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FOOT CARE
PODEROSAMENTE 
REFRESCANTE
Com esta renovada gama de cuidado de pés, a 
ProNails traz uma lufada de ar fresco ao mercado 
profissional de beleza e pedicure. A ProNails tem 
uma vasta experiência em produtos para o cuidado 
de pés, tanto para tratamentos em salão como para 
uso doméstico. Ouvindo sempre as necessidades 
das clientes de salão e das profissionais de beleza, 
desenvolvemos produtos de pedicure focados nos 
resultados, na facilidade de utilização e ideais para um 
relaxante tratamento em salão.

A renovada gama Foot Care combina um poder 
profissional, com uma sensação de pele suave e 
fresca. O principal ingrediente de toda a gama é o óleo 
de eucalipto, um poderoso desinfetante natural com 
um efeito anti-inflamatório que acalma a pele irritada 
ou sensível. Graças ao seu aroma refrescante, o óleo 
de eucalipto também dá uma sensação de frescura e 
bem-estar, criando uma experiência encantadora tanto 
nos tratamentos em salão como no uso doméstico. A 
renovada gama ProNails Foot Care é poderosamente 
refrescante no verdadeiro sentido da palavra e é a 
garantia de resultados fáceis e bonitos em embalagens 
igualmente bonitas.

VAMOS TRAZER O GLAMOUR  
DE VOLTA À PEDICURE!

NOVA!

BLUE BEATZ
GLK 201
LW 154

PRODUTOS  
FOOT CARE
USO PROFISSIONAL P 4-7

UTENSÍLIOS DE PEDICURE P 8

USO DOMÉSTICO P 9-11

PRODUTOS  
COMPLEMENTARES P 12-13

DICAS & CONSELHOS  
PARA SALÃO P 14

OS PROBLEMAS DE PÉS  
MAIS COMUNS P 15

PEDICURE  
EM 10 PASSOS P 16-17

TRATAMENTO DE SPA 
OPCIONAL P 18

MASSAGEM RELAXANTE 
EM 8 PASSOS P 18-19

APLICAÇÃO DE LONGWEAR  
EM 5 PASSOS P 20-21

SOPOLISH SISTEMA SOAK-OFF  
APLICAÇÃO E REMOÇÃO P 22-23

CONTEÚDOS

NOVA
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› COMO APLICAR
Pulverize três vezes 
em cada pé para 
desinfetar. Volte a 
encher o prático 
frasco de spray.

5

3

2

4

1 A’Septic Spray 125 ml - ref. 28300
 A’Septic Refill 1000 ml - ref. 29062
2 Aloe Soak 500 ml - ref. 27786
3 Sugar Scrub NOVA FÓRMULA 225 ml - ref. 29064
4 Callus Off 190 ml - ref. 29067
 Callus Off Refill 1000 ml - ref. 29068 
5 Massage Balm 500 ml - ref. 27788
6 Vitamin Mask 225 ml - ref. 29065

NOVA 
FÓRMULA

PRODUTOS  
FOOT CARE

6
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› COMO APLICAR
Bombeie até três doses 

em três litros de água 
morna ou quente. 

Mergulhe os pés entre 
5 a 10 minutos. Seque 
completamente os 
pés, especialmente 
entre os dedos.

ref. 28300

ref. 29062

ref. 27786

USO PROFISSIONAL EM SALÃO

LIMPA

ASSÉPTICO

REFRESCA

A’SEPTIC SPRAY
primeiro a higiene
Este spray desinfetante para pés e unhas 
é o começo higiénico indicado para 
todas as pedicures. Desinfecta os pés, 
eliminando todos os germes. O mentol 
dá um aroma refrescante e tem um efeito 
refrescante nos pés.

LIMPA
Desinfetante e  
higienizante

REFRESCA
Com mentol  
refrescante

ASSÉPTICO
Antibacteriano  
(70% de álcool)

ALOE SOAK
para um revigorante banho 
de pés
Para começar uma pedicure, nada 
melhor que um refrescante banho de 
pés, relaxante para os pés cansados, mas 
também para o corpo e para a mente. 
Este sabonete hidratante com Aloé Vera 
contém muitos elementos amaciadores 
e nutritivos, para purificar e cuidar a pele 
dos pés. O óleo de eucalipto e hortelã-
pimenta é antibacteriano, anti-inflamatório 
e dá uma sensação fresca e energética.

