LAAT ZIEN HOE MOOI UW HAAR IS

LAAT ZIEN HOE MOOI UW HAAR
IS

PRESENTATIE NIEUWE SATINIQUE
WAT
• SATINIQUE is een speciaal merk premium haarverzorgingsproducten, met
een compleet verzorgingsprogramma voor elk haartype en elk probleem
• Nieuwe formulering, verpakking, verhaal en technologie
• De volgende resultaten zijn bewezen in onze laboratoria:
−
−
−

Smooth Moisture maakt het haar tot 6x gladder*.
Color Repair maakt het haar 9x sterker**
en zorgt dat uw kleuring tot 45 keer wassen houdt***.
Overnight Repair Treatment herstelt
tot 100% van de gespleten punten**** in
slechts 1 behandeling
… en meer.

* 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

PRESENTATIE VAN DE NIEUWE SATINIQUE
WAAROM?
• Omdat de concurrerende merken in deze branche snel inspelen op nieuwe
trends en innovaties op de markt
• Om SATINIQUE op een hoger niveau te brengen en er een voorkeursmerk
van te maken.
• Om het concurrerend te maken
Huidige SATINIQUE

Nieuwe SATINIQUE

PRESENTATIE VAN DE NIEUWE SATINIQUE
WANNEER
• Fase 1 – februari 2014: 8 bestelnummers
Verzorgen + Behandelen

•

Fase 2 – juli 2014: 9 bestelnummers
Verzorgen + Behandelen + Stylen

•

Fase 3 – november 2014: 6 bestelnummers
Behandelen + Stylen + Grote verpakkingen

WAAR
• Geografische dekking
Heel Europa, Rusland en Zuid-Afrika

PRESENTATIE VAN DE NIEUWE SATINIQUE
VOORDELEN
• Resultaatgerichte formuleringen:
Zorgvuldig geselecteerde plantaardige producten en voedingsstoffen herstellen,
vernieuwen en versterken op basis van de specifieke behoeften van het haar.

Haarprobleem
ENERJUVE
met

Dof, droog en
onhandelbaar haar.

Slap, breekbaar en
futloos haar.

Kukui
nootolie

Macadamia Sojaolie
proteïne

Provitamine
B5

Stress door zon,
omgevingsfactoren,
veroudering en
chemische
behandelingen.
Granaatappelextract

Druivenpitextract

Hoofdhuid is niet in
balans, irritatie,
overgevoeligheid en
haaruitval.
Vitamine E

Moerbeiblad
-extract

Dagelijks wassen, styling
en vervuiling.

Komkomm
erkruidolie

Vitamine E

Avocado Ginseng-extract

Effect

Gladmaken & hydrateren

Volume

Herstel &
Kleurbescherming

Anti-roos
Anti-haaruitval

2-in-1

LAAT ZIEN HOE MOOI UW HAAR IS
HOE
•
•
•

•

Beschadigd haar = negatief geladen
ENERJUVE geeft het haar positieve
energie
ENERJUVE zit in alle
VERZORGINGSproducten en in
enkele BEHANDELINGSproducten.
SATINIQUE biedt een complete lijn
producten voor alle haartypen en behoeften

Gezond haar heeft een positieve lading

Voor

Na EEN
behandeling

SATINIQUE BESTAAT UIT
DRIE SOORTEN HAARVERZORGING:
VERZORGEN

BEHANDELEN

STYLEN

De shampoos en
conditioners zijn speciaal
geformuleerd om in te
spelen op specifieke
behoeften van het haar: van
volume tot herstel,
kleurbescherming, gezonde
hoofdhuid en essentiële
verzorging.

Behandelingen om het haar
te herstellen,
vernieuwen en versterken.

Stylingproducten modelleren
en fixeren, zodat u elke
gewenste look kunt creëren.

