
СЛАЙД 1: 
Доброго дня, шановні бізнес-партнери! 
Сьогодні я хочу вам презентувати прекрасну серію продуктів Sun Care!  
Це повний комплекс продуктів для безпечної та красивої засмаги. 
Вважається, що продукти для засмаги – це сезонні продукти. Звичайно, 
коли сонце набирає своєї максимальної активності, а це всього 3-4 місяці на 
рік, ми як правило проводимо час у відпустках: на морі, біля річок чи на 
дачі, запасаючись таким чином теплом та енергією на увесь наступний 
період. Однак саме в цей сонячний період наша шкіра страждає найбільше, 
тому вона потребує особливої турботи та догляду, який має обов’язково 
включати сонцезахисні фільтри та захист від агресивної дії УФ. Саме з цієї 
точки зору, «сонячна косметика» вважається сезонним продуктом. 
З іншого боку, мати красиву спокусливу засмагу, доглянуте тіло кожен з нас 
хоче не тільки влітку, а увесь рік. Тому, Компанія FM WORLD розробила цілу 
серію продуктів Sun Care, яка включає як сезонні продукти, так і продукти 
по догляду на цілий рік. 
То ж давайте, познайомимось із цими продуктами, щоб ви переконались, 
що серія Sun Care – це неймовірні продукти, які не мають сезонних 
обмежень, а дарують сонячний настрій щодня. 
 
СЛАЙД 2: 
Що таке Sun Care? Серія Sun Care – це: 
 Сонцезахисні засоби Sun Care мають надійний захист від УФ – 

променів типу A і B, а також від інфрачервоних променів.  
 Сонцезахисні засоби Sun Care містять безпечні фотостабільні хімічні 

фільтри. Хімічні фільтри добре поглинаються верхніми шарами 
епідермісу, поглинають сонячну енергію на відмінну від фізичних 
фільтрів, які залишаються на  поверхні шкіри та швидко змиваються. 

 Не залишає білих слідів на шкірі та одязі, що часто буває, якщо 
використовувати косметику із фізичними фільтрами. 

 Не скатується та не обсипається, захист не руйнується хлоркою в 
басейні, знову ж таки завдяки хімічним фільтрам. 

 Підходить для всіх фототипів. 
 Широкий асортимент. 

Звертаю вашу увагу, що дана косметика НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СОЛЯРІЮ! 
 
СЛАЙД 3: 
Які ж продукти представлені в серії Sun Care. До цієї серії входять 3 групи 
продуктів: 



1. Сонцезахисна косметика для тіла та для обличчя  
2. Косметика для автозасмаги 
3. Косметика для догляду після засмаги 

Розглянемо кожну групу продуктів окремо. 
 
СЛАЙД 4: 
Так, косметика для безпечної засмаги тіла включає наступні продукти: 

 з SPF 6: 2-х ФАЗНИЙ ПРИСКОРЮВАЧ ЗАСМАГИ та СОНЦЕЗАХИСНА 
АРГАНОВА ОЛІЯ –СПРЕЙ  

 з SPF 15/30: КОКОСОВИЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН  

 з SPF 50: СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ТІЛА та СОНЦЕЗАХИСНИЙ 
ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДІТЕЙ 

 
СЛАЙД 5: 
Косметика для безпечної засмаги та тонування обличчя: 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ СС – КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 

 ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ SPF 30: 

 ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ SPF 50: 
 
СЛАЙД 6: 
Косметика для автозасмаги на цілий рік: 

 ПІНА – АВТОЗАСМАГА для світлої шкіри/шкіри середнього відтінку 

 СЕРВЕТКА ІЗ АВТОЗАСМАГОЮ 
 
СЛАЙД 7: 
А також в дану групу продуктів входить один особливий і дуже потрібний 
продукт – БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНСИЛЕР ДЛЯ ТІЛА. 
 
СЛАЙД 8: 
Заспокійлива косметика після засмаги: 

 ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУСС ПІСЛЯ ЗАСМАГИ 

 ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЛОСЬЙОН ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З  D – ПАНТЕНОЛОМ 

 МОЛОЧКО 2-в-1 «ТРОПІЧНА НАСОЛОДА» 
 
Отже, продуктів багато, тому пропоную познайомитись тепер із кожним 
продуктом серії Sun Care. 
 