LIMPA
Purifica e refresca com óleo de 
eucalipto e hortelã-pimenta

HIDRATA
O Aloé Vera hidrata e 
 nutre a pele

ACALMA
Suaviza a pele e combate a 
irritação com Aloé Vera e óleo de 
eucalipto

LIMPA

HIDRATA

ACALMA
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› COMO APLICAR
Aplique a máscara nos pés e nas 
pernas. Enrole com o papel de alumínio 
Pedicure Wrapping Foil e deixe 
atuar 5 a 10 minutos. Retire o papel 
de alumínio e massaje o excesso de 
produto com as mãos ainda molhadas. 
Remova o restante com uma toalha.

› COMO APLICAR
Pulverize directamente na calosi-
dade, com o spray a cerca de 10 
cm de distância. Deixe atuar 2 a 
3 minutos e remova a calosidade 
com a lima Magic Foot File 
ou com a lima Magic Toe. Se 
for necessário, repita uma 
segunda vez. Enxagúe.

Lima Magic Foot 
ref. 27879
Lima Magic Toe 
ref. 28233

Película Aderente  
para Pedicure 
ref. 28758
Pincel Sintético de Spa 
ref. 28886

› COMO APLICAR
Use este esfoliante tanto em pés secos 
como em pés molhados. Aplique o 
produto usando a espátula. Massaje até 
que o grão derreta completamente.

NOVA 
FÓRMULA

› COMO APLICAR
Aplique 2 a 4 doses 
em cada pé. Esta 
quantidade é perfeita 
para uma 
massagem de 
5 a 7 minutos. 
O produto 
não deixa 
uma camada 
gordurosa.

ref. 27788ref. 29067 ref. 29064

ref. 29065

SUGAR SCRUB
esfolia, nutre e refresca
O Sugar Scrub é um 3-em-1 profissional 
desenvolvido especialmente para os pés. 
Esfolia a pele, é extremamente nutritivo e 
refrescante. Os cristais de açúcar estimu-
lam a circulação sanguínea, removem o 
excesso de células da pele de forma suave 
e combatem o desenvolvimento de calos. 
O açúcar também é uma fonte natural de 
ácido glicólico que estimula a renovação 
celular. Graças ao óleo de amêndoa doce e 
ao óleo de abacate, este esfoliante é nutri-
tivo, extremamente hidratante e suavizante. 
A Vitamina E garante os antioxidantes 
necessários para proteger a pele. O óleo de 
eucalipto combate a inflamação, o inchaço 
e refresca os pés.

EXFOLIA
Esfoliação suave e refrescante  
com açúcar e óleo de eucalipto

SUAVIZA
Suaviza a pele, remove as células 
mortas e estimula a renovação 
celular

NUTRE
Extremamente hidratante e 
nutritivo graças ao óleo de 
amêndoa e abacate e à Vitamina E

SUAVIZA

NUTRE

EXFOLIA

CALLUS OFF
…e os calos desaparecem
O Callus Off é um removedor de 
calosidades altamente eficaz e rápido. 
A sua fórmula não agressiva com ureia 
& propilenoglicol remove as calosidades 
de forma suave e estimula a renovação 
celular. Contém ureia, um ingrediente 
hidratante que impede a pele de secar. O 
Callus Off em combinação com as limas 
Magic Foot e Magic Toe faz verdadeiros 
milgares: juntos removem as calosidades 
de forma eficiente e incrivelmente rápida. 
É também um óptimo produto para 
suavizar as cutículas.

SUAVIZA
Suavizante de calos altamente 
eficaz. A garantia de pés suaves 
e sedosos

HIDRATA
Contém ureia, que hidrata 
profundamente

ACALMA
Fórmula não agressiva

HIDRATA

ACALMA

SUAVIZA

MASSAGE BALM
revitaliza a pele
O bálsamo de massagem Massage Balm é 
perfeito para finalizar a pedicure. Tem uma 
textura leve e é fácil de massajar. Contém 
muitos ingredientes ativos, hidratantes e 
nutritivos, como a uréia, que são facilmente 
absorvidos pela epiderme. Este bálsamo 
é ideal para massagens profundas de 
pernas e pés, sendo benéfico para o fluxo 
sanguíneo, removendo pequenos resíduos 
e ajudando na absorção de oxigénio por 
parte da pele. A pele é estimulada e ganha 
energia. O óleo de eucalipto combate o 
inchaço e a inflamação e refresca os pés.

ULTRA HIDRATANTE
Nutrição e hidratação de longa 
duração graças a ingredientes 
ativos como a ureia

REPARA
Restaura e nutre a pele

DÁ ENERGIA
Bálsamo de massagem 
refrescante para um  
melhor fluxo sanguíneo

REPARA

DÁ ENERGIA

ULTRA  
HIDRATANTE

VITAMIN MASK
o puro mimo
A máscara de vitaminas Vitamin Mask é 
uma máscara de massagem para uma 
hidratação profunda e duradoura, que 
garante pernas e pés macios sedosos. A 
sua fórmula rica contém óleos nutritivos, 
ureia, glicerina e coenzima Q10. Esta 
máscara contém também as vitaminas A, 
D e E, que ajudam a devolver elasticidade 
e suavidade à pele áspera e seca. A 
Vitamin Mask restaura e acalma a pele.

