K: Hogyan kell kiejteni a RESCUERXX™ szót?
V: Így -> reszkjúárexex
K: Tartalmaz a RESCUERXX™ természetes keratint?
V: Igen, a RESCUERXX™ tartalmaz természetes keratint.
K: Honnan származik ez a keratin? Miből állatják elő?
V: A keratint birkagyapjúból állítják elő.
K: Vajon a RESCUERXX™ minden körömproblémára megoldást nyújt?
V: Nem. A RESCUERXX™ csak a vékony, gyenge, behasadó, lemezesen szétváló,
hámló, illetve a fehérfoltos körmökön segít. Nem változtat a körömgombán, nem
befolyásolja a körömnövekedést.
K: Honnan tudom, hogy mikor célszerű a RESCUERXX™ és mikor a
SolarOil™ ajánlása?
V: SolarOil™ használatának a célja a körmök egészségének és rugalmasságának a
fenntartása.
A RESCUERXX™ a sérült, legyengült körmök kezelését szolgálja. Tekintsd a
SolarOlajat egy naponta használandó kondicionálónak, míg a RESCUERXX™-t egy
kúraszerűen használandó mélyreható, ápoló maszknak.
K: Milyen típusú körömelváltozásokon segít a RESCUERXX™?
V: A RESCUERXX™ célja, hogy kezelje a töredező, lemezesen szétváló,
berepedező és fehér foltos körmöket.
K: Mennyi kezelésre elegendő a 15 ml-es (0.5 oz) kiszerelésű RESCUERXX™?
V: Körülbelül 160 kezelésre alkalmas.
K: Hogyan működik a RESCUERXX™?
V: A RESCUERXX™, egy jojóba- és édesmandula olajat is tartalmazó keratin
kezelőanyag, ami beépül a sérült körmökbe és segít helyreállítani azok erejét és
nedvességtartalmát, valamint rugalmasságát.
K: Mi RESCUERXX™?

V: RESCUERXX™ egy keratin kezelés, amelynek célja, hogy javítsa a legyengült
vagy sérült körmök helyreállítását. A jojóba- és édesmandula-olajas kezelőanyag
hordozza a keratin fehérjéket, amelyek összekapcsolódva a körömmel segítenek
annak megerősödésében, és helyreállítják a köröm ideális nedvességtartalmát.
Folyamatos használatával a RESCUERXXTM drámai módon csökkenti a hámlást
és a körmön jelentkező fehér foltokat. Használatával a körmök egészségesebbek
és szebbek lesznek.
K: Milyen hamar tapasztalom meg a RESCUERXX™ használatának az eredményét?
V: A klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy az alkalmazók 80 %-a már az első heti
használat után pozitív eredményt tapasztalt.
K: Milyen típusú eredmény várható a RESCUERXX™ használatától?
V: Négy hét után a klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy 73%-kal csökkent a
körmök behasadása, és 80%-kal csökkent a körmök hámlása, lemezes szétválása.
K: Általában mi okozza a körmök sérülését?
V: A természetes körmök sérüléseit leggyakrabban a kezek és körmök kíméletlen
használata okozza. Ide tartoznak a rendkívül maró és szárító hatású tisztító- és
súrolószerek, melyek káros hatását csak kesztyű használatával tudjuk
kiküszöbölni. Súlyos sérüléseket okozhatnak még a körömcsiszoló-gépek által
okozott károk, a fémeszközökkel történő durva kapargatás, a köröm- bevonatok és
gellac-ok szakszerűtlen eltávolítása, körömfelszín reszelése durva szemcséjű
reszelővel, vagy pl. a barázdált körmök simává polírozása, és a leges-legkárosabb
a savas köröm-előkészítő (primer) használata.
K: Hogyan használjam a RESCUERXX™ napi keratin kezelő anyagot?
V: Használat előtt rázd fel. Az elvárható legjobb eredmény elérése érdekében
használd naponta kétszer a teljes körömlemezre, a szabadszélre és a kutikulára.
Használd 4 hétig folyamatosan. (Ajánld a vendégednek otthoni használatra! =
Extra jövedelem!)
K: Vajon a RESCUERXX™ használatával a körmök gyorsabban nőnek?
V: Nem, RESCUERXX™-től nem nőnek a körmök gyorsabban. Viszont megelőzi a
körmök idő előtti letörését, beszakadását, hiszen növeli a körmök erősségét,
javítja azok szerkezetét.
K: Használható a RESCUERXX™ a lábkörmökre is?
V: Igen, természetesen a RESCUERXX™ használható a lábkörmökre is!
K:Tudom használni a RESCUERXX™-t a munkám során a manikűr szolgáltatásban?
V: Igen, de a vendéged nem fog azonnali eredményt tapasztalni.

