
Nail Food® 

Succén och orginalet. 100% naturliga 
ingredienser.

•  Nagelolja som gör nageln stark och elastisk.
•  Återger nageln dess naturliga spänst och   
 elasticitet.
•  Behandlar alla nageltyper; torra, skivade,   
 spröda, sköra, mjuka och hårda.
•  Konditionerar nagel och nagelbandshud.
Användning:
Applicera1 droppe på nagel och nagelband 
2/ggr dag masera in med “nagelgympa”. 
Kan även poleras in med polerarens vita och 
ljusgrå sida. Används på naturliga, konstgjorda 
och lackade naglar.
Innehåller:
Kallpressad jungfruolja av Sesam, Myrra och 
Lavendel.
10 ml #001
30 ml #000
2 ml #097 Brush & Go Pen

Cuticle Remover
Behandlar torra och överväxta nagelband.
•  Avlägsnar uttorkad hud och överväxta 
 nagelband.
•  Vårdande, mjukgörande, lugnande och   
 reparerande egenskaper.
Användning:
Mjuka upp nagelbanden i ett vattenbad.
Massera in några droppar Cuticle Remover runt 
hela nageln. Låt verka i 2-3 minuter, skjut försiktigt 
ned nagelbanden. Borsta rent från hudrester 
med nagelborste. Skölj / tvätta händerna efter 
användning.
Innehåller:
Mandelolja, Nyponfröolja, Allantoin, Havreex-
trakt,  Tocopherol/antioxidant.
12 ml #114

INCI: Aqua, Glycerin, Propylene glycol, Trisodium 
phosphate, Phenoxyethanol, Carbomer, Laureth-4, 
Parfum, Prunus amygdalus dulcis oil, Mica, Rosa 
rubiginosa seed oil, Ethylhexylglycerin, Allantoin,      
CI 77891, Benzophenone-4, Avena sativa kernel 
extract, CI 19140, Tin oxide, CI 14700, Tocoph-
erol, CI 42090.

No Soft Nail
Vårdande och nagelstärkande kurlack för mjuka 
och svaga naglar. 
•  Gör nageln styvare.
•  Förstärker och ökar nagelns tålighet.
•  Återskapar och härdar keratinet i nageln.
Användning:
Som Baslack ett lager under ditt färglack skyddar 
från missfärgning och uttorkning samt förlänger 
hållbarheten på din lackning.
Som Kur applicera ett lager dagligen i 7 dagar.
Avlägsna med specialremover och upprepa 
rutinen.
12 ml. #106

INCI: Ethyl acetate, Butyl acetate, Nitrocellulose, 
Adipic acid/neopentyl glycol/trimellitic anhydride 
copolymer, Acetyl tribu-tyl citrate, Isopropyl alcohol, 
N-Butyl alcohol,  Benzophenone-3, Mek, Alumina, 
Trimethylpentanediyl dibenzoate, Polyvinyl butyral, 
Citral, Acetyl methionine, CI 60725.

No Dry Nail 
Vårdande och nagelstärkande kurlack för torra, 
sköra naglar.
•  Förstärker och återbygger nagelns spänstighet.
•  Återfuktande.
•  Återskapar nagelns keratin.
•  Berikad med Vitamin –E,C,B5 derivat och 
 Vitamin A.
Användning:
Som Baslack ett lager under ditt färglack skyddar 
från missfärgning och uttorkning samt förlänger 
hållbarheten på din lackning.
Som Kur applicera ett lager dagligen i 7 dagar.
Avlägsna med specialremover och upprepa 
rutinen.
12 ml. #107

INCI: Ethyl acetate, Butyl acetate, Nitrocellulose, 
Adipic acid/neopentyl glycol/trimellitic anhydride 
copolymer, Acetyl tributyl citrate, Isopropyl alcohol, 
N-Butyl alcohol, Benzophenone-3, Alumina, Arga-
nia spinosa kernel oil, Trimethylpenta-nediyl diben-
zoate, Panthenyl triacetate, Mek, Polyvinyl butyral, 
Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Magnesium 
ascorbyl phosphate, Helianthus annuus seed oil, CI 
26100, CI 60725, Tocopherol.