ULTRA HIDRATANTE
Fórmula com ureia, glicerina e 
coenzima Q10, para pés suaves, 
hidratados e sedosos. 

REPARA
Reforçado com vitaminas, óleos 
nutritivos e antioxidantes para 
restaurar a pele

ACALMA
Acalma e suaviza a pele

ACALMA

REPARA

ULTRA  
HIDRATANTE
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NOVO 

PRODUTOS  
FOOT CARE

5

3

2
4

1 Softening Balm 100 ml - ref. 29105
2 Cooling Leg & Foot Lotion 100 ml - ref. 29106
3 Foot Fungus Protector 100 ml - ref. 29069
4 Nail Fungus Protector 50 ml - ref. 27920
5 NEW Cracked Heel Foam 125 ml - ref. 29236

1

LIMA DE CANTO  
E ESPÁTULA COMBI
• Instrumento de pedicure com lima de 

canto e espátula
• Lima de canto para uma fácil limagem dos 

cantos das unhas dos pés
• Espátula para aplicar os produtos 

higienicamente durante a pedicure.
Ref. 28696

LIMA DE PÉS & LIMA DE 
DEDOS DOS PÉS MAGIC
• Utilização suave
• Seguras & Extremamente 

eficientes
• Fáceis de limpar
• Qualidade de longa 

duração
• Para usar apenas em pele 

humedecida
Ref. 27879 - Ref. 28233

CORTA UNHAS DUPLO  
COM PRENSA 
RECTA 15 MM
• Corta unhas duplo  

com prensa recta.
• Ideal para o corte  

de unhas grossas
Ref. 28698

CORTA UNHAS  
DUPLO COM PRENSA  
CURVA 15 MM
• Corta unhas duplo,  

com prensa curvada.
• Ideal para o corte  

de unhas grossas
Ref. 28697

CORTADOR DE  
UNHAS ENCRAVADAS 
17 MM
• Corta unhas de  

pontas finas.
• Ideal para o corte de 

unhas encravadas
Ref. 28700

ESCAVADORA DUPLA COM PONTAS 
ARREDONDADAS
• Escavadora dupla com extremidades 

arredondadas e seguras
• Para facilitar a limpeza das laterais e do 

bordo livre da unha
Ref. 28699

UTENSÍLIOS  
DE PEDICURE

PEDI-TRAY FLEXÍVEL
• Bandeja de recolha flexível  

para o desperdício produzido  
durante o tratamento de pedicure

Ref. 28757

PARA USAR EM CASA
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› COMO APLICAR
Agitar antes de usar. Pulverize a 
área infectada duas vezes por dia 
e deixe atuar. Quando os sintomas 
desaparecerem, o spray pode ser usado 
para prevenir o desenvolvimento de 
novos fungos.

› COMO APLICAR
Agitar antes de usar. Faça um suave 
polimento da placa ungueal para ajudar 
o produto a penetrar. Pulverize a área 
infectada a cerca de 3 cm, sem tocar, e 
deixe atuar.

A nova espuma de pés da 
ProNails foi especialmente 
desenvolvida para reparar e 
proteger a pele extremamente 
seca e gretada. Um eficaz 
complexo de ureia, glicerina, óleo 
de abacate e alantoína reduz as 
fissuras de forma natural. Suaviza 
e hidrata profundamente a pele, 
estimulando a renovação celular. 
Esta espuma derrete na pele e 
não deixa resíduos gordurosos. 
Não contém perfumes.

REPARA A PELE GRETADA
Graças aos princípios activos 
de alantoína, pantenol e óleo de 
abacate

HIDRATA PROFUNDAMENTE
Graças aos princípios activos  
ureia e glicerina

SUAVIZA
Graças aos princípios activos 
pantenol e óleo de abacate

REPARA A PELE 
GRETADA

SUAVIZA

HIDRATA PRO-
FUNDAMENTE

IMPORTANTE!
Uma unha completamente infectada 
por fungos pode levar até 4 meses 
a crescer. Durante este período, 
é recomendado o uso diário do 
produto. Os fungos são altamente 
contagiosos: nunca utilize o mesmo 
frasco em clientes diferentes!

Os fungos são altamente 
contagiosos: desinfete os seus 
utensílios depois de os utilizar!

› COMO APLICAR
Aplique a loção nos pés e nas 
pernas e massaje. O produto 
não deixa qualquer camada 
gordurosa.

