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ANATOMIA E ESTRUTURA DA UNHA 

 
As unhas são formadas por uma proteína, a queratina, também presente no cabelo e na camada superficial 

da pele, que confere flexibilidade à unha. A queratina não se dissolve em água ou solventes e portanto é 

uma das principais protecções do nossso corpo. Cada unha possui uma raiz, que fica sob a pele, junto à 

cutícula. Ali, células cutâneas multiplicam-se sem parar e produzem bastante queratina, que é armazenada 

dentro da própria célula. À medida que a célula vai ficando cheia de queratina, a sua actividade diminui e ela 

acaba por morrer. Os restos celulares, sobretudo a queratina, permanecem e são empurrados para fora da 

raiz, fazendo com que as unhas cresçam. A unha tem a função de proteger as pontas dos dedos, protegendo 

a sensibilidade além de facilitar o acto de pegar objectos pequenos. Como a parte da unha que é visível está 

composta por células mortas, não se sente dor quando ela é cortada. As unhas crescem, em média, 3 mm 

por mês. As unhas das mãos crescem quase duas vezes mais rápido do que as dos pés. Isto ocorre porque a 

irrigação sanguínea é maior nas mãos. As unhas renovam-se completamente a cada 4 meses. As unhas têm 

uma cor rosada originada pelos numerosos vasos sanguíneos subjacentes à lâmina ungueal. 

 
Matriz ungueal - ou raiz da unha é a porção próxima da unha que cresce, está em baixo da pele; 

 
Dobra ungueal - é o tecido conjuntivo aderente que está fortemente aderido à placa ungueal. Possui uma 

grande quantidade de terminações nervosas; 
 

 

Cutícula - é uma dobra de pele na porção proxima da unha, a que normalmente se encontra em excesso; 

Paroníquia - é a dobra de pele que se encontra aos lados da unha; 

Hiponíquio -  é uma fixação entre a pele do dedo e a porção discal da unha; 

 
Placa ungueal -  é a parte que nós pensamos quando dizemos unha, porção rígida e translúcida, composta 

de queratina; 
 

 

Lúnula - mais conhecida por "Meia Lua" é a parte branca convexa do leito da unha; 

Prega ungueal -  é uma prega da pele dura sobreposta como de base de uma unha. 

A margem livre - é a parte da unha que se estende além do dedo. Não existe terminações nervosas nessa 

zona, logo não sentimos dor ao cortá-la; 
 
 
 
 

 



 

 

ÁREA DE TRABALHO E MATERIAIS 

Como Técnica/Estilista de unhas deverá ter em consideração alguns aspectos relativamente á área da saúde. 

Embora muitos não saibam, a maioria dos procedimentos realizados nesta área oferece riscos à saúde. 

Higiene é a palavra-chave. Aliás é um factor do qual não se pode descuidar. Medidas simples, ao contrário 

do que muitos pensam, são fundamentais para prevenção e controlo das doenças. 

 

A Lavagem das mãos 

 
Este procedimento é fundamental, deve ser realizado várias vezes por dia, antes e após o atendimento de 

cada cliente, após as refeições e após o uso de instalações sanitárias. 

 

O material necessário para a correcta lavagem das mãos é simples, água e sabão realizando movimentos 

firmes de fricção, devendo ser utilizada uma solução desinfectante antes do inicio de cada trabalho. A 

desinfecção é um processo capaz de destruir todas as formas de microrganismos na forma vegetativa. 

 

Higiene pessoal 

 
A higiene pessoal diz respeito à limpeza do próprio corpo, manter um aspecto cuidado é muito importante, 

ter cuidados com o cabelo que deverá manter preso ou com uso de acessórios manter a cara descoberta de 

modo a evitar o constante manuseamento do mesmo. O uso de roupa e calçado adequados, confortáveis e 

convenientemente limpos é também essencial. É aconselhável o uso de maquilhagem discreta e perfumes 

suaves, que aliados a uma atitude profissional transmita conhecimento e confiança, demonstrando 

disponibilidade e simpatia de modo a cativar cada vez mais clientes. 

 

Materiais 

 
Limpeza e organização do local de trabalho é fundamental. 

Manter as mesas, toalhas e apoios de mão devidamente limpos. Manter o material de trabalho arrumado e 

organizado por sequência de utilização de modo a facilitar-lhe a rapidez de execução. 

Manter as compressas de papel e o algodão em potes separados e com tampa. 

Deitar no lixo todos os materiais descartáveis ou de uso único, como algodões, compressas, luvas, 

máscaras, toalhas descartáveis, etc. Usar um contentor de lixo com tampa e pedal para evitar o contacto 

com as mãos. 

Lavar, limpar e esterilizar todos os instrumentos utilizados, após a conclusão de cada serviço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

DOENÇAS DAS UNHAS 

 
Existem doenças que atacam todas as unhas e que originam alterações graves levando mesmo à perda das 

mesmas. Estes problemas requerem uma consulta médica porque derivam de causas orgânicas, doenças 

hereditárias ou adquiridas. 

 

Aqui estão alguns exemplos desses casos: 

 
- Unhas azuis são causadas pela circulação sanguínea inadequada; 

 
- Unhas quebradiças com sulcos verticais podem resultar de distúrbios alimentares; 

 
- Unhas muito fracas são um sintoma de fraqueza orgânica; 

 
- Manchas brancas nas unhas podem significar falta de cálcio ou anemia. 

ALGUMAS DOENÇAS INFECCIOSAS 

Tétano 

 
É uma doença grave transmitida por uma bactéria muito resistente no meio ambiente (forma esporo), que 

ataca o sistema nervoso. A porta de entrada é qualquer lesão na pele. Sendo assim, é muito importante a 

esterilização de todos os materiais que possam lesar a pele. 

 

Sida 

 
Doença causada pelo vírus HIV que ataca e destrói as nossas células de defesa, por isso, muitas vezes as 

pessoas com Sida apresentam outras infecções. É transmitida pelo sangue, pelo contacto sexual e pela 

placenta. Recomenda-se precauções padrão para secreções corporais tais como o uso de luvas descartáveis 

e a higienização das mãos. Cuidado redobrado por parte de manicuras pedicuras por conta do possível 

contacto com sangue. 

 

Hepatite B e C 

 
São doenças causadas por vírus que atacam o fígado. A forma de transmissão é a mesma do vírus HIV. 

Sendo assim os cuidados são os mesmos. 

 

Micoses 

 
São infecções causadas por fungos, que necessitam de tratamento médico especializado. Atacam 

principalmente pele e unha. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ONICOMICOSES (MICOSES DA UNHA) 

 
As onicomicoses são infecções das unhas causadas por fungos que se desenvolvem facilmente alimentando- 

se de queratina (substância responsável pela rigidez das unhas). 

 
Os primeiros sinais da doença correspondem à modificação da cor da unha (amarelada, acastanhada ou 

esbranquiçada), ao seu espessamento, ao aparecimento de depósito (tipo farinha) por baixo da unha, e/ou 

alteração da forma. 