СЛАЙД 9: 



SUN CARE. КОСМЕТИКА ДЛЯ ЗАСМАГИ ТІЛА 
Еволюційно склалося так, що по суті, засмага – це захисний механізм 
нашого організму на згубну дію УФ. Тим не менш, засмагле тіло виглядає 
красиво та доглянуто. Відповідно, ми всі прагнемо до того золотистого 
розкішного сонячного відтінку нашої шкіри.  
Як засмагати, не завдаючи шкоди власному здоров’ю та красі, та як при 
цьому зберегти свою молодість? 
Існують основні правила безпечної засмаги, яких обов’язково треба 
дотримуватись всім. 
 
 НЕ засмагати в часи пік сонячної активності (10:00-16:00); 
 НЕ перевищувати допустимий час інсоляції (10-30 хвилин в 

залежності від фото типу) 
 Засоби для засмаги наносити за 15-20 хвилин до сонячних ванн та 

повторювати цю процедуру щоразу після купання, витирання 
рушником або кожні 2 години інсоляції. 

 Для обличчя та тіла треба використовувати окремі засоби. 
 Вибирати засоби відповідно до свого фототипу. 
 Обов’язково використовувати засоби після засмаги. 

Саме такі прості провила вбережуть вас не тільки від сонячних опіків, а й від 
куди більших проблем зі шкірою (таких, як передчасне старіння чи рак). 
 
Для безпечної засмаги ви можете обрати сонцезахисні продукти, 
орієнтуючись на свій фототип. Основним орієнтиром вибору для вас буде 
рівень захисту від згубного УФ, так званий сонцезахисний фактор або SPF. 
 
СЛАЙД 10: 
Отже, продукти з низьким рівнем захисту SPF 6: 2-х ФАЗНИЙ 
ПРИСКОРЮВАЧ ЗАСМАГИ та СОНЦЕЗАХИСНА АРГАНОВА ОЛІЯ –СПРЕЙ. 
Ці продукти краще використовувати: 

1. Якщо сонце ще не набрало піку активності (квітень - травень). 
2. Якщо у вас вже є стійка засмага. 
3. Якщо ви відноситесь до IV-VI фототипів. 

Чим відрізняються дані продукти? 
 
СЛАЙД 11: 

 Обидва продукти містять однаково жиророзчинні вітаміни Е та С, 
природний фільтр сквален та лецитин. Завдяки цим складникам 
обидва продукти мають природний бар’єр для вільних радикалів. 



 Крім того, обидва продукти мають однаковий рівень захисту від УФ – 
SPF 6. 

 
Однак ці продукти мають і відмінні риси. 
2-х ФАЗНИЙ ПРИСКОРЮВАЧ ЗАСМАГИ 

 Текстура 2-х фазної легкої олійки (яку перед вживанням треба 
струсити для утворення суспензії). 

 Додатково продукт містить вітаміни шкіри В2 та А, а також 
зволожуючу кокосову олію, за рахунок чого продукт зволожує шкіру та 
прискорює утворення стійкої засмаги. 
 

СОНЦЕЗАХИСНА АРГАНОВА ОЛІЯ –СПРЕЙ 

 Текстура ніжної олійки. 

 Додатково містить комплекс потужних регенеруючих олій: аргани, 

макадамії, каріте, аннато, соняшника, сої. 

 
У тих, хто з вас має дуже суху, чутливу або зневоднену шкіру, рекомендую 
звернути увагу більше на СОНЦЕЗЗАХСИНУ АРГАНОВУ ОЛІЮ – СПРЕЙ. 

 
СЛАЙД 12: 
З більш високим рівнем захисту SPF 15/30 є КОКОСОВИЙ СОНЦЕЗАХИСНИЙ 
ЛОСЬЙОН. 
SPF 15 рекомендується людям із фототипами II - III. 

SPF 30 рекомендується людям фототипу I і II. 

 
СЛАЙД 13: 
Даний продукт крім більш надійного захисту, додатково містить 

компоненти по догляду за шкірою, які забезпечують природну 

регенерацію та захист від сонячних опіків, зволожують та живлять шкіру. 

Продукт має ніжний кокосовий аромат та текстуру оксамитового лосьйону, 

який приємно лягає на тіло та не створює липкої плівки. 

СЛАЙД 14: 
Для найбільш чутливої до сонця шкіри в нашому асортименті є продукти із 

максимальним рівнем захисту SPF 50. Це СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ 

ТІЛА та СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДІТЕЙ 

 



СЛАЙД 15: 
СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ТІЛА  
 Містить зволожуючу кокосову олію та вітамін Е 
 Високий рівень захисту від УФ, від сонячних опіків, тому підходить для 

дуже чутливої до сонця шкіри, з пігментними плямами, родимками. 

 Для дуже світлої шкіри І-ІІ фототипів та шкіри, що ще не має стійкої 

засмаги. 

 Текстура надлегкого лосьйону - спрею. 

 
СЛАЙД 16: 
Окремо, для дітей Компанія розробила спеціальний продукт з високим 
рівним захисту - СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДІТЕЙ. 
 Високий рівень захисту спеціально для ніжної дитячої шкіри. 

 Засмага без сонячних опіків та подразнень. 

 Активне зволоження (гіалуронат натрію, олії, пантенол, алантоїн). 

 Можна використовувати із 6-ти місяців. 

 Текстура ніжного лосьйону.  

 
Однак для ніжної дитячої шкіри одного прекрасного сонцезахисного 

продукту не достатньо, оскільки їхній механізм терморегуляції не 

працює ще самостійно. Тому доповни косметику з високим рівнем 

захисту SPF 50 світлим вільним одягом на дитину і не забудь одягнути 

дитині капелюшок або хустку. Не забудь взяти з собою воду і щось 

перекусити... 

 
СЛАЙД 17: 
На початку нашої презентації ми казали, що для тіла та обличчя мають бути 
окремі сонцезахисні засоби. Це пов’язано із деякими особливостями 
анатомії та фізіології нашої шкіри, які відрізняються на тілі та обличчі. Ви 
напевне помітили, що обличчя швидше згорає? 
 
Та нас, жінок, цікавить ще й інше питання – чи правильно наносити макіяж 
на пляж, чи захищає він шкіру від УФ чи навпаки? 
 
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: макіяж на пляжі має бути близьким до натурального і з 
використанням тільки спеціальних сонцезахисних засобів, які наносяться 
на шкіру обличчя за тими ж правилами як і інші сонцезахисні засоби. 



 
СЛАЙД 18: 
Саме тому Компанія FM WORLD розробила спеціальні сонцезахисні засоби 

для тонування обличчя - СС – СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ у двох 

варіантах: 

 ДЛЯ ЖИРНОЇ ТА КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ SPF 30 

 ДЛЯ СУХОЇ ТА ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ SPF 50 

 
СЛАЙД 19: 
СС – СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ: 

 Це інноваційне поєднання сонцезахисного крему і консилера.  

Як консилер: вирівнює тон шкіри і приховує недоліки, як 

сонцезахисний крем: знижує ризик появи подразнень і сонячних 

опіків. 

 Додає шкірі золотистого блиску (діє як легкий флюїд), створює ефект 

красивого закінченого макіяжу. 

 Має ніжну кремову текстуру  

 Близький до натурального бежевий відтінок. 

Тобто СС – СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ – 2 –в-1: тон + SPF. 

 

СЛАЙД 20: 
У вас напевне виникло питання: чим же відрізняються СС – КРЕМ ДЛЯ 

МАКІЯЖУ та СС-СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ? 

СС-СОНЦЕЗАХИСНИЙ КРЕМ має вищий рівень захисту від УФ SPF 30/50 

проти SPF 15, менше компонентів для догляду за шкірою та 1 відтінок.  

Тоді як СС – КРЕМ ДЛЯ МАКІЯЖУ – нижчий рівень захисту, більше догляду 

та 2 відтінки. 

 

СЛАЙД 21: 
Використовуючи наші продукти Sun Care, ви завжди будите виглядати 

неперевершено та будете мати красиву засмагу. 

Та щоб набута засмага трималася якомога довше, важливо пам’ятати про 

правильний догляд за шкірою. Тому в нашому асортименті з’явилася група 

продуктів для догляду після засмаги. 



Також треба враховувати деякі особливості догляду за шкірою після 

засмаги. 

1. Після завершення сонячних ванн необхідно прийняти теплий душ. 

2. Потім нанести рівномірним шаром засіб після засмаги. За необхідності 

процедуру можна повторити. 

 

СЛАЙД 22: 
В даній групі продуктів ми пропонуємо три ніжних до шкіри продукти: 

ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУСС ПІСЛЯ ЗАСМАГИ 

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЛОСЬЙОН ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З  D – ПАНТЕНОЛОМ 

МОЛОЧКО 2-в-1 «ТРОПІЧНА НАСОЛОДА» 

 

1. На основі активного пантенолу: інтенсивно заспокоюють шкіру після 

сонячних опіків, знімають почервоніння та подразнення. 