› COMO APLICAR
Aplique 2 a 4 doses em cada 
pé e massaje. O produto 
não deixa qualquer camada 
gordurosa.

CRACKED HEEL FOAM
Repara e protege a pele extremamente seca e gretada

NOVO 

ref. 29105 ref. 29106

ref. 29069

ref. 29236

ref. 27920
› COMO APLICAR
Agite bem antes de usar e mantenha a embalagem na vertical durante a aplicação. 
Aplique uma pequena quantidade duas vezes ao dia. Massaje bem na pele.

SOFTENING BALM
hidratação diária que 
garante pés macios e 
sedosos
Esta loção hidratante contém muitos 
ingredientes ativos hidratantes e nutritivos 
para além da uréia, todos eles fundamentais 
para o cuidado diário dos pés. Tem uma 
textura fina e fácil de massajar. O óleo de 
eucalipto é anti inflamatório e dá aos pés 
uma sensação refrescante.

ULTRA HIDRATANTE
Hidratação de longa duração

REPARA
Restaura e suaviza a pele

DÁ ENERGIA
Loção refrescante com  
óleo de eucalipto

REPARA

DÁ ENERGIA

ULTRA  
HIDRATANTE

COOLING LEG AND  
FOOT LOTION
Um impulso para pés e 
pernas cansadas!
Esta loção refrescante e estimulante é 
um impulso perfeito para pés e pernas 
cansadas. Contém Aloé Vera e mentol, 
que é um óptimo hidratante, que acalma 
e suaviza a pele sensível. O óleo de 
eucalipto combate o inchaço e inflamação 
e deixa os pés frescos e revitalizados.

REFRESCA
Sensação refrescante,  
revitalizante e energética

ACALMA
Acalma e suaviza a pele

HIDRATA
O Aloé Vera garante  
hidratação

FOOT FUNGUS PROTECTOR
poderosa proteção contra 
os fungos dos pés
Este spray altamente eficaz previne e 
combate os fungos dos pés, graças ao 
ingrediente ativo clotrimazol e à olamina 
piroctona. Com uma camada protectora 
única, estes ingredientes ativos podem 
concentrar-se na área infectada e destruir 
eficazmente o fungo. Com um bocal 
muito prático que permite trabalhar 
higienicamente sobre a área infectada.

PREVINE FUNGOS
Previne e combate os fungos  
dos pés

REPARA
Restaura e é anti-inflamatório. O 
pantenol hidrata os pés e alivia a 
comichão

HIDRATA
Spray altamente eficaz para 
hidratar a pele

HIDRATA

REPARA

PREVINE 
FUNGOS

NAIL FUNGUS PROTECTOR
poderosa proteção contra 
fungos das unhas 
Este spray ultra eficiente previne e 
combate os fungo das unhas. O Nail 
Fungus Protector contém clotrimazol,  
que combate os fungos, e pantenol 
que repara as unhas com fissuras e 
descoloridas. Com um bocal muito prático 
que permite trabalhar higienicamente 
sobre a área infectada.

PREVINE FUNGOS
Previne e combate os fungos  
das unhas

 
REPARA
Restaura o brilho natural das 
unhas

HIDRATA
Contém pantenol para reparar e 
nutrir as unhas com fissuras

HIDRATA

REPARA

PREVINE 
FUNGOS

ACALMA

REFRESCA

HIDRATA
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REMOVEDOR DE VERNIZ 
SEM ACETONA
Este removedor eficiente 
remove o verniz e o 
LongWear de forma muito 
subtil. A sua fórmula não 
contém acetona e por isso 
não desidrata nem danifica 
as unhas.
100 ml – Ref. 24181

CANETA TRATAMENTO DE CUTÍCULAS
Suavizante de cutículas à base romã e repleta 
de antioxidantes que estimulam a renovação da 
pele. É ideal para o tratamento de pele seca e irá 
melhorar a elasticidade da área da cutícula. 
4.5 ml – Ref. 24174

CORRECTOR DE VERNIZ
RÁPIDO & FÁCIL

Os pequenos enganos podem corrigir-se 
facilmente, deixando as unhas com um look 
perfeito. Para além disso, este produto irá nutrir 
a pele. Contém uma substância semelhante ao 
colágeno, é rico em antioxidantes e contém um 
componente anti-inflamatório natural.
4,5 Ml – Ref. 24175

NAIL SERUM
TRATAMENTO REPARADOR DE UNHAS 

Este sérum é 
um completo 
tratamento nutritivo 
que repara as unhas 
em três a quatro 
semanas. As unhas 
são profundamente 
nutridas e reparadas 
e tornam-se 
visivelmente mais 
fortes e saudáveis. 
É fim das unhas 
frágeis, quebradiças 
e feias!
10 ml – Ref. 24178