As onicomicoses limitam as actividades normais das pessoas, pois tornam doloroso o uso de sapatos, 

condicionam o andar, para além de serem extremamente desconfortáveis, e inestéticas. 

 
As fontes de infecção podem ser o solo, animais, outras pessoas ou alicates e tesouras contaminados, 

ginásios, balneários, piscinas, instalações de apoio aos veraneantes e praias. 

 
Quem tem problemas como a diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e imunodeficiências, etc, está 

mais propício a ser contaminado. 

 
Existem ainda os efeitos psicológicos da doença: 

 

 Causa embaraço e vergonha; 

 Provoca medo de contágio a outras pessoas; 

 Provoca perda de auto-estima, ansiedade e isolamento social. 

 

 

Como tal, deve aconselhar a sua cliente a consultar um especialista para indicação do tratamento mais adequado ao 

seu caso. 

Existem várias formas de manifestação das onicomicoses. Veja abaixo alguns exemplos mais comuns: 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Descolamento da borda livre: a unha descola do seu leito, geralmente iniciando pelos cantos e fica ôca. Pode 

haver acumulação de material sob a unha, parecido com farinha. É a forma mais frequente. 
 

 

Leuconíquia: manchas brancas na superfície da unha. 

 
Paroníquia  ("unheiro"):  o  contorno  ungueal  fica  inflamado,  dolorido,  inchado  e  avermelhado  e,  por 

consequência,  altera  a  formação  da  unha,  que  cresce  ondulada  e  com  alterações  da  superfície. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unhas Quebradiças 

 

 

1 – normal 2 - quebradiça 

 
 

 

As unhas das mãos e dos pés são compostas por camadas de proteína. Na pessoa com unhas quebradiças 

há separação ou quebra das camadas que compõem a unha. 

 
Os sinais e sintomas sugestivos de unhas quebradiças incluem: 

- descamação na ponta da unha 

- quebra com facilidade 

- dificuldade das unhas para crescer 



 

 

 

 

 

 

 

 

A causa principal de unhas quebradiças é a desidratação extrema da unha. Algumas pessoas têm uma 

predisposição genética a este tipo de problema. Conforme envelhecemos, as nossas unhas tornam-se mais 

frágeis, secas, e assim quebram-se com maior facilidade. Ar seco, como no verão e com o uso  de ar 

condicionado, pode causar desidratação da unha. 

 
Algumas doenças  podem causar unhas quebradiças, por exemplo: 

- hipotireoidismo, uma doença causada por níveis baixos de harmónio tireoidiano 

- fenómeno de Raynaud, uma doença que afecta as artérias dos braços e das pernas 

- doenças de pele como psoríase, dermatite atópica e eczemas em geral 

- doenças endócrinas, como a sindroma de Sjogren-Larsson, que também causa pele seca 

- desnutrição 

 
Factores que podem aumentar a predisposição de uma pessoa apresentar unhas frágeis incluem: 

- lavagem frequente das mãos 

- exposição prolongada ao frio seco 

- queimadura solar 

- exposição excessiva a produtos químicos, como removedores 

- lesão repetida das pontas dos dedos 

 
Pessoas com este tipo de problema devem limitar a quantidade de sabão utilizado para lavar as mãos, assim 

como o tempo de exposição das unhas à água. O uso de sabonetes suaves, hidratantes pode ser de grande 

auxílio. 

Após secar as mãos com uma toalha, deve-se aplicar um hidratante na pele e nas unhas, hidratantes 

terapêuticos, que podem agir como uma barreira, impedindo a evaporação da água das unhas. 

 
Outras medidas para evitar unhas quebradiças: 

- usar luvas protectoras sempre que possível 

- evitar exposição prolongada à água, como nadar. 

 
Unhas frágeis não são contagiosas e não representam risco algum para as outras pessoas. 

 
Devem ser tratadas da mesma forma que são prevenidas, seguindo as orientações para o banho, e usando 

hidratantes. Esmaltes fortalecedores podem auxiliar, mas devem ser usados com cautela, pois o seu uso em 

uma frequência exagerada pode levar a uma piora do quadro, após uma melhora inicial. 



 

 

 

 

 

ONICOFAGIA 

 
 
 
 

 
 

 
Roer as unhas (também conhecido pelo seu termo técnico onicofagia) é o hábito de morder as unhas dos 

dedos das mãos ou pés durante períodos de nervosismo, ansiedade, stress, fome ou tédio. Estima-se que 

1/3 da população tenha este hábito. Também pode ser um sinal de desordens emocionais. As crianças 

começam a roer as unhas por volta dos quatro ou cinco anos de idade. O termo onicofagia crônica é 

utilizado clinicamente. 
 

 

Roer as unhas pode resultar num transporte de germes que vivem debaixo da superfície da unha até a boca. 

De facto, as ferramentas usadas por manicuras potencialmente afectam o humano de modo similar. Se essas 

ferramentas forem utilizadas em pessoas diferentes, e não forem devidamente esterilizadas elas podem 

espalhar fungos, bactérias ou vírus. Como muitos patógenos têm a habilidade de viver dentro da unha, o 

hábito de roer unhas pode potencializar as hipóteses de danos à saúde. 

 
Um roedor de unhas compulsivo pode roer não só a unha, mas também a pele ao seu redor e a cutícula, 

possivelmente rompendo a pele. Uma pele rompida é susceptível a infecções oportunistas de micróbios e 

vírus. Esses patógenos podem espalhar-se entre os dedos e pela boca. 
 

 

Roer as unhas também pode ser negativo por restringir o uso das mãos. Um roedor de unhas compulsivo 

pode  ter  a  sua  habilidade  para  trabalhar  restringida  (por  exemplo,  escrever,  digitar,  desenhar,  tocar 

instrumentos de corda, conduzir) por causa dos estragos feitos às unhas ou à pele em volta. 

 
Nesta situação a aplicação de gel ou acrílico poderá ter uma taxa de sucesso de 80% a90% na perca deste 

hábito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unha
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3bio
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boca


 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS E POSSÍVEIS CAUSAS 

 
O principal problema que pode surgir mais frequentemente é o chamado levantamento - lifting. 

 
Acontece quando o produto descola da unha e pode ter várias causas, as áreas mais propícias a levantamentos são 

as áreas em redor da cutícula superior e lateral, identifica-se com uma ligeira mancha opaca que vai alastrando ao 

contrário da transparência quando o produto está com boa adesão. 
 

Pode existir raramente levantamento na ponta da unha, significa normalmente que a unha ao crescer curvou e se 

separou do gel. Poderá ser corrigido com uma pinça de modelagem. 

 
 

 
Má preparação - A unha natural precisa de ter todo o brilho retirado com a lima de modo a deixá-la porosa, ser 

limpa e desengordurada com o PRE N@IL e deixar evaporar antes de qualquer aplicação de gel. 

