
 

 
 

 

Sally Hansenin Nail Rehab -tehohoito ja Cuticle Rehab -kynsinauhageeli tuovat 
avun vahingoittuneille kynsille  
 
Johtavan kynsienhoidon asiantuntijan Sally Hansenin kehittämät uutuudet hoitavat vahingoittuneita, 
huonokuntoisia ja kynsilakanpoistoaineen kuivattamia kynsiä. Nail Rehab -tehohoito ja Cuticle Rehab -
kynsinauhageeli palauttavat kynsien kiillon ja tekevät niistä vahvat ja hyväkuntoiset. Molemmat tuotteet 
ovat myynnissä välittömästi.  
 
Nail Rehab -tehohoitolakka vahvistaa heikkoja ja hauraita kynsiä ja tekee kynsistä jälleen vahvat 
ja hyväkuntoiset. Himmeän vaaleanpunainen lakka peittää kynsien pienet virheet ja 
epätasaisuudet ja tekee kynsistä heti terveemmän näköiset. Tuotteen sisältämät jasmiini- ja 
ruusu-uute sekä E-vitamiini rauhoittavat ja kosteuttavat kynsiä sekä tekevät niistä siistin ja 
hoidetun näköiset. Nail Rehab -lakka luo kynsien päälle kerroksen, joka suojaa kynsiä 
lohkeamiselta, liuskottumiselta ja repeytymiseltä.    
 
Cubicle Rehab -kynsinauhageeli hoitaa, kosteuttaa ja suojaa vahingoittuneita 
kynsinauhoja. Rauhoittava, kurkulle ja melonille tuoksuva geelivoide tekee 
rikkoutuneista kynsinauhoista jälleen pehmeät ja joustavat. Voiteen sisältämät 
jasmiini- ja ruusu-uutteet sekä kosteuttavat öljyt rauhoittavat, hoitavat ja 
tasoittavat ihoa. Tuote sisältää myös E-vitamiinia, joka tekee kynsistä kiiltävät, 
edistää kynsien tervettä kasvua ja estää kynsien lohkeamista. Kätevä tuubi on 
helppo pitää mukana laukussa. 
 
– Kynsienhoito koostuu kolmesta vaiheesta: kynsien muotoilusta, hoidosta ja 
lakkauksesta. Kotona keskitytään usein vain kynsien muotoiluun ja lakkaukseen, 
ja varsinainen hoitaminen unohtuu. Sally Hansen tuo markkinoille 
korkealuokkaisia tuotteita, jotka helpottavat kynsien hoitoa kotona ja pitävät 
kynnet parhaassa mahdollisessa kunnossa, Sally Hansenin asiantuntija ja 
arvostetun Long Island Nail & Skin Care -instituutin perustaja Dana Caruso 
kertoo.  
 
Ammattilaistason kynsienhoitoa kotona jo 70 vuotta 
 
Yhdysvaltojen johtava kynsienhoitotuotteiden ja kynsilakkojen valmistaja Sally Hansen on tarjonnut 
laadukkaita tuotteita kynsien kotihoitoon jo 1950-luvulta lähtien, jolloin Sally kehitti kemistinä toimineen 
miehensä kanssa Hard as Nails -hoitolakan. Tänä päivänä yrityksen laajaan valikoimaan kuuluvat niin 
uusimpia hoitoteknologioita hyödyntävät hoitotuotteet kuin trendikkäät kynsilakat. Yritys tuo markkinoille 
parhaita mahdollisia kynsienhoitotuotteita, opastaa kuluttajia kynsien oikeassa hoidossa ja esittelee 
kynsilakkakokoelmia kauden kiinnostavimmissa väreissä.  
 
Tuotetiedot 
 
Nail Rehab – vahingoittuneiden kynsien tehohoito, suositushinta € 9,90 
Cuticle Rehab – vahingoittuneiden kynsinauhojen hoitogeeli, suositushinta € 9,90 
 
Molemmat tuotteet ovat myynnissä välittömästi  K-Citymarketissa, Prismassa, Anttilassa ja Stockmannilla.   



 
Yhteystiedot  

BERNER OY, kulutustavarat‐osasto 
 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
Anne Sario, puh. 0207 91 4322, sähköposti: anne.sario@berner.fi 
 
Kuvausnäytteet: 
Maria Ovaskainen, puh. 020 791 4274, sähköposti: maria.ovaskainen@berner.fi 

Tuotekuvat saa ladattua oheisesta linkistä: http://www.bernerbrandbank.fi/?cart=10421-admealmhkf&l=FI 
 
Uusimmat tiedotteemme löytyvät osoitteesta: http://news.cision.com/fi/berner-oy 
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