No Yellow Nail 
Vårdande och nagelstärkande kurlack för gula 
och missfärgade naglar..
•  Fräschar upp och förskönar missfärgade   
 naglar.
•  Bildar en transparent film, som omedelbart   
 döljer nagelns gulhet.
•  Återfuktande och återuppbyggande.
•  Berikad med Vitamin E -acetat, Kalcium,   
 Sjögräsextrakt.
Användning:
Som Baslack ett lager under ditt färglack skyddar 
från missfärgning och uttorkning samt förlänger 
hållbarheten på din lackning. Två lager för en 
naturlig och fräsch look.
Som Kur applicera ett lager dagligen i 7 dagar.
Avlägsna med specialremover och upprepa 
rutinen.
12 ml. #108

INCI: Butyl acetate , Etyl acetate, Nitrocellulose, 
Acetyl tributyl citrate, Isopropyl alcohol, Isobutyl 
acetate, Adipic acid/neopentyl glycol/trimellitic 
Anhydride copolymer, Styrene/acrylates copolymer, 
Stearalkonium bentonite, Titanium dioxide, Benzop-
henone-1, Mica, Tocopheryl acetate, Trimethylpen-
tandiyl dibenzoate, Polyvinyl butyral, Algae extract, 
Calcium pantothenate, Violet 2.

No Bite
Vårdande och illasmakande kurlack för nagel-  
och nagelbandsbitare.
•  Lack för alla som vill hämma nagelbitning
 bittersmakande Denatonium benzoate.
•  Beständigt mot handtvättar och verksam i
  flera dagar.
•  Berikad med Vtamin E- acetat.
•  Ofärgad utan glans.
•  Unisex.
Användning:
Som Baslack ett lager under ditt färglack skyddar 
från missfärgning och uttorkning samt förlänger 
hållbarheten på din lackning. Två lager för en 
naturlig och fräsch look.
Som Kur applicera ett lager dagligen i 7 dagar.
Avlägsna med specialremover och upprepa 
rutinen.
12 ml. #113

INCI: Butyl acetate, Etyl acetate, Cellulose acetate 
propionate, Mek, Lopropyl alcohol, Adipic acid/
neopentyl glycol/trimellitic Anhydride copolymer, 
Silica, Denatonium benzoate, Tocopheryl acetate, 
Yelow 5 lake, Red 6 lake, Yellow 11.

Hand & Cuticle Care Night Repair™
En intensivvårdande och djupverkande 
reparationssalva/Balm.
•  Utvecklad för torra nagelband och sprucken   
 hud.
•  För händer i farten, utsatta för yttre påfrest-  
 ningar och för vårt skandinaviska klimat.
•  Mjukgör, återfuktar och ger näring till huden.
•  Avsedd som kur för torra nagelband och
 nariga händer. Ger lyster och spänst, 
 återfettar, vårdar och skyddar.
Användning:
Hand & Cuticle Care är mycket dryg och en liten 
mängd räcker att massera in i nagelband och 
händer. Låt gärna verka med bomullsvantar.
Innehåller:
Lanolin, Sesamolja, Lavendelolja, Myrraolja, 
Mandelolja, Solrosolja.
15 ml #095

INCI: Lanolin, Aqua, Sesamum indicum seed oil, La-
vandula angustifolia oil, Commiphora myrrha gum 
oil, Linalool, Prunus amygdalus dulcis oil, Lecithin, 
Parfum, Helianthus annuus seed cera, Pheonoxye-
thanol, Limonene, Citral, Caprylyl glycol.

No Dry Hands Moisturizer™
Vårdande och snabbabsorberande handcreme.
•  “Hand Food”.
•  Vårdar och skyddar händerna utan att   
 kladda.
•  Mjukgör, återfuktar och ger näring till huden.
•  Återger händernas mjukhet och en fräsch   
 lyster.
Användning:
Så ofta du behöver. Appliceras gärna på kvällen 
då du även kan blanda i några droppar Nail 
Food för en rikare nattformula.
Innehåller:
Sesamolja, Lavendelolja, Myrraolja, Saccha-
romyces/ Xylinum (extrakt av svartte),Vitamin E, 
Jojobaolja, Olja från Ängsblomma.
50 ml #094

INCI: Aqua, Glycerin, Glyceryl stearate, Cetyl al-
cohol, Lavendula Angustifola oil, Sesamum indicum 
oil, Commiphora myrrah gum oil, Linalool, Cetea-
reth-20, Saccharomyces/ Xylinum black tea ferment, 
Phenoyxyethanol, Tocopheryl acetate, Allantoin, 
Cyclopentasiloxane, Hydrogenated jojoba oil, Lim-
nathes alba seed oil, PEG-100 stearate, Olus oil, 
Sodium stearoyl lactylate, Sodium lactate, Benzoic 
acid, Dehydroacetic acid, d-limonene, Retinyl palmi-
tate, Sodium carboxymethyl betaglucan, Hydroxyet-
hylcellulose, beta-Sitosterol, Carnosine, Citric acid.

