GIVE
YOUR NAILS
A LITTLE LOVE
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Dr. Dana Nail Renewal System yang
dikembangkan oleh para ahli dermatologis
secara klinis terbukti menunjang tampilan
kuku yang terlihat sehat, kuat, halus,
mengkilap, dan tidak rapuh. Bahkan saat
kuku memanjang atau pewarna kuku Anda
memudar dan membuat tampilannya terlihat
lebih buruk, Dr. Dana Nail Renewal System
dapat menyegarkan kuku yang menjalani
proses perawatan dan membuatnya terlihat
cantik. Rahasianya ada pada bahan
kandungan, termasuk bioaktif Phyto Crystal
Complex yang eksklusif dan alami, formula
terbaik untuk menjaga kelembaban kuku dan
kutikula. Gunakan Dr. Dana Nail Renewal
System hari ini dan bersiaplah terpukau
dengan tampilan kuku yang cantik dan
terlihat sehat.
TENTANG PRODUK
• Dikembangkan oleh ilmuwan kelas dunia yang
bersertifikasi, dan para ahli dermatologis khusus
untuk kuku.
• Secara klinis terbukti menunjang tampilan kuku
yang terlihat sehat, kuat, halus, dan mengkilap,
serta tidak rapuh.
• Membantu menyegarkan dan merawat kuku
yang telah menjalani proses.
• Secara langsung mengangkat sel kulit mati dan
bahan alaminya membantu memelihara dan
menjaga kelembaban pada kuku dan kutikula.
• Membantu mempersiapkan dan memperpanjang
usia manicure kuku.
• Membantu membuat tampilan kuku terlihat
sehat, mengkilap, dan kuat setelah satu kali
perawatan.

SAATNYA MANJAKAN KUKU ANDA
Gunakan proses tiga langkah untuk
mendapatkan tampilan kuku yang diinginkan
seminggu sekali. Untuk hasil yang maksimal,
istirahatkan kuku dari penggunaan polish, gel,
top coat, serta stiker selama 24 jam setelah
menggunakan Dr. Dana Nail Renewal
System untuk menyerap nutrisi dan
kelembaban dari bahan kandungannya.

PETUNJUK PENGGUNAAN
Gunakan proses tiga langkah untuk
mendapatkan tampilan kuku yang diinginkan
seminggu sekali.

1.

LANGKAH 2: PRIMING WAND
Perhatikan dengan seksama pengasah kuku
Anda dan temukan permukaan bernomor 1.
Dengan menggunakan permukaan ini, sikat
kuku Anda dua hingga lima kali. Setelah lapisan
keputihan muncul, beralih ke permukaan bernomor
2 dan sikat kuku Anda lagi dua hingga lima kali.
Terakhir, gunakan permukaan 3 untuk menggosok
kuku Anda sampai terlihat kilau yang diinginkan.

3.

LANGKAH 1: GLYCOLIC PREP
Pastikan kuku Anda kering, bersih, dan belum
diwarnai. Buka tutup 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.

2.

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 ke 3 sesuai kebutuhan untuk
hasil yang instan pada kuku dan kelembaban
pada kutikula.