Prijzen

PRIJZEN
COLOR SHAMPOO

Color Repair - 280 ml
14 EUR

Color Extend - 300 ml
18,45 EUR

Color Save - 250 ml
12 EUR

PRIJZEN
COLOR CONDITIONER

Color Repair - 280 ml
14,80 EUR

Color Extend - 250 ml
19,45 EUR

Color Save - 200 ml
19,99 EUR

VERGELIJKING CLAIMS VAN DE CONCURRENTIE
COLOR CARE

Claims van SATINIQUE

Overeenkomstige claims Redken
Overeenkomstige claims Wella SP

•
•

Onderbouwde claims
Sulfaatvrije formulering
Color Repair S&C

•Sulfaatvrije formulering
•Maakt het haar sterker, of tot 9 maal minder
breekbaar.*
•Kleur blijft langer mooi, tot maar liefst 45
keer wassen.*
•Helpt om het oppervlak van de cuticula van het
haar te vernieuwen. En zo de natuurlijke
bescherming te herstellen.*
•Helpt om gespleten punten te herstellen en
voorkomen.*
•Met granaatappel- en druivenpit-extract.
* Bij gebruik als onderdeel van het systeem met Color Repair
Shampoo, Conditioner, Revitalizing Mask en Dual Defend
Spray .

Color Extend S&C
Color Repair S&C
• Formulering bevat sulfaat
• Reinigt en beschermt op milde wijze.
• Sluit de haarkleuring in voor optimale,
levendige kleur en glans
•Beschermt het haar tegen kleurvervaging.
•Versterkt het haar om de kleur levendig
te houden.
• UVA/UVB-filter beschermt tegen
beschadiging door UV-straling.
• Fade Resist Complex met Interlock
Protein Network

• Formulering bevat sulfaat
• Kleurbeschermende reiniging en
conditionering met 3D-technologie
• Zorgt voor een langhoudende, stralende
kleur
• Beschermt tegen kleurvervaging en
-verandering
• Laat gekleurd haar weer verzorgd aanvoelen
• Maakt gekleurd haar merkbaar
soepeler.

VERKOOPVERHAAL

PROBLEMEN MET UW HAAR?
HEEFT U GENOEG VAN HAAR DAT NIET WIL
BLIJVEN ZITTEN?
•

De nieuwe SATINIQUE zorgt ervoor dat uw haar elke dag weer fantastisch zit, dankzij
innovatieve technologie en ingrediënten. Voor haar dat er schitterend en energiek
uitziet.

•

SATINIQUE bevat het exclusieve, gepatenteerde ENERJUVE complex. Dit complex
spoort zwakke plekken op, die behoefte hebben aan voedingsstoffen en bescherming,
en bouwt de beschadigde delen in alle drie de onderdelen van het haar weer op.

•

De 3 exclusieve geuren van SATINIQUE zorgen voor een nog intensere ervaring.

•

De laboratoriumresultaten van de nieuwe SATINIQUE bewijzen het:
− Het haar wordt tot 6 keer gladder* en tot 9 keer sterker**
− Kleuring houdt tot maar liefst 45 keer wassen.**
− Een keer wassen is voldoende om tot 100% van de gespleten punten te
herstellen*** en dat is nog niet alles.

* 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 Overnight Repair Treatment

PROBLEMEN MET UW HAAR?
HEEFT U GENOEG VAN HAAR DAT NIET WIL
BLIJVEN ZITTEN?
ENERJUVE bevat 18-MEA*, een belangrijk onderdeel van het haaroppervlak, dat het
haar glad en zijdezacht maakt.
– 18-MEA wordt al na één enkele haarkleuring gemakkelijk “weggespoeld” en kan
niet meer op natuurlijke wijze worden aangemaakt.
– ENERJUVE helpt om het 18-MEA aan te vullen, zodat het haar zijdezacht en goed
kambaar blijft.
Daarnaast bevat elk product een speciale combinatie van zorgvuldig geselecteerde
plantaardige producten en voedingsstoffen om het haar precies te geven wat het
nodig heeft, bijvoorbeeld:
– voor droog en onhandelbaar haar: een unieke mix van kukuizaadolie en
provitamine B helpt om het haar sterker en gladder te maken.
– voor beschadigd, gekleurd haar: granaatappel- en druivenpitextract geven het haar
nieuwe kracht en helpen het beschermen tegen beschadiging door
omgevingsfactoren.
SATINIQUE. LAAT ZIEN HOE MOOI UW HAAR IS.

•

•

*

18MEA - 18-methyleicosinoïedezuur

DANK U WEL

