
ПОЛІПШУЄМО ЯКІСТЬ 
ЖИТТЯ. ЩОДНЯ!

ДЕЗОДОРАНТ 
ДЛЯ ТІЛА

НОВИЙ ЕЛЕМЕНТ У СЕРІЇ ПРОДУКТІВ 
ІЗ КОМПЛЕКСОМ ENDEMIX™

ENDEMIX™ – УНІКАЛЬНИЙ ПІДСИЛЮВАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЕНДЕМІЧНИХ 
СИБІРСЬКИХ РОСЛИН



ПРОБЛЕМА –
БАКТЕРІЇ, А НЕ ПІТ!

2. При підвищених навантаженнях піт 
виводиться через протоки екзокринних 
потових залоз.

1. Під час емоційного стресу працюють
ще й апокринові залози – вони виділяють 
невелику кількість поту, який містить 
протеїни та ліпіди.

3. Бактерії на шкірі перероблюють піт, 
розмножуються та викликають появу 
неприємного запаху.

ПІТ НА 99% СКЛАДАЄТЬСЯ
З ВОДИ ТА НА 1% ІЗ СОЛІ.



ЧОМУ ПІТ МАЄ 
НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ?
УСІ ЛЮДИ ПІТНІЮТЬ. ТАК ОРГАНІЗМ 
ПОЗБАВЛЯЄТЬСЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН
І ЗАХИЩАЄТЬСЯ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ.

КОЛИ МИ ПОМІТНО ПІТНІЄМО?
• у спеку (або в теплому приміщенні)
• під час фізичної активності (спорт, тренування)
• у стресовій ситуації та під час нервової напруженості

Потовиділення – життєво важливий процес, але піт є 
найсприятливішим середовищем для розвитку бактерій. 
Саме вони – причина неприємного запаху. Для боротьби 
з ними й вигадали дезодоранти.



ЧОГО МИ ЧЕКАЄМО 
ВІД ДЕЗОДОРАНТУ?
• Знищує бактерії – причину запаху поту.
• Не викликає подразнення та свербежу.
• Не закупорює пори.
• Не проникає в організм і не накопичується в 

ньому.
• Не залишає слідів на одязі.
• Ефективно захищає від неприємного запаху.

МИ НЕ МОЖЕМО ПРИПИНИТИ ПОТІТИ, АЛЕ 
МОЖЕМО ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМУ НЕПРИЄМНОГО 
ЗАПАХУ!



ЛЕГЕНДАРНИЙ 

КРИСТАЛІЧНИЙ 
ДЕЗОДОРАНТ
У РІДКОМУ ВИГЛЯДІ!

Дезодорант на основі натуральних мінералів 
вулканічного походження (алюмокалієвих 
галунів) ефективно регулює надмірне 
потовиділення та захищає від запаху.

ЦІННІ ОЛІЇ ТА РОСЛИННІ ЕКСТРАКТИ 
ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ШКІРОЮ



ТВОЯ КОМАНДА ПІДТРИМКИ
ОСНОВА ДЕЗОДОРАНТУ – ЛЕГЕНДАРНІ 
АЛЮМОКАЛІЄВІ ГАЛУНИ

• Це кристали солей алюмінію та калію – натуральний продукт 
вулканічного походження. Не мають запаху, розчиняються у воді. 
Мають в'яжучі, абсорбуючі, антимікробні та протизапальні 
властивості.

• Секрет потужного ефекту галунів – в їх здібності зневоднювати 
бактерії на поверхні шкіри, викликаючи їх загибель і понижуючи 
активність. Але ця суперздібність створювала й незручності: 
класичні кристали необхідно було змочувати водою перед 
застосуванням.

МИ УДОСКОНАЛИЛИ ПРИРОДНИЙ РЕЦЕПТ
І ВИПУСТИЛИ ДЕЗОДОРАНТ У РІДКІЙ ФОРМІ!

УНІСЕКС,
НЕЙТРАЛЬНИЙ 

ЗАПАХ, БЕЗ 
ЛИПКОГО 

ЕФЕКТУ



• Глюконат цинку усуває запалення, сприяє загоєнню 
мікропошкоджень (після гоління або тренування)

• Комплекс гідролатів чайного дерева, лаванди, 
розмарину та шавлії забезпечує потужний 
бактерицидний ефект, регулює секрецію шкірного 
сала та звужує пори, нормалізує роботу потових 
залоз, зменшує пітливість, прискорює відновлення 
шкіри, пом'якшує та доглядає.

