
Har du någonsin försökt bryta av en gren från ett ungträd fullt av 
gröna löv en sommardag? Om du har det vet du att det nästan 
är omöjligt. Istället för att gå sönder böjer sig grenen bara bakåt, 
och det krävs en massa kraft och vridande innan den går av.  
Men på vintern när trädet tappat alla sina löv går grenarna av 
jättelätt.  

Det är samma sak med naglar. En av de vanligaste anledningarna 
till att dina naglar torkar ut och spricker är brist på fukt. Därför 
är det extra viktigt att tillföra händer och naglar fukt och vård på 
vintern. Detta säkerställer att du får friska naglar, men också att t.ex. 
nagellack håller längre och håller sig snyggt utan att flagna.

RescueRXx™ är en mycket effektiv daglig keratinbehandling som reparerar 
skadade naglar med keratinprotein och fuktgivande jojobaolja. Hemligheten 
med vackra, okrossbara naglar är en stark yta som stärker nageln och minskar 
risken för brott och böjning. Torra vinternaglar är i desperat behov av extra 
styrka. 

Lösningen? CND™ RescueRXx™ RescueRxx™ är en prisbelönt keratinbehandling 
som har gjort sig ett namn bland nagelentusiaster för sin effektivitet. 

Under normala förhållanden är det inte möjligt för keratin att penetrera nageln 
från utsidan eftersom molekylerna är för stora. Det är därför keratinet i CND™ 
RescueRxx™ har hydrolyserats så att det kan tränga in genom nagelplattan. 
Modifierad polyamidoamin hjälper till att transportera keratinet genom att 
fungera som ett slags transportband, som följer och styr keratinet till rätt plats. 

Låt CND™ RescueRXx™ vara hjälten för att rädda dina chippade och trasiga 
naglar. Mot oändligheten och vidare!

Applicera RescueRXx™ på den naturliga 
nageln 1-2 gånger om dagen (upp till 
4 gånger om dagen om dina naglar är 
mycket skadade) genom att massera in 
den i hela nagelplattan och nagelbanden.

Lämna RescueRXx™ på 
i minst 30 minuter innan 
du tvättar händerna eller 
applicerar andra produkter.

Använd i upp 
till 4 veckor för 
bästa resultat.
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Tre produkter du kan använda för att få 
tillbaka dina vackra, friska naglar

Du vet när man ibland känner sig generad när naglarna är trasiga, flisade 
och torra? Detta händer ofta under vintern, då luften blir kall och torr.  

Detta beror på att de flesta naglar under vintern inte får tillräckligt med  
fukt och naturlig vård, varför vinternaglar ofta är lite tråkiga. 

LYCKLIGTVIS FINNS DET EN LÖSNING PÅ PROBLEMET!
Med rätt vård och en regelbunden rutin kan du behålla dina vackra, härliga, 

friska sommarnaglar året runt. Läs hur man gör här.

Så behåller du dina 
VACKRA, FRISKA 

NAGLAR – året runt



Som nämnts är brist på fukt en av huvudorsakerna till nagelflisning 
och sprickbildning. När vädret är torrt och kallt bör du därför tillföra 
fukt utifrån. Det är här vi introducerar CND™ SolarOil™. 

SolarOil™ är en fantastisk olja för naglar och nagelband. Den innehåller 
ingredienser som fuktgivande jojobaolja, mjukgörande riskliolja, 
närande mandelolja och återställande vitamin E. Detta gör naglarna 
extremt flexibla samtidigt som de mjukar upp nagelbanden. SolarOil™ 
är speciellt framtagen för att penetrera djupt in i nageln och ge vård 
och näring inifrån, vilket gör naglarna flexibla och okrossbara.

Man kan tro att det räcker med olivolja från köket, men molekylerna 
i vanliga oljor är alldeles för stora för att oljan ska kunna penetrera 
nagelplattan. Därför behöver du en olja speciellt designad för naglar, 
och SolarOil™ är helt enastående! 

