
CND™ RescueRXx™ dagelijkse keratine behandeling 

Verzwakte of beschadigde nagels? CND™ to the rescue! De 

wereldwijde marktleider in professionele nagelverzorging en maker 

van CND™  SHELLAC™ brand 14+ nail color en VINYLUX™ 

Weekly Polish ontketent een revolutie in het herstellen van de nagels 

met CND™ RescueRXx™ Daily Keratine treatment.  

’’Bij CND™ staat het onderhouden van de gezondheid van de natuurlijke nagel 

centraal’’, aldus CND™ Co-founder en Style Director Jan Arnold. ’’Het is echt geweldig 

om deze zeer effectieve, nieuwe behandeling met jojoba-olie en keratine eiwitten te 

introduceren. Deze eiwitten binden zich aan de natuurlijke nagels om ze te versterken 

en tegelijkertijd de vochtbalans te herstellen. Bij langer gebruik zorgt RescueRXx™ voor 

een drastische vermindering van peeling en witte vlekken met als resultaat een 

prachtige gezonde nagel!’’ 

KLINISCH BEWEZEN RESULTATEN:  

 Week 1 

o 80% gaf aan dat witte vlekken verminderde 

o 80% vond dat de conditie van de nagel aanzienlijk was 

verbeterd 

 Week 4 

o 73% afname van gescheurde nagels 

o 80% daling van de peeling 

HOOFDINGREDIENTEN: 

 Keratine eiwit: Keratine eiwit is een belangrijk component van 

de natuurlijke nagel. De oplosbare keratine eiwitten binden zich aan de 

natuurlijke nagel en helpen de nagelplaat te versterken. 

 Jojoba olie: een lichte diep doordringende olie die de nagelplaten en de 

omliggende huid verbetert en zo hydratatie bevordert.    

 Zoete amandelolie: hydrateert en verzacht de huid. 

HOE TE GEBRUIKEN: 

 Om de haartjes van het penseeltje te verzachten, is het belangrijk dat het 

penseeltje bij het eerste gebruik eerst gereinigd wordt met een pluisvrij 

wattenschijfje met eventueel alcohol. 

 Breng voor het beste resultaat tweemaal per dag aan op onbehandelde, 

natuurlijke nagels. Masseer de CND™ RescueRXx™ in de gehele nagel, 

nagelrand en nagelriemen. 

 Gebruik CND™ RescueRXx™ maximaal vier weken voor een optimaal resultaat. 

VERKRIJGBAARHEID: 

 Wereldwijd verkrijgbaar vanaf maart 2015. 

 Prijs 15 ml €24,95 incl. BTW 

 Zie www.vinylux.nl voor meer informatie. 

http://www.vinylux.nl/


Over CND™ 

CND™ (Creative Nail Design, Inc.), opgericht in 1979 en gevestigd in San Diego, 

Californië, is wereldwijd marktleider in professionele nagel-, hand- en voetverzorging – 

inclusief CND™ SHELLAC™ brand 14+ day nail color. Met bijzondere toewijding aan 

het bevorderen van de nagelverzorging industrie, besteedt CND™ veel tijd en middelen 

aan productonderzoek, ontwikkeling, onderwijs en klantondersteuning. CND™ is een 

toonaangevende voorstander van nagelverzorging in persoonlijke schoonheid en mode. 
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