
Nail Renewal System



Memperkenalkan

Dr. Dana Nail Renewal System 

Bahkan kuku yang paling sehat sekalipun

butuh perhatian

Apakah kuku Anda mulus, kuat, dan sehat,

atau kasar dan rapuh, Anda bisa

mendapatkan kuku yang diinginkan dalam

waktu kurang dari 10 menit seminggu sekali,

dengan Dr. Dana Nail Renewal System.



Hasil yang Teruji
Secara Klinis

Dr. Dana Nail Renewal System yang

dikembangkan oleh dermatologis secara

klinis terbukti mendukung penampilan

kuku yang terlihat sehat, kuat, halus,

berkilau, dan tidak rapuh.



Hasil yang Nyata

• Membantu meremajakan dan
menguatkan kuku.

• Mengangkat kutikula dan kotoran,
serta membantu menjaga kelembaban
kuku.

• Membantu menyiapkan kuku untuk
manicure, dan memperpanjang usia
kuku yang di manicure.

• Membuat kuku terlihat sehat, berkilau,
dan kuat setelah perawatan pertama.



Bahan Kandungan Botanik
Berkualitas Tinggi

• Glycolic Acid— membantu menghilangkan

tampilan kuku yang rusak sambil menampilkan

kuku yang terlihat cantik, berkilau saat proses

penyerapaan Phyto Crystal Complex

• Phyto Crystal Complex (Pistacia lentiscus)—

membantu kuku terlihat lebih sehat dan lebih

kuat.

• Ekstrak Pyrus Malus (Apple), Taraxacum

Officinale (Dandelion) Rhizome/Root Extract,

Mauritia Flexuosa Fruit Oil — mengandung asam

lemak esensial dan karotenoid untuk membantu

mempersiapkan dan menjaga kelembaban kuku

dan kulit sekitarnya



3 Langkah Perawatan
yang Mudah

Langkah 1 : GLYCOLIC PREP

Pastikan kuku Anda kering, bersih, dan
belum diwarnai. Buka penutup aplikator
Glycolic Prep dan putar bagian bawah tube
sampai cairan muncul di ujungnya. Oleskan
secara merata di seluruh kuku. Satu
putaran bisa digunakan untuk merawat
hingga lima kuku.



Langkah 2: PRIMING WAND

Gunakan permukaan yang bertanda

1 untuk meggosok kuku dua sampai

lima kali. Setelah lapisan putih

muncul, beralih ke permukaan

bertanda 2 dan gosok lagi kuku

kamu dua atau lima kali.

Terkahir, gunakan permukaan

bertanda 3 untuk menggosok kuku

Anda hingga menampilkan kilau yang

diinginkan. GUNAKAN SEMINGGU

SEKALI

3 Langkah Perawatan

yang Mudah



3 Langkah Perawatan
yang Mudah

Langkah 3: DEEP HYDRATING FORMULA

Buka penutup aplikator Deep Hydrating Formula dan
putar bagian bawah tube sampai aplikator menjadi
lembab. Gunakan kandungan bioaktif eksklusif ini
untuk kuku, kutikula, dan kulit sekitar kuku. Diamkan
agar meresap pada kuku dan kutikula sebelum
mencuci tangan atau menggunakan pemulas kuku.

Ulangi langkah 3 sesuai kebutuhan untuk hasil yang
nyata pada kuku dan kutikula.



Hasil Uji 
Penggunaan

Setelah penggunaan pertama:

• 100% wanita mengatakan kuku mereka

terlihat sehat, halus, dan berkilau.

• 93% wanita merasa puas akan

perbaikan tampilan kuku mereka dalam

waktu singkat.

* Hasil yang ditampilkan berasal dari pihak ketiga. Peserta dengan kuku

yang rusak disurvei setelah satu kali aplikasi 10 menit, setelah satu minggu

penggunaan, dan sekali lagi setelah penggunaan minggu kedua.



* Hasil yang ditampilkan berasal dari pihak ketiga. Peserta dengan kuku

yang rusak disurvei setelah satu kali aplikasi 10 menit, setelah satu minggu

penggunaan, dan sekali lagi setelah penggunaan minggu kedua.

• 97% wanita mengatakan kuku mereka menjadi lebih

halus

• 100% wanita setuju bahwa Dr. Dana Nail Renewal

System mudah digunakan.

• 97% wanita dapat merawat kuku hanya dalam 10 menit

Hasil Uji Penggunaan
Setelah penggunaan kedua:

• 97% wanita mengalami tampilan kuku yang lebih cerah,

dan perbaikan warna pada kuku.



Kuku butuh istirahat dari penggunaan

pemulas, gel, top coats, serta stiker.

Berikan nutrisi dan pelembaban pada

kuku dengan perawatan Dr. Dana Nail

Renewal System.

Beberapa menit atau 24 jam penuh,

istirahat bagi kuku ini akan membantu

Anda mendapatkan kuku yang lebih

halus, lebih berkilau, dan lebih

mengkilap. Kukupun siap untuk

menggunakan pemulas, nail art, atau

sesi manicure profesional.

Istirahatkan Sejenak
Kuku Anda