REMOVEDOR DE CUTICULAS 
E RECARGA 
ALTAMENTE EFICIENTE
Este gel inovador permite empurrar 
as cutículas secas, duras e 
com grande crescimento 
de forma fácil e eficiente. 
10 ml – Ref. 24177
100 ml – Ref. 24180

ÓLEO DE CUTÍCULAS VITAMINA 
E RECARGA 

O tratamento rico ideal para tratar e nutrir 
as cutículas. Esta mistura única de óleos 

naturais está repleta de antioxidantes 
rejuvenescedores. Contém óleo de gérmen 

de trigo reparador para a pele seca e 
danificada em volta das unhas. O óleo 

contém vários ingredientes que acalmam 
a pele: óleo de amêndoa que combate as 

irritações e inflamações e o óleo 
de macadâmia que protege e 

relaxa a pele. O óleo da Baía irá 
atuar como anti-bacteriano e 

antifúngico.
10 ml – Ref. 24176 

100 ml – Ref. 24179
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Uma boa pedicure pode fazer 
milagres, mas as suas clientes só 
ficarão plenamente felizes quando 
lhes fizer brilhar os pés e também 
as unhas. Ter pés perfeitos e unhas 
impecáveis não é apenas uma 
questão de sorte, saúde ou idade. É 
o resultado do cuidado regular, com 
produtos profissionais e eficazes. Só 
assim poderá elevar a pedicure um 
nível mais elevado

PIPETAS  
NAIL CARE
Utilize uma pipeta 
Nail Care para 
aplicar o óleo de 
cutícula de Vitamina 
ou Removedor de 
Cutículas em clientes 
diferentes e de forma 
higiénica.
Ref. 24287

PRODUTOS 
COMPLEMENTARES

DICA

REMOÇÃO 
PRECISASEM ACETONA HIDRATAR

HIDRATARREPARARSUAVIZAR

NUTRIÇÃO
CRESCIMENTO 
EXTREMO FORTALECIMENTO

SUAVIZARSEM ACETONA
REMOÇÃO
FÁCIL

SUAVIZARHIDRATARREPARAR

LIMPAR SUAVIZARHIDRATAR
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Certifique-se de que a sua cliente não 
sofre de diabetes, problemas circulatórios 
ou cardíacos, verrugas, fungos, artrite 
aguda, varizes proeminentes, unhas 
encravadas ou qualquer outro problema 
grave nos pés. Estas condições podem 
inibi-la de executar a pedicure, a menos 
que tenha o certificado exigido para o 
efeito. Os problemas de pés mais comuns 
são os seguintes:

CALOSIDADES
Pele rija e grossa por baixo dos 
calcanhares, planta do pé ou dedos.  
A calosidade é uma proteção natural do 
pé mas pode tornar-se dolorosa. O Callus 
Off é um ótimo produto para resolver este 
problema.

CALOS
Os calos são provocados por uma elevada 
concentração de calosidades numa 
zona particular e normalmente pequena 
dos pés. Frequentemente são causados 
por calçado apertado. Apenas um (a) 
podologista medicamente certificado (a) 
os pode remover.

MAU ODOR (CHULÉ)
Transpiração excessiva causa maus odores 
nos pés. O spray A`Septic ajuda a contro-
lar as infeções bacterianas e os odores.

UNHAS ENCRAVADAS
Quando as laterais das unhas crescem 
no dedo do pé o que provoca dor, calos, 
inchaço e, por vezes, até mesmo infecção. 
Certifique-se de que corta ou lima as 
unhas dos pés em linha reta. Evite fazer 
cantos afiados. Com o Cortador de 
Unhas Encravadas e a Lima de Canto 
tem as ferramentas perfeitas para lidar 
eficientemente com as unhas encravadas.

VERRUGAS PLANTARES
As verrugas aparecem na sola e planta 
do pé. São causadas por um vírus que 
pode ser contraído em zonas públicas 
de banho quando 
andamos descalços. 
Estas verrugas devem 
ser tratadas por 
dermatologistas.
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1. Boa higiene é vital. Garanta que a sua 
área de trabalho está adequadamente 
limpa. Use o Clinilotion ProNails para 
desinfetar os seus instrumentos de 
trabalho na mesa, para que possa 
trabalhar mais eficientemente.

2. Dê as boas-vindas às suas clientes. 
Ofereça-lhes uma cadeira confortável 
e uma bebida. Garanta que a cliente 
desfruta do tratamento e das 
sensações de relaxamento

3. Certifique-se de que tem um vasto 
leque de opções de cores de verniz 
ProNails. Coloque à disposição da sua 
cliente o mostruário de cores ProNails, 
para que possa escolher a sua favorita. 

