
UNLEASH THE POWER OF HAIR 



หวัข้อ 

• ชวีวทิยาของผม 

• เทคโนโลยเีอนเนอรจ์ฟูTM 

• ขอ้มลูผลติภณัฑ ์



ชีววิทยาของเส้นผม 



ชีววิทยาของเส้นผม 

นกัวิทยาศาสตร์ซาทินิคได้ศกึษาและน าความรู้เชิงลกึเก่ียวกบัเส้นผมเพ่ือการฟืน้บ ารุง
เส้นผมสูค่วามมีชีวิตชีวา แข็งแรง และมีผมสขุภาพดี ความเข้าใจในชีววิทยาของเส้น
ผม มีความส าคญัอย่างยิ่งในการแนะน าผลิตภณัฑ์ซาทินิค  

เส้นผมประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 

เกล็ดผม 

เนื้อผม 

แกนผม 



องค์ประกอบทางเคมีของเส้นผม 

โปรตนี 80% 

แรธ่าตุ 1% น ้า 10% 
เมลานิน 3% 

ลพิดิ (ไขมนั) 
6% 

• โปรตีน    เป็นองคป์ระกอบหลกัของผม  ประกอบดว้ยกรดอะมโิน 
• ซีเอม็ซี    (Cell Membrane Complex; CMC) เกดิจากโครงสรา้งลพิดิ 
          ท าหน้าทีเ่สมอืน “กาวเชื่อม” เสน้ผม 
• ลิพิด        เป็นเกราะป้องกนัการสญูเสยีความชุม่ชืน้จากเสน้ผม 



การท าร้ายเส้นผม 

ปจัจยัทีท่ ารา้ยเสน้ผม ไดแ้ก่: 

• กระบวนการทางเคม ีเชน่ การดดัผมถาวร การท าสผีม การยดืผม เป็นตน้ 

• ความรอ้นจากการจดัแต่งทรงผม 

• การจดัแต่งทรงผมในทุกๆ วนั 

• มลภาวะแวดลอ้ม 

• รงัสยีวู ี/ แสงแดด  

ผมงอกใหม ่ ผมถกูท าร้าย ผมถกูท าร้ายอยา่งรุนแรง 



เส้นผมท่ีถกูท าร้าย 

สภาพเสน้ผมม ีดงัน้ี: 

• แหง้ 

• แตกหกั   

• ไมเ่งางาม 

• แตกปลาย 

• ไมเ่รยีบลื่น 

• จดัทรงยาก 

• ผมชีฟู้ 

• ไมม่นี ้าหนกั 



เทคโนโลยีเอนเนอรจ์ฟูTM 



เอนเนอรจ์ฟูTM 
วิทยาศาสตรเ์บือ้งหลงัผมสวยดึงดดูใจ 
เอนเนอรจ์ฟู™ สทิธบิตัรฉพาะของซาทนิิค  เป็นสารบ ารงุประจุบวกเพือ่จดัการกบัผมเสยีทีถ่กูท าลาย 
ประกอบดว้ย 
 
 • ลพิดิ (ไขมนั) ชว่ยใหเ้สน้ผมแขง็แรง 
• ครเีอทนิ เสรมิประสทิธภิาพความแขง็แรงใหแ้ก่เสน้ผม 
• กรดไขมนั 18-เอม็อเีอ ใหค้วามเรยีบลื่นแก่เสน้ผม 

 



เทคโนโลยีเอนเนอรจ์ฟู™  

สตูรผสม 3 กลไกหลกั เขา้จดัการกบัเสน้ผมเสยี ดงัน้ี 

1. ซบึซาบเขา้สูแ่กนผม 

2. มุง่ตรงเขา้จดัการกบัเสน้ผมบรเิวณทีเ่สยีหาย 

3. ฟ้ืนบ ารงุเสน้ผมบรเิวณทีอ่่อนแอ พรอ้มเสรมิประสทิธภิาพความแขง็แรงใหแ้ก่
เสน้ผมดสูขุภาพผมดจีากโคนจรดปลาย 



ผลลพัธจ์ากการท างานของเอนเนอรจ์ฟู™   

เอนเนอรจ์ฟู™ ชว่ยฟ้ืนบ ารงุและเสรมิประสทิธภิาพใหเ้สน้ผมแต่ละเสน้แขง็แรง 
ก่อนใช้ หลงัใช้ 

เสน้ผมถกูท าลายจากความรอ้นและการท าส ี ผมเสยีทีไ่ดร้บัการดแูลดว้ย 
เอนเนอรจ์ฟู™ เพยีงครัง้แรก 