 
Má aplicação - Aplicar o produto na área da cutícula faz com que este possa levantar, aplicar o produto demasiado 

espesso também pode potenciar o levantamento. 

 
Limagem excessiva -  A construção da unha deve ficar feita de forma a permitir que a limagem final seja quase 

mínima, a limagem excessiva enfraquece a estrutura do gel e a fricção excessiva pode dificultar adesão. 

 
Unhas danificadas de colocações anteriores - Quanto mais fina estiver a unha mais flexível se torna e menos 

capacidade de adesão tem, quando se faz a manutenção deve usar-se a lima com muito cuidado tentando limar o 

menos possível a unha natural para que esta continue a crescer saudável e garanta uma boa adesão do produto. 
 

 
Sensação de ardor -  É essencial informar a cliente antes de colocar a mão com o gel no aparelho UV que poderá 

sentir ardor. Isso deve-se a vários factores, à sensibilidade de cada pessoa, ao tip de gel etc. Mal sinta uma ligeira 

picada deve retirar a mão do UV até passar. E só depois introduzir de novo no UV. 



 

 

 
 

 

 

 

 TIPS…PARA EVITAR  

ERROS  
 

 
 

Bordo livre parte da unha natural que fica para além da ponta do 

dedo 

 
curvatura “C” a curva perfeita do bordo livre da unha deve ter o formato clássico de 

curvatura C. 
 
 
 
 
 
 

nivelamento perfeito : de forma a obter um nivelamento perfeito do gel sem estrias e altos que 

ficam inestéticos, é necessário usar limas de gramagem diferente, 

iniciando com uma gramagem mais grossa e terminando com uma 

gramagem mais fina. 
 

 
Linha de sorriso: é a linha de demarcação entre o leito da unha e o bordo livre da unha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip French, Transparente e Classica – colagem feita no bordo livre e em sentido vertical flat. 
 

 
Tip Plaza – colagem feita de forma a não ocupar mais do que 50% da unha natural, no sentido vertical mais 

inclinado para baixo na ponta do dedo e depois baixar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

COMO USAR UMA GUILHOTINA 

 
 
 
 
 
 
 

A POSIÇÃO AO LADO DÁ UM FORMATO MEIA LUA À PARTE 

QUE COBRE A UNHA NATURAL. O TIP DEVERÁ SER AJUSTADO 

ANTES DA SUA APLICAÇÃO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

A POSIÇÃO AO LADO DÁ UM FORMATO 

OVAL AO TIP. O TIP DEVERÁ SER 

AJUSTADO ANTES DA SUA APLICAÇÃO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A POSIÇÃO AO LADO DÁ 

UM FORMATO A 

DIREITO AO TIP. O TIP DEVERÁ SER AJUSTADO ANTES DA SUA 

APLICAÇÃO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE TIPS COM GEL HARD TRANSPARENTE PURPLE 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha e cutículas. Tempo de pose 15/30 segundos ao ar. Após aplicar 

o Prep Nail deve evitar-se tocar nas unhas da cliente com os nossos dedos para evitar engordurar. 

 
APLICAÇÃO DE TIPS 

 Escolha o Tip adequado ao encaixe e formato da unha. Atenção ás laterais que devem sempre ficar 

totalmente cobertas, ajustar o comprimento da área de colagem se necessário. 

 Aplique uma gota de Cola no tip e cole-o à unha natural. 

 Use a Guilhotina de forma a escolher o tamanho que pretende para o tip. 

 Aplique o Tip blender entre a unha natural e o inicio do tip, para facilitar o desbaste do mesmo. 

 Dê a forma desejada ao tip limando-o. 

 Com a Lima180 disfarce o tip junto à unha natural. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique uma camada fina de Base Gel em toda superficie da unha e tip, de forma a não tocar nunca 

nas cutículas. Retire o excesso com a Compressa pressionando levemente. 

 Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Não limpar os resíduos. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Hard Trasparente em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 

minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Se preferir pode aplicar uma só camada ligeiramente mais grossa. 

 Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  Compressa  de  Papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE TIPS COM GEL HARD TRANSPARENTE COM PONTA FRANCESA ICEBERG FRENCH WHITE 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha e cutículas. Tempo de pose 15/30 segundos ao ar. Após aplicar 

o Prep Nail deve evitar-se tocar nas unhas da cliente com os nossos dedos para evitar engordurar. 

 
APLICAÇÃO DE TIPS 

 Escolha o Tip adequado ao encaixe e formato da unha. Atenção ás laterais que devem sempre ficar 

totalmente cobertas, ajustar o comprimento da área de colagem se necessário. 

 Aplique uma gota de Cola no tip e cole-o à unha natural. 

 Use a Guilhotina de forma a escolher o tamanho que pretende para o tip. 

 Aplique o Tip blender entre a unha natural e o inicio do tip, para facilitar o desbaste do mesmo. 

 Dê a forma desejada ao tip limando-o. 

 Com a Lima180 disfarce o tip junto à unha natural. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique uma camada fina de Base Gel em toda superficie da unha e tip, de forma a não tocar nunca 

nas cuticulas. Retire o excesso com a compressa pressionando levemente. 

 Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Não limpar os resíduos. 

 Aplique o Gel Iceberg French White no bordo livre da unha. Cuidadosamente espalhe o gel de forma 

a desenhar o formato de uma linha de sorriso bem marcada, Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Aplique uma camada de gel esticada  Gel  Hard Trasparente em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 

minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  compressa  de  papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE TIPS COM GEL HARD TRANSPARENTE FINALIZANDO COM GEL COLORIDO 

 
Ter em conta de que o Gel de cor é um Gel de decoração e não de construção por isso deve ser sempre aplicado sobre uma 

base de Gel de construção e não sobre a unha natural. 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 

PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha e cutículas. Tempo de pose 15/30 segundos ao ar. Após aplicar 

o Prep Nail deve evitar-se tocar nas unhas da cliente com os nossos dedos para evitar engordurar. 

 
APLICAÇÃO DE TIPS 

 Escolha o Tip adequado ao encaixe e formato da unha. Atenção ás laterais que devem sempre ficar 

totalmente cobertas, ajustar o comprimento da área de colagem se necessário. 

 Aplique uma gota de Cola no tip e cole-o à unha natural. 

 Use a Guilhotina de forma a escolher o tamanho que pretende para o tip. 

 Aplique o Tip blender entre a unha natural e o inicio do tip, para facilitar o desbaste do mesmo. 

 Dê a forma desejada ao tip limando-o. 

 Com a Lima180 disfarce o tip junto à unha natural. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique uma camada fina de Base Gel em toda superficie da unha e tip, de forma a não tocar nunca 

nas cutículas. Retire o excesso com a Compressa pressionando levemente. 

 Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Não limpar os resíduos. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Hard Trasparente em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 

minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Se preferir pode aplicar uma só camada ligeiramente mais grossa. 

 Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  Compressa  de  Papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique 1 camada de Gel Colorido bem esticado. Se ao estender o gel este for para as cutículas use 

a Caneta Correctora para limpar o excesso. Leve ao aparelho UV 1 minuto. O gel de cor deve ser 

aplicado intercaladamente, primeiro numa unha de uma mão e depois noutra unha da outra mão e 

assim sucessivamente. Aplique a segunda camada de gel colorido bem esticado. Vai 3 min. ao UV. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

APLICAÇÃO DE MOLDES COM GEL HARD TRANSPARENTE COM PONTA BRANCA ICEBERG FRENCH WHITE 
 

 
 

NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha e cutículas. Tempo de pose 15/30 segundos ao ar. Após aplicar 

o Prep Nail deve evitar-se tocar nas unhas da cliente com os nossos dedos para evitar engordurar. 
 

 
APLICAÇÃO DE MOLDES E DO GEL DE CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Molde ou Forma encaixando-a debaixo do bordo de livre e colando-o nos lados evitando 

que fique espaço livre entre o molde e a unha natural. 

Se necessário recorte a base de encaixe da molde de modo a não haver espaços. 

 Aplique uma camada fina de Base Gel em toda superficie da unha, de forma a não tocar nunca nas 

cuticulas. Retire o excesso com a compressa pressionando levemente. 

 Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Não limpar os resíduos. 

 Aplique o Gel Iceberg French White no bordo livre da unha, ou seja no molde. Cuidadosamente 

espalhe o gel de forma a desenhar o formato de uma linha de sorriso bem marcada, Tempo de 

pose 2 minutos no UV. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Hard Trasparente em toda a unha e molde. Tempo de pose 

1 minuto no UV. De seguida use a Pinça para Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a 

curvatura perfeita. Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 

2 minutos no UV. De novo use a Pinça para Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a 

curvatura perfeita. Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o 

levantamento. 

 Retire o molde. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  compressa  de  papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

RECONSTRUÇÃO DE UNHAS ROIDAS COM MOLDES COM PONTA FRANCESA ICEBERG FRENCH WHITE 
 

 
 

Se necessário realizar uma manicure, pelo menos, dois dias antes da aplicação de unhas artificiais. 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 
 

 
 

PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha e cutículas. Tempo de pose 15/30 segundos ao ar. Após aplicar 

o Prep Nail deve evitar-se tocar nas unhas da cliente com os nossos dedos para evitar engordurar. 

 
APLICAÇÃO DE MOLDES E DO GEL DE CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Molde ou Forma encaixando-a debaixo do bordo de livre e colando-o nos lados evitando 

que fique espaço livre entre o molde e a unha natural. 

 Aplique uma camada fina de Base Gel em toda superficie da unha incluindo tambem a parte que 

falta da unha, de forma a não tocar nunca nas cuticulas. Retire o excesso com a compressa 

pressionando levemente. 

 Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Não limpar os resíduos. 

 Aplique o Gel Iceberg White French no bordo livre da unha, ou seja no molde. Cuidadosamente 

espalhe o gel de forma a desenhar o formato de uma linha de sorriso bem marcada, Tempo de 

pose 2 minutos no UV. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Hard Trasparente em toda a unha e molde. Tempo de pose 

1 minuto no UV. De seguida use a Pinça para Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a 

curvatura perfeita. Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 

2 minutos no UV. De novo use a Pinça para Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a 

curvatura perfeita. Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o 

levantamento. 

 Retire o molde. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  compressa  de  papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 

 
 
 
 

 



APLICAÇÃO DE TIPS COM GEL SOFT TRANSPARENTE, SOFT ROSA, SOFT ROSA BABY, SOFT BRANCO LEITOSO,  

 

SOFT ROSA LEITOSO, SOFT 

BRANCO GELO PURPLE 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO DE TIPS 

 Escolha o Tip adequado ao encaixe e formato da unha. Atenção ás laterais que devem sempre ficar 

totalmente cobertas, ajustar o comprimento da área de colagem se necessário. 

 Aplique uma gota de Cola no tip e cole-o à unha natural. 

 Use a Guilhotina de forma a escolher o tamanho que pretende para o tip. 

 Aplique o Tip blender entre a unha natural e o inicio do tip, para facilitar o desbaste do mesmo. 

 Dê a forma desejada ao tip limando-o. 

 Com a Lima180 disfarce o tip junto à unha natural. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco 

Leitoso em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  Compressa  de  Papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



APLICAÇÃO DE TIPS COM GEL SOFT TRANSPARENTE, SOFT ROSA, SOFT ROSA BABY, SOFT BRANCO LEITOSO,  

 

SOFT ROSA LEITOSO, SOFT BRANCO GELO PURPLE COM PONTA FRANCESA 

ICEBERG FRENCH WHITE 
 

 
 

NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO DE TIPS 

 Escolha o Tip adequado ao encaixe e formato da unha. Atenção ás laterais que devem sempre ficar 

totalmente cobertas, ajustar o comprimento da área de colagem se necessário. 

 Aplique uma gota de Cola no tip e cole-o à unha natural. 

 Use a Guilhotina de forma a escolher o tamanho que pretende para o tip. 

 Aplique o Tip blender entre a unha natural e o inicio do tip, para facilitar o desbaste do mesmo. 

 Dê a forma desejada ao tip limando-o. 

 Com a Lima180 disfarce o tip junto à unha natural. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique o Gel Iceberg French White no bordo livre da unha. Cuidadosamente espalhe o gel de forma 

a desenhar o formato de uma linha de sorriso bem marcada, Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco 

Leitoso em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  compressa  de  papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

APLICAÇÃO DE TIPS COM GEL SOFT TRANSPARENTE, SOFT ROSA, SOFT ROSA BABY, SOFT BRANCO LEITOSO, 

SOFT ROSA LEITOSO, SOFT BRANCO GELO PURPLE FINALIZANDO  

COM GEL COLORIDO 

 
Ter em conta de que o Gel de cor é um Gel de decoração e não de construção por isso deve ser sempre aplicado sobre uma 

base de Gel de construção e não sobre a unha natural. 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 

PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO DE TIPS 

 Escolha o Tip adequado ao encaixe e formato da unha. Atenção ás laterais que devem sempre ficar 

totalmente cobertas, ajustar o comprimento da área de colagem se necessário. 

 Aplique uma gota de Cola no tip e cole-o à unha natural. 

 Use a Guilhotina de forma a escolher o tamanho que pretende para o tip. 

 Aplique o Tip blender entre a unha natural e o inicio do tip, para facilitar o desbaste do mesmo. 

 Dê a forma desejada ao tip limando-o. 

