
P R O D U C T S H E E T
ESSENTIAL NAIL TREATMENT 

KIT



PRODUCTOMSCHRIJVING

De ideale kit om uw nagels te verzorgen!

Zwakke nagels, gespleten nagels of beschadigde
nagels? Met deze kit heb je alles in huis om je 
nagels een boost te geven en ze weer sterk te
maken. Door deze producten consequent stap 
voor stap toe te passen, zul je binnen 8 dagen
resultaat merken.

KENMERKEN & VOORDELEN

 Herstelt en versterkt de natuurlijke nagel van 
binnenuit

 Resultaat binnen 8 dagen
 Heeft een voedende en hydraterende

werking op nagels en huid
 Verzacht de nagelriemen
 Rijk aan natuurlijke proteïnen
 Rijk aan vitamine E en B5
 Geschikt voor dagelijks gebruik
 Alles-in-één verzorgingsset

GEBRUIK 

BO. Scrub

BO. Scrub verzacht en exfolieert op milde wijze. Tijdens het wrijven zullen de roosdeeltjes in de scrub 
essentieel zijn voor de voeding van de nagelriemen en een heerlijke rozengeur afgeven. Het ideale
product om overtollige nagelriemen en dode huidcellen van de nagelplaat te verwijderen.

BO. Natural Nail Sanitizer

BO. Natural Nail Sanitizer reinigt het oppervlak van de natuurlijke nagel. Het verwijdert tijdelijk vocht
van de natuurlijke nagelplaat. BO. Natural Nail Sanitizer is een essentieel onderdeel van de natuurlijke
nagel voorbereiding voorafgaand aan het aanbrengen van de BO. Toughen.

BO. Toughen

BO. Toughen geeft uw dunne, zwakke nagels een extra boost. BO. Toughen is rijk aan natuurlijke
proteïnen die essentieel zijn voor de nagelgroei. De proteïne dringt door in de nagelplaat om de 
vochtbalans en de flexibiliteit van de nagel te optimaliseren. BO. Toughen vormt ook een filmlaagje dat
de nagel verstevigt. BO. Toughen beschermt de natuurlijke nagel tegen verkleuring en vergeling en 
versterkt van binnenuit.

BO. Nourish

BO. Nourish bevat vitamine B5 en gouddeeltjes en trekt snel in de huid. Het serum verjongt, hydrateert
en revitaliseert de nagel en de omliggende huid. BO. Nourish is de perfecte oplossing voor droge nagels
en nagelriemen.
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BO. Repair

BO. Repair is een speciaal ontwikkelde olie om de nagelriemen te voeden en te verzachten met een
aangename amandelgeur. Deze olie is perfect om de huid te hydrateren en dringt diep door in de huid
voor een gezonde groei van de natuurlijke nagel en nagelriemen.

Cuticle Pusher

Met deze plastic Cuticle Pusher kan de nagelriem zachtjes naar achteren worden geduwd en kan de 
nagelriem loskomen van de nagelplaat voor een veilige en snelle verwijdering.

GEBRUIK

Stap 1: BO. Scrub

Breng BO. Scrub aan op de nagelplaat en nagelriem, wrijf het in en duw de nagelriem zachtjes terug met 
de Cuticle Pusher. Blijf zachtjes wrijven tot de deeltjes van het rozenblaadje volledig in de huid zijn
opgelost.

Stap 2: BO. Natural Nail Sanitizer

Ontdoe de natuurlijke nagel van vocht met de BO. Natural Nail Sanitizer. Breng de BO. Natural Nail 
Sanitizer aan met het penseel op de nagelplaat. Door deze reiniging kan de BO. Toughen effectiever zijn
werk doen!

Stap 3: BO. Toughen

Breng twee lagen BO. Toughen aan op de natuurlijke nagel. Herhaal deze stap elke dag gedurende 4 
dagen voor een optimaal resultaat. Verwijder de lagen BO. Toughen na 4 dagen met een
nagellakremover naar keuze en herhaal stap 1 en 2 alvorens opnieuw BO. Toughen aan te brengen.

Laat BO. Toughen goed drogen voor de volgende stap!

Tip! BO. Toughen kan ook gebruikt worden als base coat voor elke nagellak.

Stap 4: BO. Nourish

Gebruik het penseel om de BO. Nourish aan te brengen op de nagelriem en de huid eromheen en 
masseer het in.

Herhaal deze stap dagelijks.
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Naam Inhoud Artikelnr. Bar code Verpakking

BO.Repair, BO.Scrub, 
BO.Toughen, BO.Nourish, 
BO.Natural Nail Sanitizer, 
Cuticle Pusher

5 x 15ml 1312091000 1116084016420 Doos

SPECIFICATIE

Stap 5: BO. Repair

Gebruik de pipet om een druppel BO. Repair aan te brengen op de nagelriemen en masseer deze in.

Herhaal dit elke ochtend en avond.

Resultaat:

Na 8 dagen intensief gebruik van BO. Essential Nail Treatment Kit zult u een significant verschil beginnen
te zien en te ervaren. Gaat u voor een optimaal resultaat? Herhaal deze stappen dan gedurende 6 
weken.


