
Oletko koskaan kesällä yrittänyt katkaista oksaa vihreälehtisestä, 
terveestä puusta? Jos olet, tiedät sen olevan lähes mahdotonta. 
Katkeamisen sijasta oksa vain taipuu, ja sen katkaisemiseen 
tarvitaan runsaasti voimaa ja vääntämistä. Talvella, kun puu on jo 
tiputtanut lehtensä, oksat kuitenkin katkeavat helposti.  

Sama pätee kynsiin. Yksi kuivien ja katkeilevien kynsien 
päätekijöistä on kosteuden puute. Siksi talvisin käsien ja kynsien 
kosteuttaminen ja hoitaminen on erityisen tärkeää. Näin voidaan 
varmistaa, että kynnet näyttävät terveiltä, mutta tällä tavoin myös 
kynsilakka pysyy kynsillä kauemmin siistinä eikä kuoriudu pois. 

RescueRXx™ on äärimmäisen tehokas päivittäiseen käyttöön suunniteltu 
keratiinihoito, joka korjaa vaurioituneet kynnet keratiiniproteiinin ja 
kosteuttavan jojobaöljyn avulla. Kauniiden ja kestävien kynsien salaisuus on 
kova pinta, joka vahvistaa kynttä ja pienentää katkeamisen ja taipumisen 
riskiä. Kuivat talvikynnet tarvitsevat kipeästi tätä lisävahvuutta. Ratkaisu? 
CND™ RescueRxx™. RescueRxx™ on palkittu keratiinihoito, joka on niittänyt 
mainetta kynsimaailmassa tehokkuutensa ansiosta. 

Normaalisti keratiini ei imeydy kynteen ulkopuolelta, sillä sen molekyylit 
ovat liian suuria. Tästä syystä CND™ RescueRxx™ -hoitotuotteen sisältämä 
keratiini on hydrolysoitu, joten se imeytyy kynsilevyn läpi. Tuotteen 
sisältämä muunneltu polyamidoamiini auttaa kuljettamaan keratiinin 
oikeaan paikkaan liukuhihnan tapaan. 

Anna CND™ RescueRXx™ -hoitotuotteen pelastaa katkenneet ja lohjenneet 
kyntesi. Kohti ääretöntä ja sen yli! 

Levitä RescueRXx™-
keratiinihoitotuotetta luonnollisille 
kynsille 1–2 kertaa päivässä (enintään 4 
kertaa päivässä, jos kyntesi ovat erittäin 
vaurioituneet) hieromalla tuotetta koko 
kynsilevylle sekä kynsinauhoille.

Anna tuotteen 
vaikuttaa vähintään 30 
minuuttia ennen käsien 
pesua tai muiden 
tuotteiden levittämistä.

Käytä enintään 
4 viikon ajan 
parhaiden 
lopputulosten 
saavuttamiseksi.
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Tiedät varmasti häpeän tunteen, kun kynnet ovat katkeilevat, 
lohkeilevat ja kuivat? Talvisin ilman ollessa kylmempi ja kuivempi 

tilanne on usein tämä. Talvisin kynnet eivät saa tarpeeksi 
kosteutta ja luonnollista hoitoa, ja siksi talvisin kynnet ovatkin 

usein jokseenkin tympeän näköiset. 

ONNEKSI ONGELMAAN ON RATKAISU!  
Oikeanlaisella ja säännöllisellä hoitorutiinilla voit ylläpitää kauniita, 

herkullisen näköisiä kesäkynsiä ympäri vuoden. Lue lisää täältä.

Kuinka ylläpitää 
KAUNIITA, TERVEITÄ 

KYNSIÄ ympäri vuoden



Kuten jo mainitsimme, kosteuden puute on yksi suurimmista  
syistä, miksi kynnet katkeilevat ja lohkeilevat. Siksi sään ollessa kuiva ja 
kylmä kynsiä tulee kosteuttaa ulkoisesti. Tässä kohtaa CND™ SolarOil™ 
astuu mukaan. 

SolarOil™ on ällistyttävä kynsi- ja kynsinauhaöljy. Se sisältää 
esimerkiksi kosteuttavaa jojobaöljyä, pehmentävää riisileseöljyä, 
ravitsevaa manteliöljyä sekä korjaavaa E-vitamiinia. Yhdessä nämä 
ainesosat tekevät kynsistä äärimmäisen joustavat sekä pehmentävät 
kynsinauhoja. SolarOil™ on suunniteltu imeytymään syvälle kynteen ja  
suojaamaan sekä ravitsemaan kynttä sisältäpäin tehden kynsistä 
joustavat ja kestävät.

Saatat luulla, että ruoanlaitossa käytettävä oliiviöljy riittää vallan 
mainiosti, mutta tavallisten öljyjen molekyylit ovat aivan liian 
suuria, jotta ne imeytyisivät kynsilevyyn. Tästä syystä tarvitset  
kynsille suunnitellun öljyn, ja SolarOil™ on siinä tarkoituksessa 
yksinkertaisesti omaa luokkaansa! Levitä SolarOil™-öljyä suoraan 
luonnolliselle kynnelle tai VINYLUX™- tai SHELLAC®-lakkauksen päälle.

