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95% CERTIFIED ORGANIC
Nail & Skin Treatment

 

HVORFOR DADI’ OIL?

INGREDIENSER

FAKTA ARK

Ren avocadoolje
Inneholder høye nivåer av vitamin A, D og 
Lecithin som har svært fuktighetsgivende 
egenskaper. 

Ekstra Virgen olivenolje
Inneholder Squalene som er et mykgjørende 
middel som allerede finnes naturlig i negler 
og hud,  samt Oleocanthal som er en naturlig 
betennelsesdempende ingrediens.

Jojobaolje
Er en penetrasjonsforsterker som hjelper de 
andre ingrediensene med å trenge dypt ned 
i negler og hud.

Naturlig Vitamin E (Tocopherol)
En kraftig antioksidant som nøytraliserer og 
ødelegger frie radikaler i negler, hud og hår 
før de forårsaker skade.

PRISVINNENDE  NEGLEPRODUKT

I fremstillingen av Dadi’®Oil ble det søkt verden over etter de aller beste sertifiserte 
økologiske oljene. Målet er å gi fleksibilitet, styrke og glans til neglen, og fuktighets- 
givende fordeler til huden. Dadi’®Oil en fettfri olje som raskt absorberes og trenger 
dypt ned. Oljen har en ren, lett duft som består av 21 eteriske oljer.
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•    Det er ikke brukt syntetiske plantevernmidler eller gjødsel i jorden i 
      minst de tre siste årene, noe som betyr redusert forurensning i jord, 
      luft og vann.

•    Det er en fornybar, bærekraftig produksjon som naturlig er bedre for
     miljøet.

•    Absorberes raskt og trenger dypt ned.

•    Forbedrer fleksibilitet og forhindrer sprøhet i negler.

•    Lang holdbarhet og fargestabilitet.

•    Gode fuktighetsgivende egenskaper for huden, fettfri og 
     absorberer raskt.

•    Dadi’®Oil er 95% sertifisert økologisk

FORDELER

DUFT

Dadi’®Oil ble laget av Jim Nordstrom, den 
opprinnelige skaperen av CND SolarOil®. 
Dadi‘®Oil ble navngitt av hans datter, 
Niki Nordstrom.

Hva består de andre 5% av de helt naturlige 
ingrediensene i Dadi’®Oil av? 

Naturlig vitamin E (Tocopherol) og en blanding av 
21 eteriske oljer som skaper den fantastiske 
duften.

• 

• 

Hva står IMOSSN på emballasjen for?  

In Memory Of Stuart S. Nordstrom (til minne om 
Stuart S. Nordstrom) en hyllest til Jim sin far, 
som var grunnlegger av Creative Nail Design™ 
(nå CND®).

Er Dadi’®Oil trygt for mennesker med nøtte-
allergier?

Det skal det være, men vi anbefaler en test 
ved at man legger en liten vattpinne på huden 
for å være sikker.

• 

• 

ANNEN INFORMASJON 

HVORFOR SERTIFISERT ØKOLOGISK?

Oljen har en ren, lett duft fra en blanding av 21 eteriske oljer som: 

•    sitrus

•    vanilje

•    sitron

•    bergamot

•    rosmarin

•    sitrongress 

•    lavendel
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