
СЛАЙД 1: 

Доброго дня, шановні бізнес - партнери! 

Сьогодні ми познайомимось із новою унікальною серією продуктів 
FONTAINAVIE (ФОНТЕЙНЕВІ).  

FONTAINAVIE – це особлива серія продуктів для омолодження 
шкіри. 

Вже не одне століття вчені в різних провідних лабораторіях світу 
намагаються відкрити секрети молодості. І FM WORLD  не 
виключення. Ми поставили собі за мету – розробити таку 
швидкодіючу косметику, яка б повертала красу та молодість шкірі 
без втручань пластичних хірургів чи спеціальних ін’єкційних та 
апаратних процедур. З іншого боку, така косметика мала б бути 
доступною кожному нашому клієнту. 

СЛАЙД 2: 

І нам це вдалось. Завдяки серії FONTAINAVIE – молодість і краса 
шкіри тепер – реальність! 

СЛАЙД 3: 

Серія FONTAINAVIE  - це надзвичайно ефективні продукти в 
боротьбі за нашу молодість. Адже при розробці цієї серії ми 
використали інноваційні технології та останні розробки вчених в 
галузі омолодження.  
Тому серію FONTAINAVIE без перебільшення можна назвати 
експертом з омолодження. 
Отже FONTAINAVIE – це: 

 Ефективне омолодження 

 Інноваційний підхід 

 Для чоловіків і жінок 

 Професійна косметологія для домашнього використання. 
 
 
 



СЛАЙД 4: Сьогодні я хочу представити вам перший унікальний 
продукт даної серії – це Сироватка під очі «супер-ліфтінг». 

 
Сироватка FONTAINAVIE – має ексклюзивну формулу, розроблену 
на основі інноваційних компонентів, які сьогодні є на ринку 
омолодження. І щоб кожен з вас міг переконатися в цьому, 
пропоную розібрати дану формулу більш детально. 
 

СЛАЙД 5: 

Отже, активна формула Сироватки під очі FONTAINAVIE виглядає 
наступним чином: 

1. комплекс інноваційних пептидів 
2. солі кремнієвої кислоти 
3. гідролізат рослинного білку 
4. пуллулан 
5. гіалуронат натрію. 

СЛАЙД 6: Тепер детально про кожен із цих важливих компонентів. 

1. комплекс інноваційних пептидів. 

Пептиди користуються величезною популярністю в 
косметології завдяки хорошій здатності проникати в глибокі 
шари шкіри, а саме в дерму, завдяки універсальності і 
потужному антиоксидантному ефекту. 

СЛАЙД 7: Поряд з багатьма відомими біологічно активними 
компонентами, пептиди, які застосовуються в косметології, є 
новим фантастично продуктивним арсеналом в боротьбі зі 
старінням. 

СЛАЙД 8: Що таке пептиди? 

Пептиди - це молекули,  які складаються з коротких залишків 
амінокислот, пов'язаних разом в ланцюг пептидним зв'язком. 



Ці речовини є і в нашому організмі. Тут вони присутні в кожній 
живій клітині, де регулюють діяльність багатьох біохімічних 
процесів. А найважливіша властивість пептидів - це здатність 
впливати на поведінку живих клітин. 

Основна відмінність пептидів від білків та амінокислот в тому, 
що вони не мають видової специфічності. Ну наприклад, 
колаген тваринного походження – це білок, який в складі 
косметичного засобу ніякої користі людській шкірі не принесе. 
А от пептид даного колагену в тому самому косметичному 
засобі буде мати омолоджуючий ефект. 

Більші того, пептиди є абсолютно безпечними для шкіри. Саме 
тому пептиди стали такими популярними в професійній 
косметології. 

І саме пептиди стали основою формули сироватки 
FONTAINAVIE. 

СЛАЙД 9: Комплекс інноваційних пептидів, використаний у 
сироватці, представляє собою:  

 пентапептид – 18 

 ацетил - гексапептид-8 (Argireline®) 

 тетрапептид - 5 

Пентапептид – 18, гексапептид-8/гексапептид -3 
(Argireline®) – представляють собою альтернативу 
ботулотоксину (Ботоксу). 

Основна їхня функція – розслабити м’язи, тим самим запобігти 
утворенню нових зморшок. 

СЛАЙД 10: Доречі, Гексапептид -8 ми з вами зустрічали в Кремі 
під очі Gold Regenesis. То ж з його дією ми могли 
познайомитися на прикладі цього прекрасного продукту. 



І на цьому інноваційному компоненті зупинимось більш 
детально. 

СЛАЙД 11: Що таке гексапептид – 8 (гексапептид – 3, 
Argireline®) і як він діє в Сироватці під очі «Супер-ліфтинг»?  

Гексапептид – 8 або Ацетил-гексапептид – 8/Ацетил – 
гексапептид – 3 або комерційна його назва Argireline® - це 
інноваційна гіпоалергенна, не сенсибілізуюча речовина (тобто 
та, яка не викликає чутливої реакції), яка була розроблена в 
лабораторії лауреата Нобелівської премії доктора Родбелла. 

