Esmalteria
Esmaltação Clássica

27,00

Esmaltação Express

22,00

Esmaltação Kids (até doze anos)

15,00

Executiva para Homens

27,00

Remover cutículas, lixar, polir, hidratar e esmaltar com esmaltes nacionais.
Sem remoção das cutículas, polir, lixar e esmaltar com esmaltes nacionais.
Sem remoção das cutículas, higienizar, lixar e esmaltar com esmaltes nacionais.

Remover cutículas, lixar, polir, hidratar e esmaltar com base ou esmaltes nacionais.

Spa dos Pés

65,00

Banho de imersão, massagem, esfoliação e hidratação profunda dos pés com
cutilagem e esmaltação das unhas.

Esmaltações Especiais
Esmaltação Coleção Luxo

5,00 a 7,00

Escolha entre nossos esmaltes importados ou esmaltes nacionais
diferenciados (valor a depender da marca do esmalte).

Esmaltação em gel unhas naturais

80,00

86,00

É necessário retirada apropriada do gel (remoção da esmaltação em gel
anterior: é utilizado um produto próprio e específico que necessita tempo
para agir nas unhas) antes de iniciar uma nova esmaltação.

Esmaltação em gel unhas não naturais

60,00

Remover cutículas, lixar, polir, aplicar produtos específicos que preparam a
unha para receber a esmaltação em gel. A secagem é realizada em cabine de
luz ultravioleta.

Remoção da esmaltação em gel

25,00

A retirada dever ser realizada por uma profissional. É necessário utilizar uma
técnica apropriada para não danificar as unhas naturais.

Francesinha (todas as unhas)

5,00

Design clássico e atemporal.

Nail art (uma unha)

130,00

Banho de microfibra

150,00

Manutenção de gel

125,00

Manutenção de microfibra

135,00

Técnica para oferecer maior resistência às unhas e aumentar a durabilidade
do esmalte. Utiliza-se cobertura das unhas com gel e camada de pó acrílico.
A secagem é realizada em cabine de luz ultravioleta. Ao final do procedimento
é realizada a esmaltação clássica.
Técnica para oferecer maior resistência às unhas e aumentar a durabilidade do
esmalte. Utiliza-se cobertura das unhas com gel, camada de pó acrílico, além
da microfibra. A secagem é realizada em cabine de luz ultravioleta. Ao final do
procedimento é realizada a esmaltação clássica.
Após 20 a 30 dias é realizada a manutenção do banho de gel. É necessário
remover parte do gel antigo para que seja realizada novamente, com mais
perfeição, a técnica do banho de gel.
Após 20 a 30 dias é realizada a manutenção do banho de microfibra.
É necessário remover parte do gel antigo para que seja realizada novamente,
com mais perfeição, a técnica do banho de microfibra.

2,00 a 5,00

Varia entre as artes realizadas manualmente a os desenhos perfeitos
“carimbados” nas unhas (a depender da complexidade da arte escolhida).

Joia, strass ou decoração 3D (uma unha)

2,50

Arte encapsulada (uma unha)

5,00

Aplicada por cima da unha após a esmaltação.
Após esculpir ou posicionar o desenho desejado é aplicada uma camada de
gel, que irá encapar ou proteger a decoração.

A retirada dever ser realizada por uma profissional. É necessário utilizar uma
técnica apropriada para não danificar as unhas naturais.

Embelezamento facial
a) Sobrancelha

Design de sobrancelhas

52,00

Manutenção de sobrancelhas

47,00

Modela as sobrancelhas em perfeita simetria com utilização da pinça.
Limpeza dos pelos até 21 dias após o design.

Microblading

660,00

Degradé Line/Shadow

610,00

Brow lamination (alinhamento de fios da sobrancelha)

150,00

Técnica em que são traçados fios hiper-realísticos, ajudando a cobrir falhas,
dar volume e corrigir assimetrias, com efeito mais natural possível.
Durabilidade de 8 meses a 1 ano e meio.
Técnica fio a fio, garantindo um efeito sombreado de fundo, com efeito de
volume nas sobrancelhas (indicado para pessoas com alopecia / baixa
densidade de pelos). Durabilidade de 8 meses a 1 ano e meio.
Consiste em deixar os pelos da sobrancelha alinhados para cima, conferindo
aspecto mais volumoso e natural.

