
MAGNETIC NAIL CARE DESIGNED FOR PROFESSIONALS

Basic Nail Care



MAGNETIC Bestsellers
for professional nail salons 

    
    

    
    

    

Luxurious CLuxurious CLuxurious CLuxurious Careareareare    
Magnetic Precision Pens för fingrar och tår, ger din kund perfekta 
välvårdade nagelband på nolltid.  Quick Cuticle Fix hjälper till att 
lösgöra nagelbanden. Nagelbanden blir mjukare och kan lätt tryckas 
tillbaka med en cuticle pusher. Tvätta sedan händerna och nagel-
banden i varmt vatten. Pensla därefter Cuticle Therapy kräm på 
nagelbanden. Nagelbanden kommer nu att se friska och strålande ut 
igen. Inget mer fumlande och spillande, Precision Pens får 
dessutom plats i minsta handväska. Pennorna är även perfekta till 
att vårda tånaglar. De fina förpackningarna gör Precision Pens till 
den perfekta kundprodukten. 
    

●   Precision Pens för fingrar och tår. 
 

●   Polish SOS. 
 

●   Natural Cuticle Oil Pen. 
    

Dagligt underhållDagligt underhållDagligt underhållDagligt underhåll    
Nagelbandsolja är ett måste för att hålla naglarna flexibla och nagel-
banden fr iska. Masser a in oljan på naglar na oc h nagelbanden t vå 
gånger om dagen. I nagelsalongen använder nagelterapeuten en 
droppe nagelbandsolja när man buffar upp nageln till hög glans. 
Man kan också tillsätta några droppar nagelbandsolja i manikyr-
badet. Magnetic erbjuder nagelbandsolja av hög kvalité i två lukter, 
citron och aprikos. Magnetic Cuticle Conditioner är en extra lyxig 
nagelbandsolja som innehåller jojoba olja och druvkärne olja. På 
semester och resor rekommenderar Magnetic Natural Cuticle Oil 
pennan. Den här smidiga pennan med cuticle pusher är fylld med 
vårdande naturlig nagelbandsolja.    
    

●   Lemon Cuticle Oil, 15 ml eller 75 ml. 
  

●   Apricot Cuticle Oil, 15 ml eller 75 ml. 
 

●   Cuticle Conditioner, 15 ml. 
    

SkyddSkyddSkyddSkydd    
En Base Coat skyddar nageln från att pigment tränger ner i nagel-
plattan. Det förhindrar missfärgning av nageln. Base Coat ser även 
till att nagellacket fäster bättre och förhindrar det också från att 
skadas. Magnetic Base Coat finns i ett transparant (clear) utförande 
och i ett matt (pink) utförande. Magnetic Ridge Filler är en tjockare 
Base Coat som jämnar till räfflade och ojämna naglar.    

    ●   Base Coat Clear, 15 ml eller 75 ml. 

  
●   Base Coat Pink, 15 ml eller 75 ml. 

 
●   Ridge Filler, 15 ml eller 75 ml. 

    

Skinande finishSkinande finishSkinande finishSkinande finish    
En Top Coat förseglar nagellacket och ser till att det torkar snabbare. 
Det starka lagret skyddar mot skador och ger nageln en perfekt 
glans. Magnetic Quick Dry Top Coat torkar på bara några sekunder. 
Magnetic Yellow Stopper innehåller ett extra aktivt UV-filter för att 
förhindra missfärgning i solarium. Den vitaminrika White Knight har 
vårdande egenskaper samt framhäver den naturliga nagelns färger. 
Med endast ett lager blir den fri randen brilliant vit och nagelbädden 
hälsosamt rosa. White Knight används också till att återställa den 
naturliga färgen på en fransk manikyr som har börjat att gulna. 
Magnetic Nail Art Sealer är en tjockare, glänsande, Top Coat som 
skyddar och bevarar Nail Ar t på nageln. 

    ●   Quick Dry Top Coat, 15 ml eller 75 ml. 

  
●   Yellow Stopper, 15 ml eller 75 ml. 

 
●   White Knight, 15 ml eller 75 ml. 

 
●   Nail Art Sealer, 15 ml eller 75 ml. 

    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

RemoverRemoverRemoverRemover    
Nagellack försvinner omedelbart med Magnetic Non Aceton 
Remover. Removern är avsedd för både naturnaglar och konst-
gjorda naglar. Har du gjort ett misstag med nagellackspensel? Polish 
SOS är en nagellackskorrekturpenna som man lätt tar bort nagellack 
som runnit ner i nagelbanden. Magnetic Polish SOS levereras i en 
attraktiv för packning och tre ut byt esmunstycken medf öljer. 

