NAILFOOD ®

EN REN NATURPRODUKT

NAIL FOOD ® - Succén och originalet.
Konditionerande nagelolja som gör nageln
stark och elastisk.

www.scratchofsweden.com

NAIL FOOD ® används på naturliga, konstgjorda och lackade naglar.
NAIL FOOD ® är en ren naturprodukt som
återger nageln sin naturliga spänst och
elasticitet. Den ger en flexibel nagel som tål
påfrestningar bättre än en hård nagel som
lätt går av långt ner på nageln. Produkten
framställs av kallpressade sesamfrön,s.k.
jungfruolja, myrra och lavendel. Sesam
konditionerar nagel och nagelbadshud,
myrra och lavendel är antiseptiska och har
en bakterie- och svamphämmande verkan
som även stimulerar blodcirkulationen.
NAIL FOOD ® är en småmolekylär olja
som lätt kan tränga igenom hudens översta
epidermislager och på så vis skapa en djupgående verkan. Nageln är ”törstig” och tar
lätt åt sig oljan. En droppe, 2 - 3 ggr/dag
och du får en nagel som:
• Återfår sin rätta balans och fuktighet.
• Återhämtar sin styrka och flexibilitet.

Så här applicerar du NAIL FOOD ®
På ren nagelyta - Sprid ut en droppe över
alla naglar och nagelband genom att gnugga
nagelplattorna emot varandra. Låt naglarna
dra åt sig oljan. Polera in eventuellt överskott
med polerare och nageln är nu preparerad
och klar för lackning.
På lackade naglar eller naglar täckta
med konstmaterial - Mata nageln med
NAIL FOOD ® under den fria kanten och
i nagelbandshuden. Den naturliga nageln
suger åt sig oljan som tränger in och jobbar
på djupet. Massera in genom att gnugga
nagelplattorna mot varandra. Frukost, lunch
och middag för dina naglar.
Ingredienser: Kallpressad eterisk jungfruolja
av Sesam, Myrra och Lavendel
Förpackning: Glasflaska - med pipett. Finns i
storlekarna 10 ml och 30 ml.
Penna 2 ml - med mjuk pensel för smidig
Brush & Go applicering i travel size.

• Växer snabbare.

NAIL FOOD ® rekommenderas till alla naglar,
torra, skivade, spröda, sköra, mjuka och hårda.

• Bildar en ogynnsam (antiseptisk) miljö

Rek.pris:

• Inte skivar eller spricker.

för bakterier och svampangrepp.
• Konditionerar irriterad nagelbandshud.

10 ml Art.nr SE-001 180 kr
30 ml Art.nr SE-000 475 kr
Penna 2 ml Art.nr SE-097 150 kr

Prova fler produkter ur Scratch of Swedens
resultatinriktade hand och nagelvårdsprogram.
NO DRY HANDS™
HAND & CUTICLE CARE NIGHT REPAIR™
CUTICLE REMOVER

Svensk Hand & Nagelvård
för dig som vill ha det bästa
Konsumentkontakt: 08-694 70 45
info@scratch-nails.se
www.scratchofsweden.com