Kynsinauhojen päätarkoitus on suojata kynnen juurta lialta ja bakteereilta. Kynsinauhoilla  
on kuitenkin tapana paksuuntua, jos niitä ei hoideta, eikä paksut ja itsepäiset kynsinauhat  
näitä hyviltä niin luonnollisissa kynsissä kuin kynsilakkakerroksen parinakaan. 

Talvisin kynsinauhoista tulee erittäin kuivat eikä käsidesin ja -saippuan pitkittynyt ja toistuva  
käyttö varsinaisesti ainakaan kosteuta niitä. Kynsinauhojen leikkaamisen sijaan suosittelemme  
CND™ Cuticle Eraser™-kynsinauhavoidetta. Ihana ja ravitseva AHA-kuorinta, joka ehkäisee 
kynsinauhojen liikakasvua sekä kipeiden kynsipiikkien syntymistä kosteuttaen samalla kynsiä ja ihoa.

Levitä SolarOil™-öljyä 
suoraan kynnelle sekä 
kynttä ympäröivälle iholle 
ja hiero tuote hyvin. Toista 
1–3 kertaa päivässä.

Käytä Cuticle Eraser™ 
-kynsinauhavoidetta 
1–3 kertaa päivässä 
kynsinauhojen kuorimiseen 
ja kynsien ravitsemiseen.

Mahdollisuuksien mukaan anna 
öljyn vaikuttaa 30 minuutin 
ajan, ennen kuin peset kätesi. 
Ihannetapauksessa levitä öljyä 
juuri ennen nukkumaanmenoa ja 
jätä tuote vaikuttamaan yöksi.

Hiero Cuticle Eraser™ 
-voidetta kynsinauhoille 
pyörivin liikkein ja näet, 
kuinka kynsinauhat 
vähitellen häviävät.

Levitä SolarOil™-öljyä 
kynsienhoitorutiinin viimeisenä osana, 
jos käytät sitä muiden tuotteiden 
kanssa, sillä muiden tuotteiden on 
muuten vaikea imeytyä öljyn antaman 
suojamuurin läpi

Viimeistele SolarOil™-
öljyllä maksimaalisen 
hoitavuuden ja 
kosteutuksen 
saavuttamiseksi
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CND™-tuotteet ovat yksiä parhaimpia markkinoilla olevia kynsien kotihoitotuotteita. 
Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi kaikki nämä kolme tuotetta tulisi ottaa 
osaksi päivittäistä hoitorutiinia:

1. Aloita levittämällä RescueRxx™-hoitotuotetta luonnollisille kynsille,  ja anna  
 vaikuttaa noin 30 minuutin ajan.

2. Kuori sitten kynsinauhat Cuticle Eraser™ -voiteella hieromalla tuotetta  
 kynsinauhoille, kynsille ja iholle. 

3. Viimeistele rutiini SolarOil™-öljyllä. Tipauta jokaiselle kynnelle pieni pisara öljyä,  
 hiero koko kynnelle ja ympäröivälle iholle tehostaaksesi kosteutusta.

Jos kyntesi ovat huonossa kunnossa, voit suorittaa rutiinin jopa neljästi päivässä 
tehostartataksesi paranemisprosessin. Kun alat nähdä merkkejä kynsien kunnon 
parantumisesta, voit jatkaa tuotteiden käyttöä 1–2 kertaa päivässä ja lopulta siirtyä 
ylläpitämään kynsien kuntoa toistamalla rutiinin 2–3 kertaa viikossa. 

Kynsien hoito ja oikeanlainen ruokavalio ovat avainasemassa 
kauniiden, terveiden ja hyvin hoidettujen kynsien saavuttamiseksi, 
mutta näiden lisäksi myös jotkin ulkoiset tekijät vaikuttavat kynsien 
terveyteen. Siksi olemmekin koonneet muutaman vinkin, kuinka 
hoitaa kynsiäsi edellä mainittujen kikkojen lisäksi:

• Juo runsaasti vettä ja noudata terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota
• Käytä lämpimiä käsineitä kylmällä talvisäällä
• Käytä puhdistustuotteita, jotka sisältävät vähemmän kemikaaleja
• Viilaa kynsiäsi säännöllisesti, mutta älä koskaan suoraan kylvyn jälkeen 
• Käytä käsineitä siivotessasi tai tiskatessasi
• Leikkaa kynnet aina pala kerrallaan äläkä koskaan koko pituudelta kerralla
• Käytä kynsiesi sijaan erilaisia työkaluja erilaisten päivttäisten  
 tehtävien hoitamiseen (esim. purkin avaukseen) 
• Käytä oikeanlaista kynsilakkaa, kuten CND™ VINYLUX™ tai  
 CND™ SHELLAC™ -lakkaa, jotta sinun ei tarvitse olla poistamassa  
 tai lisäilemässä lakkaa jatkuvasti

Valmistaudu kylmiä kuukausia varten kauniilla, hyvin hoidetuilla 
kynsillä, jotka on saavutettu CND™-kynsienhoitotuotteilla.

NÄIN SAAT PARHAAT 
TULOKSET JA PARHAIMMAN 
NÄKÖISET KYNNET

MUITA VINKKEJÄ 
KYNSIEN HOITOON