เอนเนอรจ์ฟู™ จะซมึผา่นเขา้เนื้อผมหรอืชัน้คอรเ์ทก็ซ ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพความแขง็แรงใหแ้ก่
เสน้ผม 

ก่อนใช้ หลงัใช้ 

ผลลพัธจ์ากการท างานของเอนเนอรจ์ฟู™   



เอนเนอรจ์ฟู™ เป็นสว่นผสมในผลติภณัฑซ์าทนิิคทุกชนิด                                 

ทัง้ผลติภณัฑด์แูลเสน้ผมและรไีวทลัไลซิง่ มาสค ์

เอนเนอรจ์ฟูTM 
วิทยาศาสตรเ์บือ้งหลงัผมสวยดึงดดูใจ 



สารบ ารงุและส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ 
นกัวทิยาศาสตรซ์าทนิิคผสานความเชีย่วชาญดา้นสขุภาพและความงาม  
สรา้งสรรคเ์ป็นนวตักรรมของสว่นผสมจากธรรมชาตแิละสารบ ารงุทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกอยา่งพถิพีถินั  
เพือ่สุขภาพผมด ีและตอบสนองความตอ้งการเฉพาะของเสน้ผมทุกประเภท 
 



สมู้ธ 
 มอยสเ์จอร ์

โปร 
วติามนิบ5ี 

น ้ามนั 
เมลด็คคูุย 

ทูอินวนั 

ชุ่มช้ืน 

วติามนิอ ี
น ้ามนัจาก 
เมลด็โบราจ 

เรียบล่ืน     ชุ่มช้ืน 

เอก็ซต์ร้า 
วอลุ่ม 

น ้ามนั 
แมคคาเดเมยี 

โปรตนีสกดั 
จากถัว่เหลอืง 

เงางาม      พร้ิวสวย 

กลอสซ่ี 
รีแพร ์

สารสกดั 
จากทบัทมิ 

สารสกดั 
จากเมลด็องุน่ 

ปกป้อง 

สารบ ารงุและส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ 



ผลิตภณัฑซ์าทินิค 



ซาทนิิค™ ผลิตภณัฑ์ดแูลเส้นผม  

ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของเส้นผม 

• แชมพแูละครีมนวดผมท่ีเน้นคณุประโยชน์และประสิทธิภาพสงูส าหรับทกุปัญหาเส้นผม 

• โซลชูัน่เพ่ือผมสวยส าหรับเส้นผมทกุประเภท ทกุวยั และทกุความกงัวล 

• สตูรผสมได้รับการออกแบบเพ่ือเสริมการท างานร่วมกนั 

• เพ่ือให้ได้คณุประโยชน์สงูสดุจากผลิตภณัฑ์ควรใช้ผลิตภณัฑ์ครบทัง้ชดุ 

 



สมู้ธ มอยสเ์จอร ์
แชมพแูละคอนดิชนัเนอร ์

ส าหรบัผมแห้ง ช้ีฟ ูจดัทรงยาก 
  

• คนืความชุม่ชืน้ทีจ่ าเป็นใหแ้ก่เสน้ผมตัง้แต่
ครัง้แรกทีใ่ช ้

• คนืความเรยีบลื่น  ไมใหเ้สน้ผมชีฟู้  

• เสน้ผมดเูปลง่ประกาย  นุ่มสลวย  

• ผสานน ้ามนัเมลด็คคูุย และโปรวติามนิบ ี 5  

       

*ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่ใชซ้าทนิิคแชมพแูละคอนดชินัเนอรร์ว่มกนั 
 



 

 

 

 

สมู้ธ มอยสเ์จอร ์

การดแูลเส้นผม 
ไม่ได้รบัการดแูล ดแูลด้วยซาทินิค 

คา่สถติกิารใชแ้รงสงูสดุในการหว ี



เอก็ซต์ร้า วอลุ่ม 
แชมพแูละคอนดิชนัเนอร ์

ส าหรบัผมเส้นเลก็ บาง และลีบแบน 
 
 
 
 

 

• ผมลบีแบนกลบัดมูนี ้าหนกัและมชีวีติชวีา  

• ชว่ยเพิม่วอลุม่ใหเ้สน้ผมไดย้าวนาน 

• ลดการเกดิไฟฟ้าสถติ 

• ผสานโปรตนีสกดัจากถัว่เหลอืงและน ้ามนั
แมคคาเดเมยี 

*ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่ใชซ้าทนิิคแชมพูและคอนดชินัเนอรร์ว่มกนั 