Applicera SolarOil™ direkt på den naturliga nageln eller på VINYLUX™ 
eller SHELLAC®.

Nagelbandens huvudsakliga syfte är att skydda nagelroten från smuts och bakterier.  
Ändå tenderar nagelbanden att bli riktigt tjocka och envisa om vi aldrig behandlar  
dem, och det ser inte snyggt ut, vare sig på den naturliga nageln eller under ett lager nagellack.  
På vintern blir nagelbanden extremt torra och långvarig användning av handsprit och handtvål är inte 
precis fuktgivande. Istället för att klippa bort nagelbandet rekommenderar vi CND™ Cuticle Eraser™.  
En underbar och närande AHA-peeling som förhindrar överväxt av nagelband och smärtsamma 
skinnflikar, samtidigt som den återfuktar naglar och hud.

Applicera direkt på 
nageln och omgivande 
hud och massera in 
den. Gör detta 1-3 
gånger om dagen.

Använd Cuticle Eraser™ 
1-3 gånger dagligen för att 
exfoliera nagelbanden och 
ge näring åt naglarna.

Om möjligt, låt oljan ligga på 
i 30 minuter innan du tvättar 
händerna. Helst ska du applicera 
oljan före sänggåendet och låta 
den verka över natten.

Massera in Cuticle Eraser™ 
i nagelbanden i cirkulära 
rörelser och se dem 
försvinna gradvis.

Applicera SolarOil™ som sista 
steget i en nagelvårdsrutin om den 
ingår i en serie produkter, eftersom 
andra produkter har svårt att 
tränga igenom oljans barriär.

Avsluta med SolarOil™ för 
maximal vård och fukt.
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CND™ har några av de bästa produkterna på marknaden för nagelvård 
hemma. För bästa resultat bör alla tre produkterna inkluderas i din dagliga 
rutin:

1. Börja med att applicera RescueRxx™ på den naturliga nageln och  
 låt verka i cirka 30 minuter.

2. Exfoliera sen nagelbanden med Cuticle Eraser™ genom att massera  
 in produkten i nagelbanden, nageln och huden. 

3. Avsluta med en droppe SolarOil™ på varje nagel, massera in den i hela  
 nageln och den omgivande huden för en slutlig återfuktning.

Om dina naglar är i dåligt skick kan du utföra rutinen upp till 4 gånger om 
dagen för att få igång läkningsprocessen. När du väl börjar se förbättringar 
kan du skala tillbaka till 1-2 gånger om dagen och så småningom bara 
underhålla naglarna 2-3 gånger i veckan.

Nagelvård och rätt näring är avgörande för vackra, friska och välskötta 
naglar, men det finns även vissa yttre omständigheter som kan påverka 
nagelhälsan. Därför har vi sammanställt en handfull tips om hur du sköter 
dina naglar utöver rutinen ovan:

• Drick mycket vatten och ät en hälsosam och balanserad kost
• Bär varma handskar i det kalla vintervädret
• Använd t.ex. rengöringsmedel med mindre kemikalier
• Använd en fin nagelfil regelbundet – men fila aldrig direkt efter ett bad 
• Använd handskar när du städar eller diskar
• Klipp alltid naglarna bit för bit och aldrig hela nageln i ett klipp
• Använd verktyg istället för naglarna för uppgifter som att öppna burkar t.ex. 
• Använd rätt nagellack, t.ex. CND™ VINYLUX™ eller CND™ SHELLAC™,  
 så att du inte behöver ta bort och applicera igen oftare än nödvändigt

Gör dig redo för de kalla månaderna med vackra, välvårdade naglar,  
tack vare nagelvård från CND™. 

HUR DU FÅR DET BÄSTA 
RESULTATET OCH DE 
SNYGGASTE NAGLARNA

ANDRA TIPS FÖR 
ATT TA HAND OM 
DINA NAGLAR


