
Svenskt Salongslack5-FREE FORMULA 

*) 5-FREE, dvs. utan formaldehyd, formaldehyd resin, toluen, kamfer och dibutylftalat



Säljställ

Proffsens nagelkoncept på liten yta.  Snyggt, 
praktiskt och överskådligt trådställ presenterar 
både vårdande lacker och nagellacksfärger.
 
(Mått: B 50 cm, H 83 cm, D 35 cm.)

Nytt startpaket innehållande: 360 flaskor 
(6x48 färgade + 6x12 vårdande), trådställ med 
baksideskort, 5 color wheels (färgåtergivning), 
den informativa foldern nagelvårdsguiden 
med produktinfo tips och råd samt posters.

Scratch Nail Colors

Totalt 56 färgade lacker, varav 23 st pärla/skimmer/metalliclack (Je-
wellery Box) 19 st cremelack (Classic Creams), 4 st fransk manikyr-
lack- (FrenchManicure). 10 st effekts och dekorationslack  (Sparkle 
Deco & Top Coat).

För varje säsong växer lackkollektionen.
Inga färger utgår ur sortimentet.
Har man hittat sin favoritfärg kan man vara säker på att den alltid 
finns kvar, oavsett trender och årstid.

Scratch Nails posters (50x70cm)



Scratch Nail Care - Finish & Foundation

Yes - No more nail problems -Lär känna våra problemlösare 

•	 No Soft Nail - Vårdande nagelstärkare för mjuka & svaga naglar
•	 No Dry Nail - Vårdande nagelstärkare för torra och sköra naglar
•	 No Yellow Nail - Vårdande för missfärgade naglar
•	 No Bite - Vårdande, försvårar nagelbitning

Andra vårdande produkter

•	 Cuticle Remover - Vårdande Nagelbandsremover                             
Säg adjö till ovårdade, överväxta nagelband

•	 Ridge Filler - Vårdande och utjämnande för räfflade naglar
•	 Stuck On You - Base Coat Vårdande underlack - förlänger           

lackningens hållbarhet

Överlack med olika egenskaper

•	 Fast Dry Top Coat - Ny supersnabb formula! 
•	 Let It Shine - Ultraglansigt skyddande överlack
•	 Let It Glow - Överlack med UV-skydd - dämpar gula toner
•	 Multi - Bas & top i kombination - allt i ett
•	 No Shine, Matte Lacquer - Matt effektöverlack

Snabbtorksolja
•	 Let It Dry - Snabbtorksolja - Droppa på dina nylackade naglar och 

du är fingerfärdig 

Övrig hand & nagelvård
Nail Food® & No Dry Hands™ Moisturizer

 se separat folder och säljställ. 



Scratch Nails - hand och nagelvård för alla

Affärsidé
Att introducera hand och nagelvård för alla, män, kvinnor och barn som 
en naturlig del av den dagliga hygienen.

Företag
Scratch är ett svensk företag och varumärke med snart 30 år på hand- 
och nagelvårdsmarknaden. Företaget grundades 1985 av Marie Houston 
med inriktning på manikyr- och nagelterapeututbildningar samt utveck-
ling av hand- och nagelvårdsprodukter för både professionella nageltera-
peuter och slutkonsumenter.

5-FREE formula
För oss är miljö och hälsa en integrerad fråga som går hand i hand och 
är därför alltid vår ledstjärna i produktframtagning och utbildningar. 
Scratch lack utvecklades ursprungligen för Apoteksbolagen med inrikt-
ning att ta fram en formula utan allergena ämnen. Produkterna är därför 
av högsta kvalitet och redan från början 5-FREE, dvs. utan formaldehyd, 
formaldehyd resin, toluen, kamfer och dibutylftalat. 

Scratch Nails är stolta över att vara en pionjär inom detta område!

Scratch lacker är dermatologiskt testade av Evic International Group, 
Study: PT / D, ref: il 678 / 05.2697 - 2703.

Branschanslutningar
Vi är anslutna till Safetrade (Säkra offentliga inköp), branschorganisatio-
nerna SANSA, Kroppsterapeuternas yrkesförbund och IA (International 
Aestheticiennes). Scratch är servicemedlem i SHR (Svenska hudterapeu-
ternas riksförbund).

Scratch of Sweden
S.I.C.S. AB, Bjurholmsplan 25 
116 63   STOCKHOLM
08-694 70 45    www.scratchofsweden.se                www.facebook.com/scratchofsweden