СЛАЙД 12: Як працює Argireline® і чим він відрізняється від 
Ботокса? 

І щоб відповісти на це питання необхідно дати відповідь на 
питання, як утворюються зморшки? 

Зморшка – результат постійного скорочення м’язів. З нерва 
імпульс передається на м’яз, кий скорочується – і ву-а-ля, така 
ненависна нам зморшка. Ну щоб ви могли собі уявити цей 
складний процес, пропоную розглянути як же відбувається 
м’язове скорочення.  

СЛАЙД 13: Нервове закінчення має капсулу, якою торкається до 
м’язового волокна. Капсула нерва – це пресинапс, вона містить 
хімічні речовини (медіатори). Медіатори вивільняються і 
взаємодіють зі специфічними рецепторами на поверхні 
м’язового волокна (це постсинаптична мембрана). Така 
взаємодія називається синапсом. А саме такий механізм 
нервово - м’язової передачі за участю медіаторів – хімічним 
синапсом.  

СЛАЙД 14: Коли вводять в шкіру Ботокс, то він блокує дію 
медіаторів, тому м’яз не скорочується, відповідно і зморшка не 
утворюється. Однак небезпека Ботокса в тому, що дуже часто 
після його введення утворюється «маскоподібне лице» або 



спостерігається його асиметрія, відповідно замість 
омолодження з’являється страшна гримаса.  

Argireline® має дещо інший механізм (пресинаптичний). Він 
вбудовується між нервовим закінченням та м’язовим 
волокном, тим самим перешкоджаючи виділенню медіаторів. 
М’яз так само розслаблюється, але відсутність зморшок 
виглядає природно. І ми красиві та молоді.  

Чи всі зрозуміли переваги інноваційного компоненту 
Argireline®? Ок. 

СЛАЙД 15: До складу комплексу інноваційний пептидів входить 
ще один компонент тетраппетид – 5. 

Тетрапептид – 5 – це речовина із гігроскопічними 
властивостями, тобто вона здатна притягувати воду та 
інтенсивно зволожувати шкіру, також регулювати 
мікроциркуляцію, тим самим зменшувати набряк, який 
утворився в результаті накопичення рідини в міжклітинному 
просторі під очима. Тобто Тетрапептид – 5 – усуває мішки під 
очима. Крім того, даний компонент покращує еластичність 
шкіри (оскільки стимулює вироблення власного еластину та 
колагену), а отже робить її гладенькою і оксамитовою на дотик. 

Таким чином ми з вами розглянули комплекс інноваційних 
пептидів: Пентапептид – 18, Гексапептид – 8 (Argireline®) та 
Тетрапептид – 5. 

До складу Сироватки під очі «супер-ліфтинг» також входять й 
інші важливі компоненти. 

2. СЛАЙД 16: Солі кремнієвої кислоти – зменшують прояви пор і 
зморшок, вирівнюють структуру шкіри, зміцнюють захисний 
бар’єр, роблять шкіру оксамитовою та ніжною на дотик. 

 



3. СЛАЙД 17: Гідролізат рослинного білку – покриває шкіру, 
миттєво розгладжує зморшки, приховує дефекти, видимі на її 
поверхні. 

4. СЛАЙД 18: Пуллулан - речовина грибного походження, грибний 
полісахарид – сильний антиоксидант, покриває шкіру тонким 
шаром, тим самим захищає її від втрати трансепідермальної 
води, зв’язує воду, прекрасно поглинається шкірою, покращує її 
зовнішній вигляд, заповнює зморшки (філлєр), миттєво підтягує 
(ліфтинг). 

5. СЛАЙД 19: Гіалуронат натрію – натрієва сіль гіалуронової 
кислоти, природний компонент шкіри людини – створює на 
шкірі плівку, яка захищає від втрати трансепідермальної вологи, 
стимулює вироблення власного колагену та еластину, 
підтримуючи тим самим пружність та еластичність шкіри. 

СЛАЙД 20: Отже, формула на основі комплексу інноваційних 

пептидів, необхідних мікроелентів, пулулану, рослинного білку 

та гіалуронової кислоти забезпечує 100% ефект, а саме: 

ОМОЛОДЖЕННЯ + МИТТЄВИЙ ЛІФТИНГ 
 
Сироватка під очі FONTAINAVIE – це спеціальний продукт для 
ефективного омолодження шкіри чоловіків та жінок. 
Сироватка призначення для швидкого усунення видимих 
проявів старіння, а саме зморшок під очима, гусячих лапок, 
носо-губних складок, зморшок гніву, лобних та надбрівних 
зморшок, тощо.  
 
СЛАЙД 21: Видимий ліфтинг – ефект помітний вже через 3-5 
хвилин після використання. Тому Сироватку під очі 
FONTAINAVIE ще називають «швидка молодість». 
 
СЛАЙД 22: Як правильно застосовувати Сироватку під очі 
FONTAINAVIE? 



