
Odżywcze
serum do
paznokci

Odżywcze serum do paznokci Skrzypovita PRO to starannie dobrane składniki aktywne, 
które wzmacniają, nabłyszczają i regenerują płytkę paznokcia oraz dodatkowo nawilżają skórki wokół. 
Kompleksowe połączenie olejków migdałowego, arganowego i masła cupuacu wzbogaconych 
Lipex Omega 3/6TM intensywnie wzmacnia i regeneruje paznokcie. Skórki wokół płytki stają się 
odżywione i natłuszczone. Serum wspiera regenerację paznokci po lakierze hybrydowym. 

Odżywcze serum Skrzypovita PRO to doskonałe rozwiązanie dla osób zainteresowanych
kompleksową pielęgnacją i regeneracją paznokci.

Olej ze słodkich migdałów jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Intensywnie odżywia płytkę 
paznokcia oraz skórki wokół niego, natłuszcza i zmiękcza. Zawiera witaminę A, E oraz witaminy 
z grupy B. 

Olej arganowy posiada niezwykłe właściwości regenerujące oraz skutecznie reguluje stopień 
nawilżenia. Regeneruje zniszczone paznokcie, zwiększa połysk, wygładza powierzchnię paznokcia 
dodatkowo nawilżając skórki. 

Kompleks Lipex Omega 3/6™ to system dostarczania niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3 oraz omega-6. Chroni oraz poprawia kondycję skórek i paznokci 
przywracając im zdrowy wygląd, odżywia płytkę paznokcia oraz otaczający naskórek. 

Masło cupuacu - wykazuje działanie natłuszczające, nawilżające oraz ochraniające. 
Zawartość roślinnych fitosteroli sprawia, że składniki w nim zawarte są tolerowane i łatwo 
wchłaniane. Poprawia nawilżenie poprawiając suche i popękane skórki wokół paznokci. 

Olejowy ekstrakt ze skrzypu polnego - dzięki zawartości krzemu wzmacnia płytkę paznokcia 
oraz dostarcza minerałów. Zapewnia także odpowiednie nawilżenie i odżywienie.

Witamina A - zmiękcza naskórek, nadaje gładkość skórze i wygładza jej powierzchnię. 

Witamina C - aplikowana na powierzchnię rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt płytki 
paznokcia. 

Witamina E - nawilża i działa przeciwstarzeniowo. 

Witamina F - to mieszanina nienasyconych kwasów tłuszczowych odbudowujących płaszcz 
lipidowy naskórka i normalizujących jego fizjologiczne właściwości ochronne. 
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Działanie Skrzypovita PRO odżywczego serum do paznokci zostało potwierdzone badaniami, 
które zostały przeprowadzone w niezależnym laboratorium: 

Zwiększa połysk i wygładza powierzchnię
paznokci - wg 95% użytkowniczek

Intensywnie nawilża, natłuszcza i zmiękcza
suche i popękane skórki wokół paznokci
- wg 100% użytkowniczek

Przywraca paznokciom zdrowy
wygląd - wg 95% użytkowniczek

Rozjaśnia przebarwienia 
- wg 90% użytkowniczek

Wyrównuje koloryt płytki
paznokcia - wg 80% użytkowniczek

Wzmacnia i regeneruje płytkę
paznokcia - wg 95% użytkowniczek

Wspiera regenerację paznokci 
po lakierze hybrydowym 
- wg 85% użytkowniczek

Zapobiega rozdwajaniu 
paznokci - wg 95% użytkowniczek

Intensywnie odżywia płytkę 
paznokcia oraz otaczający 
naskórek - wg 85% użytkowniczek

Kompleksowo pielęgnuje 
- wg 95% użytkowniczek

Sposób użycia: Odpowiednią ilość preparatu zaaplikuj na paznokcie i skórki. 
Wmasuj aż do wchłonięcia. Stosuj regularnie 1-2 razy dziennie.

Pojemność: 7 ml
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