Star Nails – Bulgaria Ltd.
ПРОДУКТ НАИМЕНОВАНИЕ / СНИМКА

SNB Масло за терапия на нокти 15 мл

ОПАКОВКА / КОД
GLB20 – 15 ml стъклен флакон с капкомер
ТАРГЕТ ГРУПА
Продуктът е предназначен за професионалистите в салоните за красота, както и за
крайни клиенти, които се нуждаят от ежедневна, възстановяваща и укрепваща
терапия за ноктите и грижа за кожната гънка в домашни условия.
SNB Масло за терапия на нокти е изключително подходящо за заздравяване на
естествените нокти след увреждане вследствие на механично отстраняване на
изкуствено покритие или третиране с професионални препарати.
ПРОИЗВОДСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ
SNB Масло за терапия на нокти е продукт от ново поколение, разработен да
осигури първокласна оздравяваща грижа за слабите, дехидратирани, изтощени и
увредени естествени нокти. Изключително подходяща терапия е за укрепване на
ноктите след многократно механично отстраняване на изкуствено покритие или
третиране с професионални препарати и разтворители. В състава на маслото има
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висок процент натурални съставки с комплексно укрепващо действие. Съдържа
масла от бадем, арган, жожоба, облепиха, слънчоглед и витамини А и Е, които
спомагат за бързото и ефективно възстановяване на здравината и гъвкавостта на
естествените нокти, както и за възвръщане на натуралния им блясък. Подобрява
еластичността на кожната гънка, омекотява я и я подхранва.
Основни предимства на продукта:
- укрепва и възстановява слаби и увредени нокти;
- възстановява еластичността и подхранва кожната гънка;
- предпазва нокътната плочка и кожната гънка от дехидратация;
- съдържа висок процент натурални съставки с комплексно укрепващо действие.
✓ висок процент масло от бадем, което възстановява хидро-липидния
баланс, заздравява и значително подобрява структурата на ноктите;
✓ висок процент масло от арган, което подсилва ноктите, възстановява
блясъка и гъвкавостта им и подхранва кожната гънка;
✓ масло от жожоба, което подобрява хидратацията, заздравява ноктите и
бързо се абсорбира;
✓ витамин Е - антиоксидант, който се грижи за заздравяването и укрепването
на ноктите и кожната гънка;
✓ витамин А – подсилва и укрепва ноктите, подобрява еластичността на
кожата и стимулира процесите на регенерация. Той е и силен антиоксидант.
ПОЗИЦИЯ В АСОРТИМЕНТА НА SNB
SNB Масло за терапия на нокти допълва асортимента от масла за здрави нокти и
кожна гънка, като осигурява ефективна грижа при дехидратирани, меки, чупливи,
изтънели и увредени от механични и химични въздействия естествени нокти.
В РЕЗЮМЕ ЗА ПРОДУКТА
Предназначение: За възстановяваща, заздравяваща и укрепваща терапия на
естествените нокти, в салоните за красота и като ежедневна поддържаща грижа в
домашни условия. Може да се използва като финална стъпка при процедура
маникюр.
Употреба:
• За възстановяване на слаби и увредени нокти в домашни условия: капнете
капка върху естествения нокът и в областта на кожната гънка и втрийте с
лек масаж. За най-добър ефект прилагайте ежедневно в продължение
минимум на 1 месец.
•

За интензивна терапия в салон: капнете капка върху естествения нокът и в
областта на кожната гънка и втрийте с лек масаж и поставете в загряващи
ръкавици за засилване на ефекта. Терапията може да се комбинира с
поставяне на серум или друг продукт с възстановяващо, хидратиращо и
подхранващо за кожата действие. Ако след терапията ще бъде поставяно
изкуствено покритие, то ръцете трябва да бъдат поставени за кратко в баня
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за маникюр, а ноктите добре почистени с четка за маникюр и подсушени.
•

За поддържане и подхранване на нокти с изкуствено покритие е
препоръчително ежедневно нанасяне и втриване в областта на кожната
гънка.

•

Като завършваща стъпка при процедура маникюр: капнете капка върху
естествения нокът и в областта на кожната гънка и втрийте с лек масаж.

Състав
Disiloxane, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hippophae Rhamnoides Oil, Tocopheryl Acetate, Parfum,
Retinyl Palmitate, Helianthus Annuus Seed Oil, BHT, Coumarin, Citral, Linalool,
Limonene.
Консумация
15 ml стъклен флакон с капкомер – достатъчен за най-малко 40 апликации върху
ноктите и кожната гънка.
Очаквана дата на продажби
1 август 2018 г.
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