    ●   Non Aceton Remover, 100 ml eller 1000 ml. 

  
●   Polish SOS. 

    

Nail Force produkter för naturnaglarNail Force produkter för naturnaglarNail Force produkter för naturnaglarNail Force produkter för naturnaglar    
Magnetic Nail Force produkterna erbjuder en innovativ terapi för 
naturlig nagelvård. De här fyra produkterna hjälper kunden att få 
sina naglar att växa ut till önskad längd. Med Nail Force kan nagel-
terapeuten erbjuda en behandling för kunder som inte (eller inte 
längre) vill ha konstgjorda naglar. Samtliga Nail Force produkter 
verkar effektivt mot nagelproblem så som spruckna, sköra och 
uttorkade naglar. 
    

●   Strong Support, håller naglarna friska och starka. 
  

●   Shielding Splits, förstärker svaga, tunna och spr uckna  
     naglar. 
 

●   Brittle Battle, reparerar hårda, torra och sköra naglar. 
 

●   White Knight, förstärker den naturliga färgen på en nagel. 
     Fria randen blir glödande vit och den rosa färgen på  
     nagelbädden blir mer intensiv. 
    

Nail Polish ThinnerNail Polish ThinnerNail Polish ThinnerNail Polish Thinner    
Några få droppar med Nail Polish Thinner ger nagellack och Stripe It 
tillbaka sin ursprungliga viskositet. 
    

●   Nail Polish Thinner, 100 ml. 
    

Hand & NagelbandskrämerHand & NagelbandskrämerHand & NagelbandskrämerHand & Nagelbandskrämer    
Magnetic har två handkrämer avsedda för olika hudtyper. Daily 
Defense är en skyddande handkräm med en intensiv fuktreglerande 
funktion. Ett UV-filter skyddar huden mot skadliga strålar från solen. 
Daily Defense innehåller ingefära och citronextrakt. Fade Away är en 
återfärgande handkräm avsedd för mer mogen hud, med så kallade 
åldersfläckar. Citronsyra har en blekande effekt på åldersfläckarna 
och balanserar generellt hudfärgen. Den högteknologiska ingred-
iensen biosaccharide gum-1 garanterar djupgående vård och 
fuktreglerande funktion. Antioxidanter i Fade Away hjälper till att 
förhindra tecken på åldersfläckar på huden. Cuticle Care är en 
reparerande nagelbandskräm som mjukar upp uttorkade nagelband 
och återställer sprucken hud. De fuktreglerande ingredienserna med 
E-vitamin och jojoba olja hjälper till att hålla nagelbanden mjuka och 
elastiska.    
    

●   Daily Defense, tub 75 ml eller pumpflaska 200 ml. 
   

●   Fade Away, tub 75 ml eller pumpflaska 200 ml. 

●   Cuticle Care, bur k 15 m. 
    

Crystal FileCrystal FileCrystal FileCrystal File    
För naturnaglar rekommenderar Magnetic att använda en Crystal 
File. Med den här glasfilen kan naturnageln mjukt och gradvis filas 
till önskad form. Filen är extra fin för att förhindra att man inte skadar 
tunna och ömtåliga naglar samtidigt som den förseglar nagelns lager 
för att

 
förhindra att de spricker.

 

En nagelt er apeut som vill leva på sin nagelsalong måste även sälja pr odukt er, bortsett fr ån hand- och nagel behandlingar na man utför. 
Många nagelterapeuter är tveksamma inför försäljning av kundprodukter. Magnetic ger dig en hjälp på vägen med sitt sortiment av 
professionella kundprodukter för underhåll av både naturnaglar och konstgjorda naglar. Med trendiga produkter i fräscha förpackningar, 
till ett rimligt pris, bidrar vi till din merförsäljning. Flera av dessa produkter är även tillgängliga i salongsstorlekar. Om du använder en 
produkt vid din arbetsplats och berättar för kunden hur den fungerar och vilka fördelar den har, kommer din merförsäljning snart att öka. 
Kunden blir nöjd med produkterna och vill kanske även prova ytterligare kundprodukter. Det blir en win-win situation, kunden är nöjd 
och du som nagelterapeut får merförsäljning. 
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