Sobrancelhas com Henna

45,00

Coloração de sobrancelhas

45,00

Pigmenta a pele e um pouco dos fios, preenchendo toda a sobrancelha,
principalmente onde tem baixa densidade de pelos.
Pigmenta os fios. Indicado para pelos claros e brancos.

Despigmentação de sobrancelhas (sessão)

170,00

Técnica para alongamento das unhas, oferecendo também maior resistência
e aumento da durabilidade do esmalte. Utiliza-se cobertura das unhas com
gel, camada de pó acrílico, além da microfibra. A secagem é realizada em
cabine de luz ultravioleta. Ao final do procedimento é realizada a esmaltação
clássica.

Alongamento com microfibra da unha do pé

155,00

Clareia pigmentos indesejados de micropigmentação.

Unhas De Gel
Alongamento com microfibra

45,00

Remoção do gel

Remover cutículas, lixar, polir, aplicar produtos específicos que preparam a
unha para receber a esmaltação em gel. A secagem é realizada em cabine.
Com a aplicação dessa técnica proporciona-se maior durabilidade do esmalte
e brilho mais intenso.

Reaplicação da esmaltação em gel unhas naturais

Banho de gel

23,00

Técnica para alongamento, usualmente, do “dedão” do pé, realizada com gel,
camada de pó acrílico, além da microfibra, para oferecer maior resistência à
unha. A secagem é realizada em cabine de luz ultravioleta.

b) Lábios

Micropigmentação de lábios

690,00

Aplicação de pigmento nos lábios, melhorando o contorno, a fim de deixá-los
mais desenhado e alterar o tom da pele labial pálida. O procedimento é capaz
de corrigir pequenas assimetrias, assim como disfarçar sinais do
envelhecimento. Durabilidade de 8 meses a 1 ano e meio.

Embelezamento facial
c) Cílios

Alongamento de cílios (extensão de cílios com diferentes técnicas):
Fio a fio clássico

150,00

Híbrido

170,00

Volume brasileiro

170,00

Volume russo

200,00

Oferece um resultado mais natural possível, aumentando o volume dos cílios.
Para quem deseja um meio termo, ou seja, nem tão volumoso quanto no
volume russo ou tão natural quanto no fio a fio. É feito uma mescla entre as
técnicas, de forma a oferecer mais volume e naturalidade.
O formato dos fios são em Y, W ou V; esse formato faz com que os cílios tenham
um volume maior do que na técnica de fio a fio clássico, sendo possível chegar
em algo próximo ao volume russo, porém bem natural.
Esta técnica dá muito mais volume aos cílios, com efeito “olhar de boneca”,
porém com resultado menos natural.

Manutenção de alongamento de cílios
90,00/105,00/120,00

Fio a fio clássico: 15/21/28 dias
Híbrido: 15/21/28 dias

102,00/119,00/136,00

Volume brasileiro: 15/21/28 dias

102,00/119,00/136,00

Volume russo: 15/21/28 dias

120,00/140,00/160,00
50,00

Coloração de cílios

Pigmenta os cílios de preto. Tem durabilidade de 1 mês.

150,00

Lash lifting

Cílios com efeito curvex, sempre lindos e naturais. Cuida dos cílios para que
eles fiquem com aspecto natural, de forma que é possível curvá-los e
hidratá-los profundamente. Tem durabilidade de 45 a 60 dias.

d) Olhos
400,00

Micropigmentação de olhos

Consiste em pigmentar um traço na pálpebra superior ou inferior, ou até
mesmo nas duas. O intuito do procedimento é criar um olhar mais expressivo
e bonito, também corrigindo imperfeições. Durabilidade de 8 meses a 1 ano e
meio.

e) Limpeza de pele

Limpeza de pele profunda (com extração)

160,00

Limpeza de pele profunda (sem extração)

80,00

Limpeza, esfoliação e tratamento da pele com remoção de cravos e impurezas.
Limpeza, esfoliação e tratamento da pele sem a remoção de cravos e impurezas.

f) Depilação facial

Buço com cera ou linha

20,00

Têmpora com cera ou linha

25,00

Mento com cera ou linha

25,00

Facial completa com cera ou linha

60,00
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