 Com a Lima180 disfarce o tip junto à unha natural. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco 

Leitoso em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  Compressa  de  Papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique 1 camada de Gel Colorido bem esticado. Se ao estender o gel este for para as cutículas use 

a Caneta Correctora para limpar o excesso. Leve ao aparelho UV 1 minuto. O gel de cor deve ser 

aplicado intercaladamente, primeiro numa unha de uma mão e depois noutra  unha da outra mão e 

assim sucessivamente. Aplique a segunda camada de gel colorido bem esticado. Vai 3 minutos ao 

UV. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 
 

 



 

 

APLICAÇÃO DE MOLDES COM GEL SOFT TRANSPARENTE, SOFT ROSA, SOFT ROSA BABY, SOFT BRANCO 

LEITOSO, SOFT ROSA LEITOSO PURPLE, SOFT BRANCO GELO 

COM PONTA BRANCA ICEBERG FRENCH WHITE 
 

 
 

NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO DE MOLDES E DO GEL DE CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique o Molde ou Forma encaixando-a debaixo do bordo de livre e colando-o nos lados evitando 

que fique espaço livre entre o molde e a unha natural. 

Se necessário recorte a base de encaixe da molde de modo a não haver espaços. 

 Aplique uma camada fina de Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco Leitoso 

em toda superficie da unha, de forma a não tocar nunca nas cuticulas. Tempo de pose 1 minuto no 

UV. 

 Não limpar os resíduos. 

 Aplique o Gel Iceberg White French no bordo livre da unha, ou seja no molde. Cuidadosamente 

espalhe o gel de forma a desenhar o formato de uma linha de sorriso bem marcada, Tempo de 

pose 2 minutos no UV. Use a Pinça para Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a 

curvatura perfeita. 

 Aplique a segunda camada de Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco 

Leitoso para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. De novo use a Pinça para 

Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a curvatura perfeita. Lembre-se que o Gel não 

pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Retire o molde. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  compressa  de  papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

RECONSTRUÇÃO DE UNHAS ROIDAS COM MOLDES COM GEL CAMOUFLAGE PURPLE 

COM PONTA FRANCESA ICEBERG FRENCH WHITE 
 

 
 

Se necessário realizar uma manicure, pelo menos, dois dias antes da aplicação de unhas artificiais. 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 
 

 
 

PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO DE MOLDES E DO GEL DE CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique o Molde ou Forma encaixando-a debaixo do bordo de livre e colando-o nos lados evitando 

que fique espaço livre entre o molde e a unha natural. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Soft Transparente em toda superficie da unha incluindo 

tambem a parte que falta da unha, esticando também até á linha que vai definir o tamanho da 

unha, de forma a não tocar nunca nas cuticulas. Lembre-se que o tamanho da unha eve ser curto 

dado que a unha natural tem pouca base de unha. Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Não limpar os resíduos. 

 Aplique o Gel Iceberg White French no bordo livre da unha, ou seja no molde. Cuidadosamente 

espalhe o gel de forma a desenhar o formato de uma linha de sorriso bem marcada, Tempo de 

pose 2 minutos no UV. Use a Pinça para Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a 

curvatura perfeita. 

 Aplique uma camada de Gel Camouflage de modo a preencher a unha desde a linha de sorriso até 

junto ás cutículas. Não se esqueça de usar o pincel no sentido inverso ao habitual de modo a 

faclitar esta tarefa. Tempo de pose 2 minutos no UV. De novo use a Pinça para Curvatura C 

pressionando o gel de forma a criar a curvatura perfeita. Lembre-se que o Gel não pode tocar ou 

sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Aplique uma camada esticada de  Gel Soft Trasparente em toda  a unha. Tempo de pose 2 minutos 

no UV. De novo use a Pinça para Curvatura C pressionando o gel de forma a criar a curvatura 

perfeita.  Lembre-se  que  o  Gel  não  pode  tocar  ou  sobrepor-se  a  cutícula  pois  provocará  o 

levantamento. 

 Retire o molde. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  compressa  de  papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 

 
 
 

 



 

 

 

REFORÇO DA UNHA NATURAL  COM GEL SOFT TRANSPARENTE, SOFT ROSA, SOFT ROSA BABY, SOFT BRANCO 

LEITOSO, SOFT ROSA LEITOSO, SOFT BRANCO GELO PURPLE 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique uma camada de gel Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco Leitoso 

em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  Compressa  de  Papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

REFORÇO DA UNHA NATURAL  COM GEL SOFT TRANSPARENTE, SOFT ROSA, SOFT ROSA BABY, SOFT BRANCO 

LEITOSO, SOFT ROSA LEITOSO, SOFT BRANCO GELO PURPLE COM 

PONTA BRANCA ICEBERG FRENCH WHITE 
 

 
 

NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel 

antes de se iniciar o trabalho. 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha. Retire o brilho da unha natural com a lima Lima 180. Primeiro lime no 

sentido do crescimento da unha e depois junto ás cutículas. Atenção para não limar em excesso, 

basta retirar o brilho. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique o Gel Iceberg French White no bordo livre da unha. Cuidadosamente espalhe o gel de forma 

a desenhar o formato de uma linha de sorriso bem marcada, Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Aplique uma camada fina de gel  Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco 

Leitoso em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  compressa  de  papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO DE BRILHO COM CÔR 
 

 
 

PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Retirar o brilho com o Bloco Branco . 

 Com a Lima 180 remover algum gel que esteja ligeiramente a levantar de forma a disfarça-lo. 

 Ajustar ligeiramente o bordo livre da unha. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 Aplique Primer na unha natural e deixe secar ao ar 30/40 segundos. 

 Se desejar aplique uma ou duas camadas bem esticadas de Gel Colorido. 

 Não limpe os resíduos. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 

 
 
 

MANUTENÇÃO DE BRILHO SEM CÔR 
 

 
 

PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem 

acetona Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as 

peles mortas que ficam agarradas á unha. 

 Retirar o brilho com o Bloco Branco . 

 Com a Lima 180 remover algum gel que esteja ligeiramente a levantar de forma a disfarça-lo. 

 Ajustar ligeiramente o bordo livre da unha. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 Aplique Primer na unha natural e deixe secar ao ar 30/40 segundos. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos 

no UV. Não é preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

MANUTENÇÃO COM GEL SOFT TRANSPARENTE, SOFT ROSA, SOFT ROSA BABY, SOFT BRANCO LEITOSO, SOFT ROSA LEITOSO 

SOFT BRANCO GELO PURPLE 

 
NOTA: Todos os geis de cor e géis da ponta branca devem ser envolvidos delicadamente com a Espatula para Mexer Gel antes de se 

iniciar o trabalho. 

 
PREPARAÇÃO DA UNHA NATURAL 

 Desinfecte as mãos da sua cliente com Solução Desinfectante Purple. 

 Limpe os resíduos de verniz com uma Compressa de Papel impregnada em Removedor sem     acetona 

Purple. 

 Empurre suavemente para trás as cutículas com o Empurra Cutículas em Aço e remova todas as peles mortas 

que ficam agarradas á unha. 