Hand & Nagelvård Kurlacker / Treatments

of Sweden

Scratch Nails, SICS AB
Bjurholmsplan 25,
11663 Stockholm.

+46 (0)8 694 70 45
info@scratch-nails.se

www.scratchofsweden.com
INCI: Sesamum indicum seed oil, Commiphora myrr-
ha gum oil, Lavandula angustifolia flower oil.
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Fast Dry Top Coat
Supersnabbtorkande Överlack.
•  Förhöjer lackets färg och glans..
•  Ger en hård och högglansig yta.
• Ger lackningen extra lång hållbarhet.
• Snabbar upp torktiden.
Användning:
Låt färglacket torka 1 minut innan applikation.
12 ml. #103

NCI: Butyl acetate, Etyl acetate, Cellulose Acetate 
Butyrate, Isopropyl alcohol, Acety tributyl citrate, 
Benzophenone-1, Violet 2.

Let It Shine, Glossy Top Coat
Överlack med överlägsen högglans och 
“GEL  LOOK” finish.
•  Ger ett ultraglansigt och slitstarkt resultat.
•  Fördjupar färglackets färg och glans och ger  
  en “GEL LOOK” finish.
• Perfekt för att försegla dekorationer.
Användning:
Applicera ovanpå ditt färgade lack.
12 ml. #110

INCI: Etyl acetate, Butyl acetate, Nitrocellulose, Adi-
pic Acid/Neopentyl glycol/trimellitic, Anhydride co-
polymer, Isopropyl alcohol, Sucrose Benzoate, MEK, 
Acetyl tributyl citrate, Benzophenone-3, Trimethylpen-
tanediyl dibenzoate, Polyvinyl Butyral. Ferric Ammo-
nium Ferrocyanide, Yellow 11.

Multi Base & Top Coat
2 in1 - Under- och överlack i kombination. 
•  Skyddande bas.
•  Förbättrar och förlänger färglackets hållbarhet  
 och glans.
• Smidigt och enkelt kombinationslack 2 in 1.
Användning:
1 lager som baslack +1 lager som överlack.
2 lager som en naturlig nagellook. rutinen.
12 ml. #100
INCI: Etyl acetate, Butyl acetate, Nitrocellulose, 
Adipic Acid/Neopentyl Glycol/Trimellitic Anhy-
dride Copolymer, Acetyl tributylcitrate,Isopropyl al-
cohol, Benzophenone-3, Trimethylpentandiyldibenz
oate, Polyvinylbutyral, Violet 2.

Ridge filler
Vårdande underlack som jämnar ut vågig och 
ojämn nagelyta.
•  Utfyllande underlack för räfflade naglar.
•  Vårdar sköra torra naglar med Vitamin E och  
 Sjögräsextrakt.
Användning:
Ett eller två lager som baslack eller som en naturlig 
nagellook.
12 ml. #101
INCI: Butyl acetate, Etyl acetate, Nitrocellulose, Ace-
tyl tributyl citrate, Isopropyl alcohol, Phatalic anhydr-
ide / Trimellitic Anhydride / Glycols copolymer, Iso-
butyl Acetate, Mica, Styrene Acrylates Copolymer, 
Stearalkon ium Hectorite, Benzophenone-1, Titanium 
Dioxide, Tocopheryl Acetate, Algae Extract.

Underlacker / Foundation Överlacker / FinishStuck On You
Vårdande underlack för sköra och torra naglar.
•  Vårdande underlack som förlänger lackning-  
 ens hållbarhet.
•  Återuppbyggande, återfuktande återställer   
 nagelns spänst.
• Berikad med vitamin E, sjögräsextrakt, järn,   
 zink,kisel och kalcium.
Användning:
Som baslack: ett lager under ditt färglack.
Som naturlig nagellook: två lager på ren, torr 
nagel.
12 ml. #109
INCI: Etylacetate, Butylacetate Nitrocellulose, Iso-
propyl alcohol, Acetyl tributyl citrate,Adipic acid/
neopentyl glycol /trimellitic Anhydridecopolymer, 
Mek, Sucrose benzoate, Stearalkoniumbento-
nite, Mica, Benzophenone-1, Algae extrakt, Rosa 
moschata seed oil, Tocopheryl acetate, Titanium 
dioxide, Trimethylpentandiyl dibenzoate, Polyvinyl 
butyral, Dimethyloxobenzo dioxasilane, Ironoxide, 
Calciumpantothenate, Yellow 5 lake.