 
Перед застосуванням даного продукту необхідно: 

1. Ретельно очистити шкіру за допомогою засобу для демакіяжу. 
2. СЛАЙД 23: Нанесіть на все обличчя улюблений крем по догляду 

на обличчя та крем під очі. 
Найкращого ефекту можна досягнути при використанні засобів 
по догляду з омолоджуючої серії Gold Regenesis. 
СЛАЙД 24: Нанести Сироватку вбиваючими рухами прямо на 
зморшки. ПРИ ЦЬОМУ обмежити міміку на 5 хвилин та 
перебувати в стані спокою! 
 
СЛАЙД 25: 
Мішки під очима та гусячі лапки: 

Акуратно нанеси Сироватку по всій області під очима від 

нижньої лінії росту вій вверх до вилиці, від внутрішнього до 

зовнішнього кута ока. 

 

Зморшки над оком 
Нанести Сироватку нижче природної лінії брів; не наносити на  
рухому повіку. 
 
Зморшки на лобі 
Акуратно розподілити невелику кількість Сироватки по всьому 
лобі, а не тільки на видимих зморшках. 
 
Надбрівні зморшки 
Для миттєвого ефекту ліфтингу, нанести Сироватку вище 
природної лінії брів. 
 
 
Одноразове натискування помпи дає кількість крему, якої 
достатньо для декількох аплікацій. 
 



3. СЛАЙД 26: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СИРОВАТКУ FONTAINAVIE НА 
ВСЕ ОБЛИЧЧЯ!!! Лише на вказані зони. 
 

4. СЛАЙД 27: ПАМ’ЯТАЙТЕ!!! Сироватку під очі FONTAINAVIE в 
холодну пору року необхідно наносити за 30-45 хвилин до 
виходу на вулицю. 
Це пов’язано із наявністю у складі сироватки потужних 
зволожуючих компонентів та компонентів із гігроскопічними 
властивостями (пуллулан, гідролізат білку, гіалуронат натрію). В 
протилежному випадку – ваша шкіра вже через 6 годин буде 
тьмяна, зневоднена, матиме почервоніння та лущення. А це не 
додасть їй краси та молодості, чи не так? 
 

5. СЛАЙД 28: Після того як Сироватка повністю впитається та 
висохне можна наносити макіяж. 
Для ще більшого ефекту молодої та красивої шкіри починайте 
макіяж із Омолоджуючої основи під макіяж. 
 
Дотримуючись цих простих рекомендацій ви вже за короткий 
час матимете красиву шкіру та виглядатимете на 10 років 
молодше. 
СЛАЙД 29: 
Як я вже казала видимий ефект після дії сироватки ви побачите 
вже через 3-5 хвилин та будите насолоджуватись молодою 
шкірою протягом 4-5 годин!. Це швидкий ефект. Тому 
Сироватку FONTAINAVIE дуже добре використовувати перед 
важливою діловою зустріччю, перед побаченням та в інших 
випадках, коли вам потрібна «швидка молодість». 
 
СЛАЙД 30: 
Об’єм сироватки всього 5 мл, але при правильному 
застосуванні її вистачає на 25 аплікацій. 
 
СЛАЙД 31: 
КОМУ ПРОПОНУВАТИ ДАНИЙ ПРОДУКТ? 



1. Зрілій шкірі та шкірі з видимими ознаками старіння: гусячі 
лапки, лобні, надбрівні зморшки, носо-губні складки, 
зморшки під очима. 

2. Як жінкам, так і чоловікам. 
 
СЛАЙД 31: 
З якого віку можна починати користуватись даним 
продуктом? 
 
У зв’язку з потужною формулою Сироватки FONTAINAVIE, її 
найкраще використовувати після 30 років, коли вже починають 
з’являтися видимі зморшки. 
 
Сироватка під очі «супер-ліфтинг» FONTAINAVIE  - це засіб 
професійного косметології, який кожен з вас може 
використовувати вдома самостійно. При цьому ви суттєво 
зекономите сімейний бюджет на візиті до косметолога і 
вбережете своє здоров’я від агресивного уколу молодості 
Ботоксу. 
При цьому ви ще й можете отримати додатковий дохід, 
розповідаючи своїм клієнтам, знайомими чи друзям про 
експерта в області омолодження Сироватку під очі 
FONTAINAVIE. 
 
СЛАЙД 32: 
Ціна даного продукту 1000 грн за 5 мл може викликати в них 
багато запитань та заперечень. 
Однак наведу простий математичний приклад: 
укол Ботокса тільки в лобні зморшки (процедура тривалістю до 
30 хвилин) обійдеться в 3300 грн. Та як правило, зморшки 
з’являються одночасно в декількох місцях, а отже ця сума 
зростає також в декілька разів. Крім того, про небезпеку самих 
уколів Ботоксу ми вже з вами сьогодні згадували. То ж вибір 
завжди за клієнтом. 
 



СЛАЙД 33: 
А використання абсолютно безпечної і надзвичайно ефективної 
для омолодження Сироватки під очі Супер-ліфтинг 
FONTAINAVIE дає можливість кожному бути молодим і 
красивим, а бізнес-партнерам FM WORLD – ще й багатими. 