 Lime o bordo livre da unha para acertar o formato e tamanho. Retire o brilho do gel com a lima 

Lima 180  e disfarce muito bem o crescimento da unha de modo a unha a ficar bem nivelada e sem gel descolado 

com ou bolhas. Se desejar pode usar o Tip Blender e aplicar no gel que está ligeiramente descolado na zona das 

cutículas, pois vai ajudar a levantar mais facilmente o gel que deve ser removido. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 
APLICAÇÃO GEL CONSTRUÇÃO 

 Aplique o Prep Nail em toda a unha natural e cutículas. Tempo de pose 15/30segundos ao ar. 

 De seguida aplique o Primer apenas na unha natural sem nunca tocar nas cutículas. 

 Aplique uma camada de gel esticada Gel Soft Trasparente, Rosa, Rosa Baby, Rosa Leitoso ou Branco 

Leitoso em toda a unha e tip. Tempo de pose 1 minuto no UV. 

 Aplique a segunda camada de gel para criar o formato da unha. Tempo de pose 2 minutos no UV. 

 Lembre-se que o Gel não pode tocar ou sobrepor-se a cutícula pois provocará o levantamento. 

 Remova  o  excesso  de  gel  com  uma  Compressa  de  Papel  molhada  em  Cleaner  Purple,  ou 

Desinfectante Purple ou Removedor sem acetona Purple. 

 Dê forma à unha com a Lima 100 até obter o formato desejado. 

 Termine o formato da unha com a Lima 180 e depois com a Lima 240. 

 Com o Escova de Limpeza limpe todos os resíduos de pó. 

 Aplique uma camada de UV Ultra Finish sem nunca tocar nas cutículas. Tempo de pose 3 minutos no UV. Não é 

preciso limpar resíduos. 

 Aplique  o  Nail  Oil  Purple  nas  cutículas,  massajando  gentilmente  até  o  produto  penetrar 

completamente. Em alternativa use o Óleo em caneta ou o Óleo em roll on Purple. 

 Aplique o Creme de Mãos Purple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

 

 
 

 

PURPLE UV GEL POLISH LED 
 

 

A principal característica deste tipo de verniz é a sua fácil aplicação, conferindo um resultado final muito natural. 

Outro ponto forte é sem dúvida o tempo reduzido que exige este tipo de trabalho e também a sua durabilidade que é de 

aproximadamente 2 semanas. As unhas ficam brilhantes e o verniz não lasca.  Ideal para unhas naturais. Ideal também para 

uso nas unhas dos pés. Para o remover basta mergulhar as pontas dos dedos em SOAK OFF REMOVER durante 10 minutos. 

 

LINHA PURPLE UV GEL POLISH 
 

 

 PRIMER 15 ML  liquido que promove a adesão do verniz gel à unha natural. 

 O PURPLE TWIN UV BASE & TOP COAT 15 ML tem 2 funcionalidades, funciona como base e também como 

finalizante. 

 PURPLE EASY TOP 15 ML é um finalizante transparente que não deixa resíduos. Basta apenas 2 minutos no 

UV e está pronto sem ser preciso limpar a goma. 

 PURPLE UV GEL POLISH COLOR LED  15 ML é o gel de cor da gama UV GEL POLISH. 

 SOAK OFF REMOVER 1000 ML é o solvente especifico para remover o UV GEL POLISH. 

 

 

PURPLE UV GEL POLISH LED 
 

 

MODO DE APLICAÇÃO 

 

1 - Desinfecte as mãos da cliente com SOLUÇÃO DESINFECTANTE PURPLE e afaste as cutículas com o EMPURA 

CUTÍCULAS EM AÇO. Caso a cliente tenha cutículas em excesso poderá remove-las com o alicate de cutículas 

sem o uso de água, óleo ou líquidos removedores de cuticulas. Remova o brilho da  unha natural com a LIMA 180 e 

acerte o tamanho da unha. Limpe o pó com a escova/pincel de limpeza.  

A partir deste passo jamais poderá acertar o formato da unha. 

 

 

2 – Aplique o PRIMER na unha natural e deixe secar ao ar 30 segundos. Aplique uma camada fina de PURPLE TWIN 

UV BASE & TOP COAT e leve ao UV 3 minutos. NÃO ESQUEÇA O BORDO LIVRE!!! 

 

3 - Aplique de seguida uma camada fina de PURPLE UV GEL POLISH COLOR LED e leve ao UV 2 minutos em UV normal 

ou 5 segundos em UV LED. ATENÇÃO É MUITO IMPORTANTE AGITAR E RODAR O FRASCO ENTRE AS DUAS MÃOS PARA 

QUE O PIGMENTO DE CÔR FIQUE BEM MEXIDO E HOMOGÉNEO. NÃO ESQUECER O BORDO LIVRE!!! Na aplicação da cor 

deverá fazer alternado. Pinta uma unha e leva ao UV cerca de 30 segundos (apenas o tempo que demora a aplicar a 

côr na outra unha da outra mão). E depois pinta a unha de outra mão e leva ao UV. Alternando sempre. Não deve 

pintar 4 + 1 pelo simples facto de que o verniz de cor vai recolher ou escorrer. 

 

4 - Aplique de seguida a segunda camada fina de PURPLE UV GEL POLISH COLOR LED e leve ao UV normal 2 

minutos ou 5 segundos em UV LED. NÃO ESQUECER O BORDO LIVRE!!! 

 

LEMBRO QUE AS CAMADAS DE CÔR DEVEM SER BEM ESTICADAS. É SEMPRE MELHOR APLICAR 2 CAMADAS DE CÔR BEM 

ESTICADAS DO QUE UMA GROSSA. CAMADAS MAIS ESPESSAS DE UV GEL POLISH CÔR PODEM ORIGINAR O 

LEVANTAMENTO DO GEL. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Muito importante! Tenha o cuidado de cobrir perfeitamente toda a unha inclusive a ponta da unha (o bordo livre). Se 

não o fizer poderá provocar o levantamento do verniz 
 

 

 

 

AGORA APRESENTAMOS 2 FORMAS DIFERENTES DE FINALIZAR O UV GEL POLISH LED 

 

 

   Se escolher o EASY TOP para finalizante deve remover a goma do gel polish color, com CLEANER PURPLE 

OU DESINFECTANTE PURPLE OU REMOVEDOR SEM ACTONA PURPLE. Aplique o PURPLE EASY TOP e leve ao UV 2 

minutos. Aplique generosamente não esticando demasiado, porque como é Um pouco líquido pode não cobrir a 

unha toda. Deve aplicar como na cor alternadamente. Aplica numa unha e leva cerca de 30 segundos ao UV 

(apenas o tempo que demora a aplicar o EASY TOP na outra unha da outra mão). O PURPLE EASY TOP não deixa 

resíduos pelo que não é preciso limpar a goma. Após os 2 minutos no UV a unha sai seca e brilhante. ATENÇÃO: 

APÓS A UNHA SAIR DO CATALIZADOR DEVE ESPERAR UM MINUTO ANTES DE PÔR O DEDO EM CIMA DA UNHA, POIS 

A UNHA PODE FICAR BAÇA. NÃO APLIQUE O ÓLEO DE CUTÍCULAS NA UNHA, APLIQUE APENAS NAS CUTICULAS. 

