HAND&CUTICLECARE
NIGHT REPAIR

HAND & CUTICLE CARE NIGHT REPAIR™
Utvecklad för torra nagelband och
självsprucken hud.
För händer i farten, utsatta för yttre
påfrestningar och för vårt
skandinaviska klimat.
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HAND & CUTICLE CARE NIGHT REPAIR™
En intensivvårdande och djupverkande
reparationssalva avsedd som kur för torra
nagelband och nariga händer. Ger lyster
och spänst, återfettar, vårdar och skyddar.
Hand & Cuticle Care är mycket dryg och
en liten mängd räcker att massera in i nagelband och händer. Låt gärna verka med
bomullsvantar.
Salvan har en noga utprovad formula med
Lanolin och kallpressade oljor från den välkända nagelkonditioneraren Nail Food ®
som tillsammans på ett verksamt sätt får
huden på händer och nagelband att återfå
och behålla mjukhet och fräsch lyster.
Lanolin är känd för sina skyddande, fukt och
mjukgörande egenskaper på torr, narig och
självsprucken hud. Lavendelolja inflammationshämmande. Sesamolja mjukgörande
och skyddande. Olja av Myrrha för torr,
sprucken hud med småsår.
Innehåll: Lanolin, Aqua, Sesamum indicum
seed oil, Lavandula angustifolia oil, Commiphora myrrha gum oil, Linalool, Prunus
amygdalus dulcis oil, Lecithin, Parfum, Helianthus annuus seed cera, Pheonoxyethanol,
Limonene, Citral, Caprylyl glycol

Gör så här: Massera in salvan i nagelband
och på händer. Med bomullsvantarna på behöver du inte hindras i dina aktiviteter under
kuren. Allt det här och mycket mer kan du
göra under tiden händerna får en intensivvårdande behandling:
• Skriva på datorn
• Handdiska eller städa, med diskhand
skar utanpå bomullsvantarna
• Styrketräna och gymma, med tränings
handske utanpå bomullsvantarna
• Promenera eller åka skidor, med yt
terhandskar utanpå bomullsvantarna
Förpackning: 15 ml Lyxig burk i svart och
guld med skruvlock som kommer att pryda
sin plats på nattygsbordet.
Det medföljer ett par bomullshandskar och
en spatel för hygienisk applicering.
Artikelnummer SE-095
Rekommenderat pris: 295 kr
För bästa resultat kombinera med
NAIL FOOD ®
Mata dina naglar dagligen under
nageltopp och runt nagelband.

NODRYHANDS

TM

MOISTURIZER

NO DRY HANDS™ ger ett värdefullt tillskott
av näring som återställer fuktbalansen, vårdar
och skyddar händerna samt håller dem
mjuka och lena.
NO DRY HANDS™ innehåller en noga
utprovad formula med egenskaper som på
ett verksamt sätt får huden på händerna att
återfå och behålla mjukhet och en fräsch lyster.
Den unika kompositionen av eteriska oljor i
denna produkt är hämtad från den välkända
nagelkonditioneraren NAIL FOOD ® och
innehåller bl.a.
Lavendelolja känd för att vara inflammationshämmande och stimulerar celldelningen
(hudförnyande)
Sesamolja mjukgörande och skyddande

NO DRY HANDS™
En vårdande fuktgivande Hand Food
som ger dig mjuka och lena händer.
Använd så ofta du vill.
Snabbabsorberande utan kladd.

Olja av Myrrha särskilt bra för torr, sprucken
hud med småsår.
Saccharomyces/Xylinum (extrakt av svart te)
med uppstramande och antioxidanta egenskaper.
Vitamin E antioxidant
Jojobaolja återfettar och är skyddande.
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Olja från Ängsblomma med Omega 6 och
9, vilka är livsnödvändiga fettsyror.

Innehåll: Aqua, Glycerin, Glyceryl stearate,
Cetyl alcohol, Lavendula Angustifola oil,
Sesamum indicum oil, Commiphora myrrha
oil, Linalool, Ceteareth-20, Saccharomyces/
Xylinum black tea ferment, Phenoyxyethanol,
Tocopheryl acetate, Allantoin, Cyclopentasiloxane, Hydrogenated jojoba oil, Limnathes
alba seed oil, PEG-100 stearate, Olus oil,
Sodium stearoyl lactylate, Sodium lactate,
Benzoic acid, Dehydroacetic acid, d-limonene, Retinyl palmitate, Sodium carboxymethyl
betaglucan, Hydroxyethylcellulose,betaSitosterol, Carnosine, Citric acid.
Förpackning: 50 ml slimmad tub med
snäpplock för praktisk väskförvaring
NO DRY HANDS™ rekommenderas till alla
händer som direkt efter insmörjning snabbt
vill kunna ta i saker och ting utan kladd.
Artikelnummer SE-094
Rekommenderat pris: 160 kr
Svensk Hand & Nagelvård
för dig som vill ha det bästa.
Konsumentkontakt: 08-694 70 45
info@scratch-nails.se
www.scratchofsweden.com

