragado, recomendamos que use o Condicionador

Depende dos estragos do seu cabelo. Quanto mais estragado estiver o cabelo,
mais vezes deve ser utilizada.

QUE INGREDIENTES DO BÁLSAMO PARA CABELO
LISO E DO SPRAY DE DEFESA DUPLA PROTEGEM
O CABELO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELOS
ACESSÓRIOS DE PENTEAR COM CALOR?

No Bálsamo para Cabelo Liso existem silicones, fitantriol e 18-MEA, enquanto que no

Spray de Defesa Dupla existem apenas polímeros e humectantes que protegem os
cabelos de acessórios de pentear com calor.

QUE PRODUTOS INCLUEM PROTECTOR SOLAR?

O Spray de Defesa Dupla contém agentes que ajudam a proteger do sol e dos estragos
causados pelos raios UV.

SATINIQUE - PERGUNTAS FREQUENTES
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TRATAMENTO
O SPRAY DE DEFESA DUPLA TEM INSTRUÇÕES
DE ARMAZENAMENTO ESPECIAIS?

O TÓNICO PARA O COURO CABELUDO PROVOCA
OLEOSIDADE NO CABELO?

contrário, a eficácia dos elementos de absorção de UV será reduzida, tendo um impacto

cabeludo. Contudo, se for aplicado em demasia, o cabelo pode adquirir um aspecto

negativo na protecção UV proporcionada pelo produto.

oleoso.

QUAL É A COMPOSIÇÃO DO TÓNICO
REVITALIZANTE PARA O COURO CABELUDO?
QUAL É A SUA FUNÇÃO?

PRECISO DE CONTINUAR A UTILIZAR O TÓNICO
PARA O COURO CABELUDO PARA CONTINUAR
A VER BENEFÍCIOS?

alcaçuz. Estes ingredientes são conhecidos por reduzirem a irritação do couro cabeludo e

saúde geral do couro cabeludo e ter um cabelo mais espesso e grosso. Se descontinuar

ajudarem a fortalecer o cabelo fino e frágil, proporcionando um cabelo mais grosso.

a utilização, o couro cabeludo e o cabelo regressam ao estado anterior.

EM QUE MEDIDA É QUE A TÉCNICA DE MASSAGEM
DO COURO CABELUDO AJUDA A POTENCIAR
OS BENEFÍCIOS DO TÓNICO PARA O COURO
CABELUDO?

O TÓNICO PARA O COURO CABELUDO DEIXA
RESÍDUOS APÓS A APLICAÇÃO?

Sim, não guarde o spray num local em que tenha contacto directo com a luz solar. Caso

O tónico contém extractos botânicos como shiso, palmeira anã, rooibos verde e raiz de

A massagem ajudar a estimular o fluxo sanguíneo até ao couro cabeludo e a nutrir os
folículos capilares para um cabelo mais espesso e grosso.

QUANTO TEMPO É QUE O TÓNICO PARA
O COURO CABELUDO DEMORA A REPOR A
HIDRATAÇÃO E OS NUTRIENTES?

Não. Quando aplicado correctamente, o tónico para o couro cabeludo hidrata o couro

Sim, precisa de continuar a utilizar o Tónico para o Couro Cabeludo para preservar a

Se o tónico para o couro cabeludo não for correctamente aplicado, ou seja, se não
aplicar apenas uma gota directamente no couro cabeludo, massajando, podem ficar
resíduos visíveis.

O TÓNICO PARA O COURO CABELUDO
FAZ MESMO O CABELO CRESCER?

De acordo com um estudo clínico, após três meses de utilização, as pessoas denotaram
um cabelo mais espesso e grosso.

Três meses, contudo, os resultados podem variar consoante a pessoa.
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ESTILO
OS PRODUTOS PARA PENTEADOS DEIXAM
RESÍDUOS QUE ACUMULAM?

Os nossos testes revelaram que os produtos para pentear saem perfeitamente após
lavagem com shampoo, quando usados normalmente.

AS VÁLVULAS DOS MEUS PRODUTOS
DE MODELAÇÃO ESTÃO OBSTRUÍDAS.
O QUE DEVO FAZER?
Enxagúe com água quente.

DEVO DEITAR FORA A CERA EFEITO MATE
SE SECAR?

O QUE DEVO FAZER SE ME ENTRAR SPRAY PARA
O CABELO NOS OLHOS?

objecto limpo para misturar o produto.

persistir, consulte o médico.

Não. Mantenha a tampa na cera efeito mate para o produto não secar. Utilize um

Lave imediatamente os olhos com água. Se a irritação ou sensação de queimadura
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SEGURANÇA E PRECAUÇÕES
PORQUE É QUE ALGUNS PRODUTOS, APESAR
DE TESTADOS, AINDA CAUSAM IRRITAÇÃO
NA PELE EM ALGUMAS PESSOAS?

Não é garantido que nenhum produto que cuide do cabelo seja 100% à prova de
irritação para todos. Todos os produtos SATINIQUE são testados para garantir
a segurança e compatibilidade para com o cabelo, mas há sempre um número
reduzido de pessoas que são sensíveis a certos ingredientes. Fora isto, os produtos

são considerados seguros. Tal como algumas pessoas são alérgicas ao pó ou a animais,
outras são alérgicas a ingredientes cosméticos. Claro que somos cuidadosos ao não
usarmos ingredientes que são conhecidos por causar reações alérgicas.
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