 

OU 

          Sem remover a goma (se desejar remover a goma pode faze-lo), aplique o PURPLE TWIN UV BASE & TOP COAT e 

leve ao UV 3 minutos. Remova o excesso com uma compressa impregnada em REMOVEDOR DE SEM ACETONA 

PURPLE OU CLEANER PURPLE OU DESINFECTANTE PURPLE. 

Dica importante para selar bem a ponta da unha pode virar a mão ao contrário e aplicar o 

finalizante debaixo da unha. NÃO APLIQUE O ÓLEO DE CUTÍCULAS NA UNHA, APLIQUE APENAS NAS CUTICULAS. 

 

 

 

REMOÇÃO PURPLE UV GEL POLISH 
 

 

1 - Numa taça de vidro ou metal coloque um pouco de SOAK OFF REMOVER. 

2 - Mergulhe as unhas da cliente no liquido cerca de 10 minutos. 

3 - Ao fim de 3 minutos com a ajuda do empurra cuticulas em aço levante um pouco do gel na zona das cuticulas. 

Este passo vai facilitar a entrada do liquido. 

4 - Mergulhe de novo as unhas no liquido. 

5 – Uns minutos depois tente de novo levantar o gel até à sua completa remoção. 

6 – Quando o produto estiver totalmente removido passe a lima 180 para uniformizar a unha. 

7 – Após a remoção pode aplicar de novo o verniz gel. Caso a cliente não queira aplique uma base e o óleo nas 

cutículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES UV GEL POLISH 

 

 
 

1 - POSSO FAZER A MANICURE COM ÁGUA ANTES DE APLICAR O UV GEL POLISH? 

DE MODO NENHUM JÁ QUE CAUSARÁ O LEVANTAMENTO DO GEL POR CAUSA DA HUMIDADE. 
 
 

2 - DEVO USAR UM PREP NAIL OU PRIMER? 

SE TIVER O PREP NAIL E O PRIMER DEVE USAR POIS AJUDA A TER UMA MAIOR ADERÊNCIA, MAS NÃO É ESSENCIAL NO CASO DO 

UV GEL POLISH. MAS SE PREFERIR PODE USAR APENAS O PRIMER QUE É MAIS IMPORTANTE. 

 

3 - DEPOIS DE REMOVER O BRILHO DA UNHA DEVO LIMPAR COM CLEANER? NÃO É 

NECESSÁRIO, BASTA USAR A ESCOVA/ PINCEL DE LIMPEZA. 

 

4 - DEPOIS DA CÔR SAIR DO APARELHO UV DEVEMOS LIMPAR COM CLEANER? 

NÃO É NECESSARIO MAS PODE FAZÊ-LO SUAVEMENTE COM UMA COMPRESSA IMPREGNADA EM CLEANER PURPLE OU 

SOLUÇÃO DESINFECTANTE PURPLE OU REMOVEDOR SEM ACETONA PURPLE. 

 

5 - DEPOIS DO TWIN UV BASE & TOP COAT USADO COMO FINALIZANTE DEVEMOS LIMPAR COM O QUÊ? PODE FAZÊ-LO 

SUAVEMENTE COM UMA COMPRESSA IMPREGNADA EM CLEANER PURPLE OU SOLUÇÃO DESINFECTANTE PURPLE OU 

REMOVEDOR SEM ACETONA PURPLE. 

 

6 - A BASE NÃO FICOU BEM NIVELADA. PORQUÊ QUE ISTO ACONTECE. 

TANTO A BASE COMO O GEL DE COR DEVEM SER PERFEITAMENTE ESTICADOS. 
 
 

7 - O GEL DE CÕR DEPOIS DE SAIR DO UV GANHOU UMAS BOLHINHAS. PORQUÊ? 

O GEL DE CÔR NÃO FOI BEM ESTICADO. DEVERÁ SEMPRE ESTICAR BEM O GEL. NO ENTANTO SE GANHOU BOLHINHAS 

PODERÁ FACILMENTE RESOLVER O PROBLEMA. BASTA LIMAR SUAVEMENTE ATÉ DISFARÇAR E APLIQUE DEPOIS O TWIN 

FINALIZANTE. 

 

8 – O PURPLE EASY TOP DEIXA GOMA? 

NÃO DEIXA GOMA PELO QUE APÓS OS 2 MINUTOS NO UV A UNHA FICA SECA E BRILHANTE. NÃO ESQUECER DE APLICAR 

ALTERNADAMENTE. ACONSELHAMOS SE APLICAR O EASY TOP A REMOVER A GOMA DO GEL DE COR MUITO SUAVEMENTE 

COM CLEANER PURPLE OU SOLUÇÃO DESINFECTANTE PURPLE OU REMOVEDOR SEM ACETONA PURPLE. 

 
 

9 – POSSO ACERTAR O FORMATO DA UNHA DEPOIS DA UNHA FINALIZADA? 

DEVE EVITAR FAZÊ-LO JÁ QUE AO LIMAR REMOVE A DOBRA DE GEL DO BORDO LIVRE QUE PERMITE AGARRAR O GEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES UV GEL 
 
 
 
 

1 – PORQUE DEVEMOS MEXER BEM O GEL DA PONTA BRANCA E GEIS DE CÔR? 

 

PORQUE O PIGMENTO FICA NO FUNDO DO FRASCO E APESAR DE PARECER TER A CÔR CORRECTA DEPOIS ACABA POR NÃO 

CATALIZAR DEVIDO AO PIGMENTO NÃO ESTAR BEM MISTURADO. 

 

2 – POSSO USAR OS PRODUTOS PURPLE COM OUTRAS GAMAS DE GEL? 

 

POR VEZES EXISTE INCOMPATIBILIDADE. PODE TESTAR MAS CORRE UM RISCO. 

 

3- O QUE FAZER QUANDO OS GEIS DE CONSTRUÇÃO QUEIMAM? 

 

O GEL AO OCUPAR ESPAÇO NA UNHA NATURAL, OU SEJA NA SUA ADESÃO, POR VEZES CRIA UMA SENSAÇÃO DE ARDOR OU 

PICADA. DEVE REMOVER A MAO DO UV E COLOCAR POR CIMA DE MODO A NÃO APANHAR A LUZ DO UV E PRESSIONAR ATÉ 

ACABAR A SENSAÇÃO DE ARDOR. A SUA FUNÇÃO É AVISAR A CLIENTE PARA ESTA SITUAÇÃO ANTES DE APLICAR O GEL E 

REMOVER LOGO QUE SINTA ALGO. 

 

4 – NOS GEIS DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO EXIGEM BASE POSSO APLICAR NA MESMA A BASE? 