ПОТУЖНУ 
АНТИБАКТЕРІАЛЬНУ 
ОСНОВУ ПОСИЛЕНО
ЦІННИМИ ОЛІЯМИ
ТА РОСЛИННИМИ 

ЕКСТРАКТАМИ, ЩОБ 
ВИКЛЮЧИТИ 

ПОДРАЗНЕННЯ ТА 
ЗАПАЛЕННЯ НАВІТЬ

ПІСЛЯ ГОЛІННЯ

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА 
ОСНОВА + ЦІННІ ОЛІЇ
ТА ЕКСТРАКТИ



ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕВІРИЛИ ПРАЦІВНИКИ 
КОМПАНІЇ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ
І НА ІНТЕНСИВНИХ ТРЕНУВАННЯХ

ЩО ДУМАЮТЬ 
ПРАЦІВНИКИ 
SIBERIAN WELLNESS?

НАТАЛІЯ ЄРОМЧИК
ДИРЕКТОР З МАРКЕТИНГУ
Я завжди довго та прискіпливо тестую всі новинки 
на собі. Моя полиця у ванній – це нескінченний ряд 
баночок, тюбиків і флакончиків різних розмірів😊. 
Цей дезодорант проходив максимальний тест-
драйв – у тренажерному залі, в задушливій дорозі, 
в літаку, в спеку, в моменти стресу (нарада з 
керівництвом😊). Я максимально вимогливий 
споживач, мені потрібно, щоб було відчуття 
комфорту, відсутність запаху, звичайно, жодних 
слідів на одязі та дія протягом усього дня. Усе це я 
отримала в цьому продукті та можу сміливо його 
рекомендувати!

ОЛЕКСІЙ ЖУРОВ
МЕНЕДЖЕР WEB-ПРОЄКТІВ
Дезодорант випробовував протягом 
декількох тижнів. Тестовий зразок 
використав до кінця – настільки мені 
сподобався цей продукт. Приємний, 
ненав'язливий запах. Добре 
поглинається, відмінно блокує запах 
поту – пройшов випробування і в 
повсякденному житті, і в сурових 
умовах спортивного залу. Точно буду 
користуватися цим дезодорантом
і далі.



ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕВІРИЛИ ПРАЦІВНИКИ 
КОМПАНІЇ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ І НА 
ІНТЕНСИВНИХ ТРЕНУВАННЯХ

ЩО ДУМАЮТЬ 
ПРАЦІВНИКИ 
SIBERIAN WELLNESS?

АЙСЛУ БАБАКАНОВА
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ START-UP
Мені подобається, що в нього немає 
яскраво вираженого аромату, він не 
перебиває парфуми. Прекрасно та 
надовго зберігає свіжість і сухість. Не 
залишає плям, що також вкрай важливо.

СВІТЛАНА ІВАНОВА
БРЕНД-МЕНЕДЖЕР
Дезодорант мені подобається нейтральним 
запахом, легкою текстурою та зручною 
упаковкою. Він працює на мені так, що навіть 
мокрих плям немає, не те що запаху )), а ще 
він швидко висихає та не залишає слідів на 
одязі.  Дякую за відмінний продукт!

ЮЛІАН ТУРСІН
КЕРІВНИК ГРУПИ PRODUCT-ПРОСУВАННЯ

МАРІЯ ФРОЛОВА
ЛІКАР СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
Сподобався ненав'язливий аромат, не залишає 
слідів на одязі, як на темному, так і на білому, 
захищає на 100% (навіть під час тренування) та не 
викликає алергії. Загалом, дезодорант відмінний!



ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ 
НАСОЛОДЖУВАТИСЯ 
СВІЖІСТЮ ТА ВПЕВНЕНІСТЮ
В СОБІ В БУДЬ-ЯКІЙ СИТУАЦІЇ!

УСЯ ПРОДУКЦІЯ ЗАТРЕБУВАНОГО БРЕНДУ
З СИБІРСЬКИМИ КОРЕНЯМИ ТА СВІТОВОЮ 
АУДИТОРІЄЮ – НА САЙТІ 
WWW.SIBERIANWELLNESS.COM


