TO THE RESCUE
Daily Keratin Treatment

NAUJASIS
RESCUERXX™
Kasdienis gydymas keratinu – tai CND™ sukelta nagų stiprinimo revoliucija.
Šios priemonės kasdienis naudojimas padeda ženkliai sumažinti nagų sluoksniavimąsi
ir baltas dėmeles ant nagų.
RESCUERXX™ - tai aukšto efektyvumo gydymo technologija, kuri atkuria pažeistus nagus keratino
baltymų jėgos bei kondicionavimo jojoba aliejumi pagalba.

RESCUERXX™
KAS YRA RESCUERXX™?
Tai kasdienis gydymas keratinu, kuris
pagerina nagų būklę per vieną savaitę.
(Ir tai tiesa!)™
KAIP VEIKIA RESCUERXX™?
Jojoba aliejus ir keratino baltymai
įsiskverbia į natūralius nagus, kad
sustiprinti susilpnėjusius arba
pažeistus nagus, bei tuo pat metu
kondicionuoja juos.
KODĖL JUMS REIKALINGAS
RESCUERXX™?
Kliniškai įrodyti rezultatai:
Savaitė 1:
80% pastebėjo pagerėjimą
80% mažiau pastebimų baltų dėmelių
Savaitė 4:
80% mažesnis nagų sluoksniavimasis
73% mažesnis nagų lūžinėjimas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:
Gerai papurtykite. Denkite nagus priemone bent du kartus per dieną.
Masažuojančiais judesiais įtrinkite priemonę į visą nagą,
į nago ir odelių aplink nagą kraštelius.

K&A

RescueRXx™

SUDĖTIS
KOKIĄ VIETĄ UŽIMA TARP
KITŲ NAGŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ

KAINA
SAVYBĖS IR PRIVALUMAI
NAUDOJIMAS

KLAUSIMAS

ATSAKYMAS

1. Ar RESCUERXX™ sudėtyje yra natūralaus keratino?

Taip, priemonės sudėtyje yra natūralaus keratino.

2. Kaip gaunamas šis keratinas?

Keratinas gaunamas iš avies vilnos ir šios procedūros metu gyvūnai nenukenčia.

3. Ar tinka RESCUERXX™ visų nagų problemų
tipų sprendimui?

Ne, RESCUERXX™ neišspręs visų nagų problemų tipų. Ši priemonė tinka ploniems,
silpniems, trapiems, besisluoksniuojantiems nagams arba nagams su baltomis
dėmelėmis. Ši priemonė nėra skirta nagų grybelio gydymui, nagų augimo skatinimui
arba kitų nagų defektų gydymui.

4. Kaip suprasti, kada reikėtų rekomenduoti
RESCUERXX™, ir kada SOLAROIL™?

SOLAROIL™ - tai nagų priežiūros priemonė, sukurta sveikos nagų būklės palaikymui
ir nagų lankstumo išsaugojimui. RESCUERXX™ skirta pažeistiems nusilpusiems
nagams, kurie reikalauja gydymo. Įsivaizduokite, kad SOLAROIL™ – tai kasdienis
kondicionierius, o RESCUERXX™ – gilaus poveikio gydomoji plaukų kaukė.

5. Kokias nagų problemas gydo RESCUERXX™?

RESCUERXX™ - tai priemonė, skirta skilinėjančių, sluoksniuotų ir lūžinėjančių nagų,
bei nagų su baltomis dėmelėmis gydymui.

6. Kuriam laikui užtenka vienos bonkutės?

Vienos bonkutės (talpa: 5 uncijos) užtenka maždaug 160 lakavimų.

7. Koks yra RESCUERXX™ veikimo principas?

RESCUERXX™, praturtinta jojoba ir saldžiųjų migdolų aliejais, pripildo nusilpusius ir pažeistus nagus keratinu bei padeda atstatyti nagų tvirtumą ir drėgmę.

8. Kas yra RESCUERXX™?

RESCUERXX™ – tai nagų gydymas keratinu, skirtas nusilpusių arba pažeistų nagų
atstatymui. Nagai gydomi jojoba ir saldžiųjų migdolų aliejais, kurių sudėtyje yra
keratino proteinų, kurie susikimba su natūraliais nagais, stiprina juos ir atstato nagų
drėgmę. Pastoviai naudojant RESCUERXX™ žymiai sumažėja nagų sluoksniavimasis
bei baltų dėmelių atsiradimas, todėl nagai tampa sveikesni ir gražesni.

9. Kaip greitai pastebimi rezultatai?

80 % žmonių, dalyvavusių klinikiniuose tyrimuose, pastebi pagerėjimą
jau po pirmos savaitės naudojimo.

10. Kokių rezultatų galima tikėtis,
naudojant RESCUERXX™?

Klinikiniai tyrimai įrodė, kad nagų lūžinėjimas sumažėja 78 %, o nagų sluoksniavimasis
sumažėja 80 % po keturių savaičių naudojimo.

11. Kokia yra nagų pažeidimo priežastis?

Natūralūs nagai dažnai pažeidžiami mechaniškai, pavyzdžiui, subraižant juos nagų
kramtymo metu, per daug nudildinant arba šlifuojant nagus, nagų pažeidimai taip pat
gali būti sukelti ekologinių veiksnių.

12. Kaip naudoti RESCUERXX™ - kasdienį
gydymą keratinu?

Rekomenduojama gerai supurtyti bonkutę prieš naudojimą. Norint pasiekti pačių
geriausių rezultatų, reikėtų naudoti priemonę du kartus per dieną, padengiant ja
nenulakuotus natūralius nagus bei masažuojant visą nagą, nago galiuką ir kutikulą.
Naudokite iki keturių savaičių, kad pasiektumėte optimalių rezultatų.

13. Ar RESCUERXX™ skatina greitą nagų augimą?

Ne, RESCUERXX™ neskatina greito nagų augimo. Tačiau nagų stiprinimo dėka,
ši priemonė padeda išvengti nagų lūžinėjimo.

14. Ar galima naudoti RESCUERXX™ kojų
nagųgydymui?

Taip, RESCUERXX™ galima naudoti kojų nagų gydymui.

15. Ar galima naudoti RESCUERXX™ manikiūro metu?

Taip, tačiau klientas nepamatys jokių greitų rezultatų.

16. Ar RESCUERXX™ prasiskverbia po VINYLUX™
savaitiniu nagų laku?

Taip, dalinai prasiskverbia, tačiau rezultatai nebus tokie patys, kokie būtų
naudojant šią priemonę ant nenulakuotų nagų.

17. Ar RESCUERXX™ prasiskverbia po spalvotu
CND™ SHELLAC™ (14 dienų) geliu laku?

Taip, dalinai prasiskverbia, tačiau rezultatai nebus tokie patys, kokie būtų
naudojant šią priemonę ant nenulakuotų nagų.

18. Kaip dažnai reikėtų naudoti RESCUERXX™?

Norint pasiekti pačių geriausių rezultatų, reikėtų naudoti RESCUERXX™
priemonę ne rečiau kaip du kartus per dieną, padengiant ja švarius nenulakuotus nagus.
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