2. Легко наносяться та швидко впитуються. Не залишають липкої плівки. 

 

Дані продукти НЕ містять SPF. 

 

СЛАЙД 23: 
Пантенол або провітамін В5 відіграє ключову роль в швидкій регенерації 

шкіри. Він загоює ранки, заспокоює шкіру, знімає запалення та 

почервоніння, прискорює процеси регенерації, глибоко зволожує шкіру. 

 

СЛАЙД 24: 
В даній групі продуктів є 2 продукти зі схожими властивостями: 

ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУСС ПІСЛЯ ЗАСМАГИ 

ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЛОСЬЙОН ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З  D – ПАНТЕНОЛОМ 

 Мають 10% охолоджуючих та зволожуючих компонентів (пантенол, 

гліцерин, сік алое вера, гіалуронат натрію). 

 + компоненти, які доглядають за шкірою. 

 Охолоджують та заспокоюють шкіру, тим самим приносять 

моментальне полегшення. 

 Подовжують та закріплюють засмагу. 



Однак ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЛОСЬЙОН ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З  D – ПАНТЕНОЛОМ 

містить більшу кількість пантенолу, а також додатково – потужні 

регенеруючі компоненти (олію макадамії та лумбанга, вітамін Е) 

відповідно легка текстура лосьйону дає відчуття зволоження, а формула – 

швидко відновлює шкіру. 

 

Тоді як ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУСС ПІСЛЯ ЗАСМАГИ за рахунок алантоїну та 

ментолу, а також текстури туману – мусу, буде давати ефект охолодження 

та моментального полегшення. 

 

Спробуйте обидва продукти та оберіть свій улюблений. 

 

СЛАЙД 25: 
Та є ще один в даній групі продуктів - МОЛОЧКО 2-в-1 «ТРОПІЧНА 

НАСОЛОДА». 

 Заспокоює шкіру не тільки після засмаги, сонячних опіків, а й укусів 

комарів. 

 Ефірні олії (цимбопогона, базиліку) створюють натуральний 

аромабар’єр для комах. 

 Має приємний аромат лемонграсу. 

 Доглядає за шкірою. 

 Ніжна текстура молочка. 

 

Тобто особливість даного продукту – його подвійна функція: догляд після 

засмаги + заспокоєння після укусів комах (а також аромазахист від комах – 

репелент). Тому даний продукт можна використовувати не тільки тоді, коли 

ви засмагаєте, а й увесь рік. 

 

СЛАЙД 26: 
Якщо ви хочете мати гарну засмагу цілий рік, не стримуйте себе, адже тепер 

у вас є продукти для АВТОЗАСМАГИ. 

Що таке авто засмага? АВТОЗАСМАГА - це штучна засмага, яку можна 

отримати шляхом перефарбовування верхніх шарів епідермісу без участі 



УФ. Як барвники використовують бронзатори або автобронзатори. В 

першому випадку використовується барвник, який фарбує лише верхній 

шар епідермісу, відповідно набута засмага тримається не довго. В Другому 

випадку – барвник взаємодіє з амінокислотами шкіри і засмага більш 

тривала. Ми використали автобронзатори. 

 
СЛАЙД 27: 
Однак, щоб мати красиву та швидку автозасмагу, треба знати як правильно 

наносити відповідні засоби. 

1. Для кращого «прилипання» автозасмаги доцільно провести попереднє 

інтенсивне очищення шкіри (скраб, пілінг). Після чого обов’язково треба 

зволожити тіло за допомогою бальзаму чи лосьйону. 

2. Автозасмагу потрібно наносити рівномірним шаром на всю шкіру, на 

коліна та лікті необхідно наносити меншу кількість авто засмаги, оскільки ці 

ділянки фарбуються інтенсивніше. 

3. Окремо використовувати продукти для тіла та обличчя, щоб уникнути 

ефекту кумедного гриму. 

4. Потрібно зачекати, доки продукт не висохне на шкірі повністю і не 

перестане стиратись, перш ніж одягнути одяг або вступати в контакт з 

водою. 

5. Ефект проявляється через 3-5 годин після застосування. Повторне 

застосування дасть посилення ефекту. 

