Enkel daglig Hand- och Nagelvård
No Dry Hands™ Moisturizer
&
Scratch Nail Food®

NO DRY HANDS™
MOISTURIZER

Scratch Nail Food® är en ren naturprodukt som passar alla
naglar. Den gör nageln stark och elastisk.
Regelbunden användning leder till:
• Nagelns spänst ökar.
• Nagelskikten, som ofta flisar sig p g a användning av t.ex.
alkaliska, uttorkande rengöringsmedel, binds samman.
• Förebygger trasiga nagelband, hängnagel, mm.
• Utmärkt mot nagelbitning,
• Stimulerar nageltillväxten

REKOMMENDERAT UTPRIS:
Nail Food®, 10 ml 180:Nail Food®, 30 ml 475:-

No Dry Hands™ Moisturizer, 50 ml 160:-

Scratch SICS AB, Sweden
www.scratchofsweden.se

En vårdande fuktgivande Hand Food
som ger dig mjuka och lena händer
Använd så ofta du vill.
Snabbabsorberande utan kladd.

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 fräsch lyster.
Den unika kompositionen av eteriska oljor i denna HAND
FOOD 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
• 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.
• Olja från Ängsblomma med Omega 6 och 9, vilka 		
är livsnödvändiga fettsyror.

INGREDIENSER:
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, beta-Sitosterol, Carnosine, Citric acid.
FÖRPACKNING:
50 ml slimmad tub med snäpplock för praktisk väskförvaring
NO DRY HANDS™ rekommenderas till alla händer.