Let It Glow Top Coat
Överlack med UV-skydd.
•  Skyddar och förhöjer lackets färg och 
 hållbahet.
•  Ger en fluorescerande yta till alla typer av   
 lacker.
•  Motverkar gula toner i konstmaterial.
•  Döljer och kamouflerar gula toner från sol,   
 foundation, make-up, solskyddsprodukter 
 och andra pigmenteringar som kan 
 missfärga din manikyr.
Användning:
Applicera ovanpå ditt färgade lack, eller direkt 
över baslack som en uppfräschande highlighter.
12 ml. #111

NCI: Etyl acetate, Butyl acetate, Nitrocellulose 
Phthalic anhydride / Trimetllitic anhydride / Glycols 
copolymer, Ace- tyl tributyl citrate, Sucrose acetate 
benzoate, Isopropyl alcohol, Heptane, Alcohol de-
nat, Benzophenone-3, Dibenzoxazonyl naphtha-
lene, Dimethicone, Violet 2.

Matte Lacquer - No Shine Top Coat
Överlack som ger matt effekt till alla lack.
•  Överlack som förvandlar alla glansiga lack till  
 matta.
•  Kan användas med eller utan färglack för en   
 matt  finish.
•  Perfekt för att skapa olika dekorationseffekter.
Användning:
Applicera ovanpå ditt färgade lack.
12 ml. #119

INCI: Etyl acetate, Butyl acetate, Nitrocellulose, 
Adipic Acid/Neopentyl glycol/trimellitic, Anhydri-
de copolymer, Isopropyl alcohol, Sucrose Benzoate, 
MEK, Acetyl tributyl citrate, Benzophenone-3, Trimet-
hylpentanediyl dibenzoate, Polyvinyl Butyral. Ferric 
Ammonium Ferrocyanide, Yellow 11.

Tillbehör

Let It Dry
Snabbtorksolja.
•  Ökar avdunstningen från nagel-  
 lacket för snabbare torktid.
•  Ger ett omedelbart skydd för   
 nagellacket.
•  Ger en märkbart kortare torktid.
Användning:
Appliceras flödigt direkt efter överlacket.
12 ml. #112

INCI: Cyclomethicone, Acetyl tributyl citrate, Mek, 
Benzophenone-3, Violet 2.

Special Remover
Utan aceton, olja och parfym.
•  För effektiv och skonsam 
 borttagning av nagellack.
•  Garanterad för konstgjorda  
 och naturliga naglar.
•  Torkar ej ut den egna nageln.
•  Ger inga missfärgningar.

Användning:
Appliceras på torr bomullsrondell, 
håll mot nageln i några sekunder 
så att lacket lättare löses upp. 
Pressa och dra bomullsrondellen 
bort från huden för att undvika 
lackrester på huden. Tvätta alltid bort rester av 
remover innan lackning. Polera gärna in lite Nail 
Food® i nageln efteråt för att konditionera nagel 
och nagelband. Torka av eventuellt överskott 
innan lackning.
100 ml. #006

INCI: Isopropyl Alcohol. Metyl Etyl Ketone, n-Butyl 
Acetate, Aqua, CI 17200.

Verktyg

Manikyrfil Ivory
Nagelfil. 240grit. Tvättbar.
•  Skonsam manikyrfil som inte flisar 
 upp nageln.
•  Formar och  kortar effektivt den 
 naturliga nageln.
Användning:
Fila från nagelns sida till mitten, såga ej.
Avsluta med att försegla / ”stänga den 
fria kanten” med förseglingsfilen Crystal 
Stone.
Rengörs med nagelborste, tvål och vatten.
Torka torr och förvara din nagelfil 
hygieniskt i förpackningen.
#021

Crystal Stone
Kristallstensfil för både naglar och 
nagelband. Tvättbar.
•  Crystal Stone skjuter skonsamt ned   
 nagelband & överväxt hud utan att 
 skada nagelplatta eller nagelband.
•  Crystal Stone förseglar och ”stänger”   
 nagelns fria kant och förebygger att 
 nageln flisar eller skivar sig.
•  Förebygger samt avlägsnar vassa 
 kanter och hack.
Användning:
Fuktad Crystal Stone - Gå med mjuka 
cirkelrörelser mot nagelbanden och
omkringliggande torr hud.
Torr Crystal Stone - Försegla och ”stäng”nageln 
efter filning med nagelfil.
Används med med ”sågande” rörelser.
Rengörs med nagelborste, tvål och vatten.
Torka torr och förvara i medföljande plasthylsa.
#002

Nagelpolerare
3- sidig Nagelpolerare av högsta kvalitet. 
Tvättbar.
•  Tar bort ojämnheter och 
 missfärgningar.
•  Ger nageln en glansig finish och  
 en skyddande yta.
•  Ger ett perfekt underlag och   
 fäste för nagellacket.
Användning:
Mörkgrå sida: Matta försiktigt ned 
hela nagelytan. Polera i nagels 
växtriktning. OBS! Denna sida 
används högst 3 ggr/ år. Vid behov 
mattas endast den nya utväxten.
Vit sida: Förseglar och förbereder 
för glans. Används regelbundet på 
olackade naglar och vid oljepolering med 
Nail Food®.
Ljusgrå gummisida: Kan användas dagligen på 
både lackade och olackade naglar för att stimu-
lera tillväxt och polera fram naglens högglans.
#004

Nail Brush Mini
Mjuk  och smidig nagelborste.
•  Rengör under naglarna 
 utan att skada eller rispa.
•  Rengör nagelplattan 
 innan lackning.
•  Rengör nageln från 
 hudrester efter 
 nagelbandsarbete.
Användning:
Används blöt tillsammans med en mild tvål eller 
Cuticle Remover för en skonsam men effektiv 
rengöring av naglarna. 
Kan även användas vid torrborstning tillsammans 
med Nail Food® oljan.
#0557

Scratch premium nagellack

•	Friendly Formula
• Cruelty Free
• Vegan
• Long-Lasting.
• High Gloss.
• Fast Drying.
• Professional Quality.

Scratch lacker har en friendly formula utan 
tillsatser av formaldehyd, formaldehyd resin, 
toluen, kamfer eller dibutylftalat. Alla färga-
de produkter innehåller färger godkända av 
EEC/CTFA och är dermatologiskt testade. 
Bland Scratch färger hittar du alltid inspira-
tion och rätt kulörer oavsett trender och årstid.

Manikyr Hemma
•		Tag	bort	gammalt	lack	med	Scratch	Nails	
 acetonfria Specialremover.
•	Forma	och/eller	korta	den	naturliga	nageln		
 med Scratch Nails Manikyrfil Ivory.
•	Fila	från	sida	till	nagelns	mitt,	såga	ej.
•	Försegla	och	“stäng”	nagelns	fria	kant	med	
 Crystal Stone. Här kan du använda sågande  
 rörelser.
•	Låt	händerna	vila	i	ett	varmt	vattenbad	i	3–5		
 minuter.
•	Applicera	Scratch	Nails	Cuticle	Remover	på		
 nagelplatta och nagelband. Masseraoch   
 låt verka ett par minuter för att lösa upp 
 döda hudceller.
•	Skjut	försiktigt	ned	nagelbanden	med	en	fuktad		
 Crystal Stone. Arbeta med mjuka cirkelrörelser.
•	Tvätta	händerna/borsta	naglarna	med	nagel-	
 borste och torka torrt.
•	Applicera	Nail	Food® på naglar och nagel  
 band. Massera och polera in oljan med hjälp  
 av Nagelpoleraren. Torka av ev. överflödi olja.
•	Grunda	först	med	att	applicera	ett	Foundtion/	
 Baslack eller ett Kurlack efter individuellt behov 
 för att skydda, stärka eller utjämna nageln.
•	Lacka	sedan	två	lager	av	önskad	färg.
•	Applicera	ett	lager	skyddande	Finish	eller	
 Decolack för högglans, matt finish eller 
 glittereffekt. 
•	För	snabb	toktid	pensla	på	#112	Let	it	Dry			
 snabbtorksolja.
•	Avsluta	hela	behandlingen	med	No	Dry	Hands		
 Handcreme.

Tips för enkel nagelvårdsrutin.
Färdig manikyrbricka att ta fram när du t.ex. sitter 

i TV soffan.

Finns i vår konsumentshop 
www.scratch-shop.se