6. Не забувай ретельно мити руки після нанесення автозасмаги. 

 

УВАГА!!! Результат і його тривалість залежить від природного кольору 

шкіри, використаної кількості продуктц, а також твоєї індивідуальної реакції 

на автозасмагу. 

 

То ж які продукти для автозасмаги є в нашому арсеналі? 

СЛАЙД 28: 
ЗОЛОТА ПІНА З АВТОЗАСМАГОЮ та СЕРВЕТКА – АВТОЗАСМАГА. 

1. Містять безпечні натуральні автобронзатори, які рівномірно 

розподіляються на шкірі та фарбують її в природній золотистий відтінок. 



2. Красива, швидка та комфортна засмага без участі агресивного УФ 

цілий рік. 

3. Зволоження шкіри. 

Дані продукти НЕ МІСТЯТЬ SPF, тому влітку використовуйте додатково 

сонцезахисні засоби!!! 

 

СЛАЙД 29: 
ЗОЛОТА ПІНА З АВТОЗАСМАГОЮ 

 Натуральний автобронзатор – карамель. 

 Ефект сонячної засмаги після першого застосування на декілька днів. 

 При регулярному використанні тривала засмага. 

 Для світлої та середнього відтінку шкіри. 

 Текстура ніжної піни. 

 Підходить для всіх типів шкіри. 

 Використовуй цілий рік. 

 

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТІЛА 

НЕ містить SPF 

 

СЛАЙД 30: 
СЕРВЕТКА - АВТОЗАСМАГА 

 Натуральні автобронзатори - екстракт бурштину та волоського горіху. 

 Ефект розкішної засмаги без тертя, розводів, плям протягом 2-3 днів. 

 1 одноразова серветка, проста і зручна у використанні, пропитана 

бронзатором. 

 Підходить для всіх типів шкіри. 

 

ДЛЯ ТІЛА ТА ОБЛИЧЧЯ 

НЕ містить SPF 

В середньому на тіло необхідно використати 3 серветки. 

 

СЛАЙД 31: 



Часто так буває, що літо прийшло, а ми соромимось одягати сорочки на 

короткий рукав чи короткі спідниці, бо в нас бліда шкіра, пігментні плями, 

синяки, судинні зірочки, рубці. Буває таке?  

Та не варто перейматись, бо в даній групі продуктів є ще один особливий і 

потрібний продукт - твоя секретна зброя – БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

КОНСИЛЕР ДЛЯ ТІЛА. 

 

Це спеціальний продукт для тіла, який можна наносити на все тіло або на 

окремі його ділянки, зачекай поки висохне і от вже немає проблем лише ви 

і ваша улюблена коротка сукня. 

 

СЛАЙД 32: 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНСИЛЕР ДЛЯ ТІЛА 

 Інноваційне поєднання консилера та лосьйону для тіла.  

Як консилер: вирівнює тон, приховує недоліки і зменшує 

почервоніння, надає шкірі здорового і красивого блиску, як лосьйон: 

зволожує та тонізує шкіру. 

 Приховує недоліки шкіри: рубці, шрами, капілярні зірочки, тощо. 

 Мікропігменти додають красивого сяяння. 

 Має природний відтінок, добре адаптується до будь-якого відтінку 

шкіри. 

 НЕ містить парабенів та парафінів, тому підходить навіть для чутливої 

шкіри. 

 Доглядає за шкірою. 

 Змивається звичайними засобами гігієни. 

 Має легку кремову текстуру. 

 

НЕ містить SPF. 

Даний продукт ви так само можете використовувати і цілий рік. 

 

СЛАЙД 33: 
Якщо підсумувати все вище сказане, то у вашому «сонячному кошику» має 

бути такий набір продуктів: 



ДЛЯ СЕЗОНУ ЗАСМАГИ: 

1. ПОЧАТОК ЗАСМАГИ: для тіла SPF 30-50 + для обличчя SPF 30-50 

2. ЗАСМАГА ВЖЕ Є: для тіла SPF 6-15 + для обличчя SPF 30-50 

3. ПІСЛЯ ЗАСМАГИ 

+ ЦІЛИЙ РІК – продукти для АВТОЗАСМАГИ 

 

СЛАЙД 34: 
На цьому презентація сонячної косметики Sun Care – завершена. Які будуть 

запитання? 

 

Бажаю всім вам теплих сонячних днів та красивої, здорової засмаги. 

Дякую за увагу. 