Aconselhe a cliente sobre as últimas 
tendências e cores sazonais

4. Coloque em exposição uma montra 
de produtos de tratamento de unhas e 
de cuidado e tratamento de pés para 
uso em casa. As suas clientes tomarão 
contato com os produtos durante o 
tratamento e vão, certamente, solicitar 
o seu aconselhamento especializado 
sobre os produtos que melhor se 
ajustam às suas necessidades

5. Reserve uma hora para uma pedicure 
ProNails completa. Adapte o trata-
mento às necessidades e desejos da 
sua cliente.

DICAS & CONSELHOS  
PARA SALÃO

PROBLEMAS DE  
PÉS MAIS COMUNS

DATE NIGHT
GLK 1250
SOP 75

ME TIME
GLK 147
SOP 86
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PASSO 5 Enquanto o produto faz efeito, use um 
corta unhas para encurtar as unhas. Lime as unhas 
na forma correta, sempre em linha reta, com a lima 
Master File 180.

PASSO 1 Desinfete as mãos e os pés da cliente com 
o Spray A’Septic e deixe secar.

PASSO 2 Remova o verniz ou LongWear com um 
disco de algodão embebido com Removedor de 
Verniz Sem Acetona.

PASSO 3 O sabonete Aloe Foot Soak proporciona à 
pele uma limpeza suave, mas eficaz, sem a desidratar. 
Misture três doses do Aloe Foot Soak com dois a três 
litros de água morna na taça de Pedicure. Enxagúe 
os pés da cliente durante cinco a dez minutos.

PASSO 4 Tire um pé da taça. Apoie o calcanhar 
suavemente e de forma que seja confortável para a 
cliente. Seque o pé com uma toalha limpa. Aplique 
o Cuticle Remover na área das cutículas, em todas 
as unha. 
Dica: por motivos de higiene, use uma pipeta para 
aplicar o Cuticle Remover.

PASSO 6 Lime cuidadosamente os cantos das 
unhas em linha reta com a Lima de Canto e Espátula 
Combi para evitar unhas encravadas.

PASSO 8 Aplique o Callus Off nos calos e na pele 
espessa. Também poderá usar este produto nas 
cutículas dos dedos dos pés ou em conjunto com o 
Cuticle Remover. Tem uma fórmula não-agressiva. 
Deixe absorver durante dois minutos.

PASSO 9 Depois de a pele ter estado 2 minutos a 
absorver o Callus Off, remova as calosidades dos 
calcanhares, da planta do pé ou dos dedos com a 
lima Magic Foot. Não remova completamente a 
calosidade, porque esta dá uma proteção natural 
aos pés. Use a lima Magic Toe para remover as 
calosidades difíceis de alcançar, entre os 
dedos, sem causar danos à pele em volta.

PASSO 10 Limpe os pés da cliente com 
o refrescante Spray A’Septic. Seque os 
pés e dedos com um lenço de papel.

  ATENÇÃO! Se deseja complementar a pedicure com um tratamento de SPA aplique 
sempre o verniz-gel SOPOLISH ANTES e o verniz LONGWEAR DEPOIS do serviço de SPA.

DICA

PASSO 7 Empurre as cutículas com o Empurra 
Cutículas (ou com o aparelho de polimento e a 
Broca Limpa Cutículas a uma rotação entre 3000-
6000 RPM, com esta broca poderá simultaneamente 
empurrar as cutículas e limpar completamente 
as paredes da unha, de forma fácil e rápida). Se 
necessário, remova cuidadosamente a pele solta com 
o Alicate de Cutículas em Cobalto de 3 mm ou 5 mm.

ANTES DO 
TRATAMENTO 
DE SPA

DEPOIS DO 
TRATAMENTO 

DE SPA

Broca Limpa Cutículas de Rotação Dupla   ref. 29259

* ESCOLHA UM TRATAMENTO DE SPA OPCIONAL  
 OU FINALIZE EM 2 ETAPAS

PEDICURE  
EM 10 PASSOS
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PASSO 1 Escolha entre o bálsamo de 
massagem ProNails Massage Balm e a 
máscara de massagem Vitamin Mask (a 
diferença está explicada no separador 
“Pedicure em 10 passos”). Espalhe 
creme suficiente nos pés e pernas e 
massaje-o desde os calcanhares até 
aos joelhos, com movimentos firmes. 
Dica: Independentemente da técnica de 
massagem que use, trabalhe sempre em 
direção ao coração.
PASSO 2 Apoie um dos calcanhares na 
sua mão e massaje a zona da perna abaixo 
do joelho, usando movimentos firmes e 
consistentes; começando pelo calcanhar e 
subindo em direção ao coração. Use os seus 
polegares, pontas dos dedos e palma das 
mãos.
PASSO 3 Continue, apoie o calcanhar numa 
das suas mãos e comece a rodar o tornozelo 
suavemente, quatro vezes para a esquerda e 
quatro vezes para a direita.

