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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Εφαρμόστε το περισσότερο από δύο φορές την ημέρα, 

για γρηγορότερα αποτελέσματα.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sorbitan Oleate, Aqua ((Water) 
Eau), Isopropyl Alcohol, Modified Polyamidoamine, 
Hydrolyzed Keratin, Parfum (Fragrance).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ
• Λιανική:  15 mL (.5 fl oz)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Μια ιδιαίτερα αποτελεσματική καθημερινή θεραπεία κερατίνης.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ
• Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα:

– 80% δήλωσαν πως οι λευκές κηλίδες ήταν λιγότερο ορατές
– 80% δήλωσαν πως η κατάσταση των νυχιών ήταν αισθητά βελτιωμένη
– 70% παρατήρησαν πως τα νύχια ήταν πιο γερά

Αποτελέσματα 4 εβδομάδων:
– 73% παρουσίασαν μείωση στο σπάσιμο των νυχιών
– 80% παρουσίασαν μείωση στο ξεφλούδισμα
– 60% παρουσίασαν μείωση στις λευκές κηλίδες

• Επιδιορθώνει τα κατεστραμμένα νύχια, εναποθέτοντας
ξανά Κερατίνη στην επιφάνεια του νυχιού.

• H επαναλαμβανόμενη χρήση οδηγεί την κερατίνη και το έλαιο
jojoba βαθύτερα μέσα στα φυσικά νύχια, δημιουργώντας
ένα συσσωρευτικό αποτέλεσμα που αναδομεί την
κερατίνη πίσω στη φυσική του κατάσταση.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
Για να επιδιορθώνετε νύχια που έχουν υποστεί βλάβη εξαιτίας 
κακής χρήσης τροχού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ
Σπορέλαιο Jojoba (Simmondsia Chinensis): 
Φυσικό έλαιο που διεισδύει βαθιά, για εξαιρετική ενυδάτωση 
και περιποίηση. Το έλαιο Jojoba δρα ως μεταφορέας, που 
αυξάνει τη διείσδυση των άλλων συστατικών.

Πρωτεΐνη Κερατίνης:
Ένα βασικό συστατικό του φυσικού νυχιού. Οι διαλυτοποιη-
μένες πρωτεΐνες κερατίνης προσκολλώνται στο φυσικό νύχι 
για να συμβάλουν στην ενδυνάμωση της επιφάνειάς του. 

Έλαιο Γλυκού Αμυγδάλου (Prunus Amygdalus 
Dulcis): Μαλακώνει και περιποιείται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
• Εφαρμόστε το σε άβαφα φυσικά νύχια 2 φορές την ημέρα,

κάνοντας μασάζ στο νύχι, το ελεύθερο άκρο	κ αι το	ε πωνύχιο.
• Χρησιμοποιήστε το για έως και 4	ε βδομάδες,	γ ια βέλτιστα

αποτελέσματα.

Η CND προσφέρει ολοκληρωμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης. 
Ενημερωθείτε από το e-creativegroup.gr για σεμινάρια 
στην περιοχή σας.

RESCUERXX™

Αποτελέσματα 1 εβδομάδας:




