
MAGNETIC NAIL CARE DESIGNED FOR PROFESSIONALS



MAGNETIC Nail Force
Starka friska naglarStarka friska naglarStarka friska naglarStarka friska naglar    
Många kvinnor vill ha lån ga naglar. Det är do ck inte alltid de k an låta sina egna 
naglar växa utan att d e g år sönder eller spricker innan de når ön sk ad längd. 
Det b eror på att nagelbädden består av ett antal tunna lager. Om na geln är 
osk yddad kan dessa lager separera från varandra, vilk et gör nagelbädden mjuk 
och ömtålig. Nagelförstärkningsprodukterna, N ail Force, sammanfogar dessa 
lager, vilk et gör naglarna fr iska och starka så de k an växa ut till önsk ad längd. 
 

Produkter för alla typProdukter för alla typProdukter för alla typProdukter för alla typer av naglarer av naglarer av naglarer av naglarh    
Väder, livsstil och dagliga ak tiviteter påverkar naglarnas skick. Nail For ce 
sortimentet ger din kund möjlig heten att välja mellan sex olika nagelprodukter. 
Vilk en vård eller förstärkning na glarna b ehöver kan variera från månad till månad. 
Alla har desutom olik a typer av n aglar. Olika problem behö ver speciella lösningar. 
Varje Nail Force produkt erbju der en effektiv terapi för ett spe ciellt problem. 
Om din k und lider av mjuk a, spru ckna, torra, sköra, missfärgade eller helt enkelt 
har frisk a naglar som hon vill sk ydd a, finns det alltid en lämplig Nail Force produkt 
för hennes typ av nagla r. R ekommendera din k und lämplig Nail Force produkt och 
be henn e följa neda n sju enk la steg för a tt för att få långa, attraktiva och stark a naglar. 
 

Steg 1Steg 1Steg 1Steg 1h    
Applicera Soft Solution på nage lbädden 
och na gelban den. L åt gele n absorberas 
en liten stun d. Massera för sik tigt nagel- 
bädden och na gelbanden rena med de n 
korniga gelen . Använd en  Orange 
Woodstick och tr yck försik tigt tillbaka 
nagelb anden. Tvätta se dan rent naglarna 
med ljummet vatten. 
 

Steg 2Steg 2Steg 2Steg 2h    
Fila försiktigt nageln till önskad form med 
en Magnetic Cr ystal File. Tack vare filens 
fina struktur förseglas n ageln perfekt, 
vilket sk yd dar nageln från fuk t och smuts. 
Fila i en riktning och forma nageln efter 
önskemål. L åt sidorna skjuta ut åtminston e 
3 mm från nagelvallen, före filning av kurva, 
annars kommer naglarna snabbt att gå av. 
 

Steg 3Steg 3Steg 3Steg 3h    
Applicera ett la ger med den Nail For ce 
produkt som passar k undens naglar bäst. 
Börja me d h alvmånen och pensla gradvis 
ut mot fria randen på nageln. Lämna alltid 
1 mm mellan Nail Force produkten och 
nagelb anden för att undvika uttorkning av 
den ömtåliga huden. Lacka även undersidan 
av den utstickande nageln. 
 

Steg 4Steg 4Steg 4Steg 4h    
Lacka naglarna med två tu nna lager nagellack. 
 

Steg 5Steg 5Steg 5Steg 5h    
Sk ydda nagellacket med två tunna lager 
Magnetic Top Coat. 
 

Steg 6Steg 6Steg 6Steg 6h    
Applicera ett tunt lager Magnetic Top C oat 
varje dag för att behålla glansen. 
 

Steg 7Steg 7Steg 7Steg 7h    
Behandla nagelban den två gång er om 
dagen med C uticle Cond itioner. Applicera 
runt och under nageln. Behandlingen gör 
att naglarna (även konstgjorda) förblir 
flexibla samt återfuktar huden. 

 
Ta Magnetic Non Acetone Remover efter
några dagar och ta bort alltin g. Börja sedan
från början g enom att starta med Steg 1 . 
 
Den här terapin kan göras mellan två till 
tre månader. Om nagelförstärk ning pågår för 
länge kan naglarna bli för hårda och förlora 
sin flexibilitet. Kontrollera din kunds naglar 
regelbundet, minst en gå ng i måna den. 
Enbart en professionellt tränad nagelterapeut 
kan avgöra om naglarna är tillräckligt flexibla 
och starka samt vilk en Nail Force produkt 
som är lämpligast vid varje specifikt tillfä lle. 
 
 
 

Nail Force i nagelsalongenNail Force i nagelsalongenNail Force i nagelsalongenNail Force i nagelsalongenh    
En frisk och stark nagel är grunderna 
i en na gelterap euts yrke. Det är därför 
Nail Force h ar sex prod ukter för olika 
nagelproblem. Nail Force hjälper 
kunden att få sina naglar till att k unna 
växa till en önskad attrak tiv längd. 
Med Nail Force k an nagelsalongen 
erbjuda en extra service till kunder 
som inte, eller inte längre, vill ha 
konstgjorda n aglar. Med Nail Force, 
kombinerat med det unik a Magnetic 
Spa manik yrsortimentet, kan na gel- 
terapeuten erbjuda en k omplett 
sk önhetsbehandling för händer och 
naturnaglar. 
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Strong SupportStrong SupportStrong SupportStrong Support 
För starka, långa naglar 
Strong Support gör dina naglar starka 
och vackra. Det är inte bara en produkt 
för underhåll, det är även en pågående 
terapi för att göra dina naglar långa och 
attraktiva. 
 

Shielding SplitsShielding SplitsShielding SplitsShielding Splits 
För mjuka, spruckna naglar 
Shielding Splits hjälper till att reparera 
svaga, tunna eller spruckna naglar. 
Den här unika produkten med vitaminer, 
förseglar nagelns tunna lager. Med varje 
lager, förstärker Shielding Splits och 
gör nageln tjockare samt ger mer styrka 
och flexibilitet till naglarna. 
 

Brittle BattleBrittle BattleBrittle BattleBrittle Battle 
För torra, sköra naglar 
Brittle Battle erbjuder ytterligare möjlig-
heter för naglar som blivit hårda, torra 
och sköra. 
De speciella ingredienserna ger tillbaka 
naglarna sin naturliga fuktnivå. Genom 
den här behandlingen blir naglarna 
stresståliga och kan nu växa ut till önskad 
attraktiva längd. 
 

White KnightWhite KnightWhite KnightWhite Knight    
För missfärgade naglar 
White Knight förstärker den naturliga 
färgen på en nagel. Fria randen blir 
glödande vit och den rosa färgen på 
nagelbädden blir mer intensiv. 
White Knight ger naglarna den naturliga, 
fräscha effekten av en fransk manikyr 
med glänsande finish. Det ser fantastiskt 
ut i mörker! 
 

Cuticle ConditionerCuticle ConditionerCuticle ConditionerCuticle Conditioner    
För torra, skadade nagelband 
Den närande nagelbandsoljan med jojoba 
olja och druvkärne olja gör naglarna (även 
konstgjorda) flexibla samt återfuktar hude n. 
Den härligt fräscha doften matchar doften 
på Magnetics Spa manikyrprodukter. 
 