PASSO 4 Agora use os seus polegares para 
iniciar a massagem da parte de cima dos 
pés, em movimento circulares, dos dedos 
dos pés em direção aos tornozelos.
PASSO 5 Com uma mão, segure o pé 
firmemente, puxe delicadamente e rode 
cada dedo três vezes para a esquerda e três 
vezes para a direita.
PASSO 6 Agora use novamente os seus 
polegares e massaje a parte de trás dos 
dedos e a planta do pé em movimentos 
circulares.
PASSO 7 Usando os seus dedos e punho, 
massaje o arco do pé; gire o punho usando 
movimentos de pressão suave, mas firme.
PASSO 8 Termine a massagem com 
movimentos suaves ao longo dos pés e 
pernas com as pontas dos seus dedos, em 
direção ao coração

MASSAGEM RELAXANTE 
DE PÉS E PERNAS EM 8 PASSOS

1

3

6

2

4 5

7 8

PASSO 1 SUGAR SCRUB 
Para uma luxuosa experiência de pedicure, utilize 
o esfoliante Sugar Scrub para remover as células 
mortas da pele: trabalhe na pele seca para um efeito 
intenso ou na pele húmida para um efeito mais 
suave. Aplique uma pequena quantidade de Sugar 
Scrub com a espátula e massaje os pés e os dedos 
com movimentos rotativos. Continue até que todos 
os cristais de açúcar estejam derretidos. Remova o 
restante produto com um lenço de papel.

PASSO 2 VITAMIN MASK
Para uma luxuosa pedicure de SPA poderá usar a 
máscara Vitamin Mask em vez do bálsamo Massage 
Balm. Use uma espátula para pegar no produto e 
espalhe uma pequena quantidade da Vitamin Mask 
na pele com o pincel Pincel Sintético de Spa. Enrole 
os pés com a Película Aderente para Pedicure e deixe 
que os princípios ativos penetrem profundamente 
na epiderme. Deixe atuar durante cinco a dez 
minutos. Massaje os pés com as mãos humedecidas, 
permitindo que a estrutura de gel se transforme num 
suave bálsamo de massagem. Se necessário, remova 
o excesso de produto com uma toalha.

Dica: A técnica de massagem será explicada na próxima página.

PASSO 1 Aplique o Massage Balm nos pés e nas 
pernas para uma massagem profunda. Aconselhe a 
cliente a usar o equivalente Softening Balm em casa.

PASSO 2 Termine com o Óleo de Cutículas 
Vitamina. Massaje suavemente as cutículas para 
nutrir e hidratar profundamente.

* TRATAMENTO DE SPA OPCIONAL EM 2 ETAPAS

* FINALIZAR PEDICURE EM 2 PASSOS
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2 min

2
> >

PASSO 1 Limpe cada unha 
com Removedor de Verniz 
Sem Acetona.

PASSO 2 Aplique o Nail Serum 
nas unhas dos pés com o pincel 
incluído no frasco. Este sérum 
de unhas é extremamente 
nutritivo e hidratante.

PASSO 3 Comece sempre com a base LongWear 
Start antes de aplicar a cor de LongWear. Deste 
modo, evitará a descoloração da camada ungueal. Se 
optar por usar verniz regular em vez de LongWear, 
escolha a base correta dependendo da qualidade das 
unhas dos pés da cliente: ProNails Active Hardener, 
ProNails Even Nails, ProNails Polish Grip.

PASSO 4  Aplique 1 ou 2 camadas da cor favorita de 
LongWear da cliente
1. Tire o pincel do frasco e retire o excesso de um 

dos lados;
2. Coloque o pincel no meio da unha, ligeiramente 

afastado da cutícula;
3. Puxe suavemente para baixo em direção à 

cutícula e estique a camada na direção do bordo 
livre da unha;

4.  Repita o movimento em ambos os lados, 
seguindo a linha da cutícula

5.  Sele adequadamente o bordo livre da unha para 
garantir uma utilização mais prolongada.

Corrija quaisquer enganos com a Caneta Corretora 
de Verniz, para um resultado perfeito. Os benefícios 
nutritivos para a pele tornam este produto único. 
Esta caneta também é adequada para quem quiser 
aplicar o verniz ou o LongWear em casa.

