Cuticle Eraser™ og SolarOil™ er som sjampo og balsam for neglene
Dine neglebånd og negler trenger litt omsorg hver dag for å holde seg pene og delikate. Neglebånd som fliser seg og kryper langs neglen
eller negler som fliser seg og sprekker, er ikke noe vi gjerne viser frem. Hendene er som et visittkort. Dette kan lett ordnes ved en intensivkur
og deretter litt enkelt vedlikehold som tar deg under et minutt på badet om kvelden.

Cuticle Eraser er som en sjampo
Cuticle Eraser fra CND er et meget effektivt produkt for å holde
neglebåndene spenstige og sunne. Den skaller av mikropartikler
av tørr og ikkelevende hud, mens det vegetabilske innholdet
fukter og pleier. Den tilfører fuktighet til selv det tørreste neglebånd og gir neglen optimal helse og skjønnhet. Den motvirker
også hengenegler og gjør neglebåndene mindre med sin
spesielle kombinasjon av fire ulike AHA kompleks
(alfahydroksidsyre). Brukes som intensivkur eller for å opprettholde allerede sunne og spenstige neglebånd.

SolarOil er som en balsam

Størrelser:
14 gr

SolarOil fra CND har vært et hovedprodukt for neglepleie i mange år.
Et vitalt produkt innen pleie av både natur- og kunstnegler, på både
hender og føtter. Negleoljen gjør neglene elastiske for å holde dem
sterke og fleksible. Samtidig tilfører den fuktighet til huden og holder
den vakker. SolarOil er en blanding av fire naturlige ingredienser,
E-vitamin, riskli-, jojoba- og søtmandelolje. En dyptrengende og
mykgjørende kombinasjon som skaper balanse mellom olje og
fuktighet. Daglig bruk av SolarOil hindrer at neglene blir sprø og tørre
samtidig som de blir motstandsdyktige mot flising og sprekking.
Oljen masseres lett inn med fingrene.
Jojobaolje:
Vitamin E:
Søtmandelolje:
Riskliolje:

dyptrengende
fornyende
duft og fuktighetsgivende
mykgjørende

Størrelser:
3,7 ml
7,4 ml
15 ml
68 ml
118 ml

SolarOil - CuticleEraser serie
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