ทูอินวนั  
แชมพแูอนดค์อนดิชนัเนอร ์

ดแูลง่ายๆ ขัน้ตอนเดียว 
 

• ท าความสะอาดพรอ้มปรบัสภาพผม
อยา่งอ่อนโยนทุกครัง้ทีใ่ช ้อ่อนโยน
จนสามารถใชไ้ดทุ้กวนั 

• เสน้ผมนุ่ม หวงีา่ย และดสูขุภาพผมด ี

• ผสานน ้ามนัจากเมลด็โบราจและ
วติามนิอ ี



กลอสซ่ี รีแพร ์
แชมพแูละคอนดิชนัเนอร ์

ส าหรบัผมเสียและผมท่ีผา่นการท าสี 
 

 

 

• เสรมิประสทิธภิาพความแขง็แรงใหแ้ก่เสน้ผม 

• ใหส้ผีมสวย เปลง่ประกายยาวนานขึน้ถงึ 3 เท่า 
เมือ่เทยีบกบัการใชผ้ลติภณัฑด์แูลเสน้ผมทัว่ไป 

• ปราศจากสารซลัเฟต อ่อนโยนต่อเสน้ผมและผวิ 
เหมาะส าหรบัผูท้ีแ่พง้า่ย 

• ผสานสารสกดัจากทบัทมิและเมลด็องุน่ 

*ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่ใชซ้าทนิิคแชมพูและคอนดชินัเนอรร์ว่มกนั 



กลอสซ่ี รีแพร ์
แชมพแูละคอนดิชนัเนอร ์

ช่วยฟ้ืนบ ารงุเกลด็ผมให้กลบัมีสขุภาพดีตามธรรมชาติ 

ก่อนใช้ หลงัใช้ 



รีไวทลัไลซ่ิง มาสค ์
ทรีทเมนทส์ตูรเสริมประสิทธิภาพความแขง็แรงให้แก่เส้นผม  
ฟ้ืนบ ารงุและปรบัสภาพผมก่อนการจดัแต่งทรงผม 
 
  

• ชว่ยบ ารงุใหเ้สน้ผมสขุภาพด ีแขง็แรงขึน้ถงึ 6 เท่า* 

• ชว่ยปกป้องเสน้ผมและป้องกนัการเกดิผมแตกปลาย 

• ชว่ยปกป้องเสน้ผมจากความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

*ผลลพัธท์ีไ่ดเ้มือ่ใชร้ว่มกบัซาทนิิคแชมพูและคอนดชินัเนอร ์



ปัญหา 

ผลติภณัฑ์ 

เอนเนอร์จฟู 
 
และ 
สารสกดัจากพืช 
และสารบ ารุง 

ผลลพัธ์ 

ผมแห้ง ชีฟ้ ู 
จดัทรงยาก 

สมู้ธ มอยส์เจอร์ 

ผมเส้นเลก็  
บางและลีบแบน 

ดแูลเส้นผมในวนัเร่งรีบ 
พกพาสะดวกในการเดินทาง 

ผมเสีย 
และผมท าสี 

ผมท่ีต้องการฟืน้บ ารุง 
แบบเข้มข้นและผมท าสี 

เอ็กซ์ตร้า วอลุม่ ทอิูนวนั กลอสซ่ี รีแพร์ รีไวทลัไลซิ่ง มาสค์ 

น า้มนัเมล็ดคคูยุ 

โปรวิตามิน บี5 

น า้มนัแมคคาเดเมีย 

โปรตีนถัว่เหลือง 

น า้มนัเมล็ดโบราจ 

วิตามินอี 

สารสกดัจากทบัทิม 

สารสกดัจากเมล็ดองุ่น 

สารสกดัจากเมล็ดองุ่น 

น า้มนัเมล็ดคคูยุ 

ผมสวย เรียบล่ืน นุม่ 
เงางามดจุแพรไหม 

เพิ่มวอลุม่ให้เส้นผม 
ดหูนานุม่และมีน า้หนกั 

เส้นผมดสูขุภาพดี 
ในขัน้ตอนเดียว 

คืนสภาพเส้นผม 
ให้ดสูขุภาพดีและชว่ยให้ 
สีผมเปลง่ประกายเงางาม 

ฟืน้บ ารุงผมท่ีเสียมาก 
ให้นุม่ล่ืน แข็งแรง  
สขุภาพดี จดัทรงง่าย 



THANK YOU 