PASSO 5 Aguarde dois minutos antes de aplicar o 
LongWear Finish. Esta camada finalizante garante 
um tempo recorde de utilização e um brilho perfeito, 
graças à Tecnologia LongWear ColourFix™. Se 
optar por usar verniz regular em vez de LongWear, 
termine com o seu finalizante favorito, para um efeito 
brilhante e uma utilização prolongada: Gloss it Up, 
Seco Seco, UV Protect.
Dica: Para fazer o verniz secar muito rapidamente, 
aplique uma gota de Drop & Dry no bordo entre a 
cutícula e o verniz.

   ATENÇÃO! Se deseja complementar a pedicure com um tratamento 
de SPA aplique sempre o verniz LONGWEAR DEPOIS do serviço de SPA.

DICA DEPOIS DO 
TRATAMENTO 

DE SPAAPLICAÇÃO DE LONGWEAR 
EM 5 PASSOS

LONGWEAR START
CAMADA DE BASE

O LongWear Start 
protege a placa ungueal e 
prolonga a duração.
10 ml – Ref. 28883

LONGWEAR START
CAMADA FINALIZANTE

Graças à Tecnologia 
LongWear ColourFix™ o 
LongWear Finish garante 
um tempo recorde de 
utilização e um brilho 
perfeito.
10 ml – Ref. 28884

O inovador verniz de longa duração LongWear garante 
puro luxo às suas unhas em apenas três passos. Graças 
à Tecnologia LongWear ColourFix™, a base, a cor e 
o finalizante unem-se para formar um elo de ligação 
ultra-forte que assegura um poder anti-quebra e 
uma durabilidade recorde na unha. O pincel plano e 
arredondado torna o verniz LongWear espantosamente 
fácil de aplicar e também é muito fácil de remover com 
removedor de verniz sem acetona. 
LongWear é a solução perfeita para as clientes que 
gostam de mudar a sua cor com regularidade, enquanto 
mantêm as suas unhas sempre cuidadosamente pintadas. 
Conseguem ter as suas unhas arranjadas, quer no salão, 
quer no conforto de sua casa. 
A beleza pode ser perfeita, prática e de longa-duração!1 START      2 COR      3 FINISH

TECNOLOGIA
COLOURFIX
LONGWEAR 

LONGWEAR 
EM 1-2-3

3 FINISHCOR1 START
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APLICAÇÃO FÁCIL 
EM 5 PASSOS

PASSO 1 Desinfete cada dedo do pé com o Spray 
A´Septic e seque-os com um Cosmetic Pad.

PASSO 2 Aplique o Sopolish Cleanse em todas as 
unhas para eliminar todos os resíduos de oleosidade. 
Pressione o produto muito bem sobre a unha com o 
pequeno pincel, desde o bordo livre até à cutícula.

SO 4 Aplique uma camada fina da cor Sopolish 
desejada, feche a ponta e cure sob a Smart Light (30 
sec. Full). Repita este passo para a segunda camada 
de cor. Dica: Menos é mais quando se usam cores 
mais escuras. Certifique-se de que aplica camadas 
extremamente finas.

PASSO 3 Aplique uma fina camada do Sopolish 
Start, sele a ponta e catalise na Smart Light (30 seg. 
Full). Não é preciso remover a camada adesiva 
(goma).

PASSO 5 Aplique uma camada fina de Sopolish 
Shine, sele a ponta e catalise na Smart Light (30 sec. 
Full). Remova a goma com um Cosmetic Pad e Pro 
Septic.

REMOÇÃO FÁCIL 
EM 10 MIN.

PASSO 1 Abra suavemente a selagem com a lima 
ProNails Master File 180.

PASSO 2 Pegue num pedaço de Soak Off Wrapping 
Foil com aprox. 7 a 10 cm, dependendo do tamanho 
da unha.

Dica: Devido ao tamanho das unhas 
dos pés, o sistema Sopolish Soak-Off  
é o mais utilizado pelas profissionais  
de unhas.

Atenção: o Sopolish Easy Peel não é 
adequado para as unhas dos pés.

PASSO 3 Embeba um Cosmetic Pad com Sopolish 
Remove. Coloque a almofada Cosmetic Pad molhada 
na unha.

PASSO 4 Envolva o alumínio Soak Off Wrapping 
Foil firmemente em volta da unha e do dedo do pé. 
Deixe atuar durante cinco minutos.

PASSO 5 Remova suavemente o Sopolish amolecido 
com o Empurra Cutículas da ProNails

PASSO 6 Aplique o Nail Serum e o Óleo de Cutículas 
Vitamina para nutrir as unhas e as cutículas.

5 min

ANTES DO 
TRATAMENTO 
DE SPA

SOPOLISH  
SISTEMA SOAK-OFF

   ATENÇÃO! Se deseja complementar a pedicure com um tratamento 
de SPA aplique sempre o verniz-gel SOPOLISH ANTES do serviço de SPA.

DICA