 

NÃO. ALÉM DO DESPEDÍCIO DE PRODUTO POR VEZES PROVOCA O LEVANTAMENTO DO GEL. 

 

5 – POR VEZES O GEL LEVANTA JUNTO ÀS CUTICULAS. 

 

NA APLICAÇÃO DO GEL E DO ULTRA FINISH DEVE TER ATENÇÃO PARA NUNCA TOCAR OU SOBREPOR NAS CUTICULAS POIS 

ORIGINA O LEVAMTAMENTO. TEM TAMBEM DE TER ATENÇÃO NA LIMAGEM JÁ QUE POR VEZES LIMA-SE DEMASIADO E FICA 

UMA CAMADA EXTRA FINA QUE LEVANTA OU FIM DE POUCOS DIAS.



 

 

 
GAMA PURPLE PROFESSIONAL GEL 

 
 
 
 

TIP BLENDER 

É UM LIQUIDO QUE AJUDA A DISFARÇAR RAPIDAMENTE O TIP APÓS A SUA COLAGEM. 

APLICA-SE NA UNIÃO DO  TIP COM A UNHA NATURAL, UNHA A UNHA, E  LIMA-SE ATÉ DISFARÇAR 

TOTALMENTE O TIP. 

 

AJUDA A REMOVER DA UNHA NATURAL RESIDUOS DE GEL. 
 

 
PREP NAIL 

REMOVE A GORDURA DA UNHA NATURAL DE MODO A FACILITAR A ADERÊNCIA DO GEL. APLICA-

SE EM TODA A UNHA NATURAL E CUTICULAS E SECA AO AR DURANTE 30 SEGUNDOS. 

 
PRIMER 

É UM DILATADOR DE POROS E FACILITA A ADERÊNCIA DO GEL À UNHA NATURAL. 

APLICA-SE POUCA QUANTIDADE SEM TOCAR NA CUTICULA E SECA AO AR DURANTE 30 SEGUNDOS. 
 

 
BASE GEL 

É UM GEL DE ADERÊNCIA DA LINHA HARD TRANSPARENTE. 

APLICA-SE APÓS O PREP NAIL, ESTICADO COMO UM VERNIZ E SEM TOCAR NA CUTICULA, RETIRA-SE O 

EXCESSO PRESSIONANDO LEVEMENTE UMA COMPRESSA SECA E VAI AO UV DURANTE 1 MINUTO. APLICAR 

UNHA A UNHA. 

 
ULTRA FINISH 

É UM SELANTE DE UNHAS DE GEL TRANSPARENTE E CONFERE ÀS UNHAS UM BRILHO EXTRA. 

APLICAR APÓS O GEL DE CONSTRUÇÃO TER SIDO NIVELADO, UNHA A UNHA E SEM TOCAR NA CUTICULA. 

SECA 3 MINUTOS NO UV, NÃO LIBERTANDO RESIDUOS (GOMA). 

 
NAIL OIL 

ÓLEO HIDRATANTE PARA UNHAS E CUTICULAS. 

APLICA-SE APÓS SECAGEM DO ULTRA FINISH APENAS NA CUTICULA. 
 

 
GEL HARD TRANSPARENTE 

É UM GEL TRANSPARENTE DE ALTA VISCOSIDADE QUE NÃO ESCORRE. 

APLICA-SE UNHA A UNHA APÓS A BASE GEL E PROCEDE-SE À MODELAGEM DO GEL. CATALIZA NO UV EM 

3 MINUTOS. 

 
GEL HARD CAMOUFLAGE 

É UM GEL DE ALTA VISCOSIDADE, DE COR ROSA SEMELHANTE AO TOM NATURAL DA UNHA. É IDEAL 

PARA DISFARÇAR IMPERFEIÇÕES E DANOS NAS UNHAS E PARA RECONSTRUIR UNHAS ROIDAS. APESAR DO 

TOM INTENSO DEPOIS DE CATALIZAR FICA MUITO NATURAL. 

APLICA-SE APÓS O PREP NAIL E O PRIMER. 

APLICAR UM POUCO DE GEL NA UNHA E MODELAR, CATALIZA NO UV EM 3 MINUTOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

GEL SOFT TRANSPARENTE 

É UM GEL DE MÉDIA VISCOSIDADE QUE NÃO PRECISA DE BASE. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL SOFT ROSA 

É UM GEL DE TOM ROSA INTENSO, DE MÁDIA VISCOSIDADE QUE NÃO PRECISA DE BASE. 

TAL COMO O GEL HARD CAMOUFLAGE, É UM GEL QUE DISFARÇA IMPERFEIÇÕES E DANOS NAS UNHAS. 

IDELA PARA USAR QUANDO VAI APLICAR GEL COLORIDO. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL PINCELADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL SOFT ROSA BABY  

É UM GEL DE TOM ROSA SUAVE, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. É UM GEL QUE 

CONFERE À UNHA UM TOM ROSADO MUITO DISCRETO. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL SOFT BRANCO LEITOSO 

É UM GEL DE TOM BRANCO LEITOSO, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. É IDEAL PARA 

FAZER O EFEITO MANICURE FRANCESA. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL SOFT ROSA LEITOSO 

É UM GEL DE TOM ROSA LEITOSO, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. É IDEAL PARA 

FAZER O EFEITO MANICURE FRANCESA. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 

GEL SOFT BRANCO GELO 

É UM GEL DE TOM BRANCO LEITOSO MAIS OPACO, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. 

É IDEAL PARA FAZER O EFEITO MANICURE FRANCESA. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
ICEBERG FRENCH WHITE GEL 

É UM GEL BRANCO DE PREENCHIMENTO PARA A PONTA FRANCESA. NECESSITA DE SER MUITO BEM 

MEXIDO COM UMA ESPÁTULA. 

APLICA-SE NA UNHA DE MODO A CRIAR A PONTA FRANCESA, UNHA A UNHA E CATALIZA NO UV DURANTE 

3 MINUTOS. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
GEL COLORIDO 

É UM GEL DE COR PARA COLORIR AS UNHAS DE GEL OU PARA FAZER NAIL ART. NECESSITA DE SER 

MUITO BEM MEXIDO COM UMA ESPÁTULA. 

APLICAR UMA CAMADA ESTICADA APÓS O GEL DE CONSTRUÇÃO ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO E SEM 

RESIDUOS DE PÓ E CATALIZAR NO UV. REPETIR A APLICAÇÃO, UNHA A UNHA, ALTERNANDO AS MÃOS E 

NO FINAL CATALIZA NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL TOP SHIMER (DIAMANTE, AZUL E OURO) 

É UM GEL TOP COM MICROPARTICULAS DE BRILHANTES (PRATA, AZUL E OURO). 

APLICAR   UMA   CAMADA   ESTICADA   DE   TOP   SHIMER   APÓS   O   GEL   DE   CONSTRUÇÃO   ESTAR 

PERFEITAMENTE NIVELADO E SEM RESIDUOS DE PÓ E CATALIZAR NO UV DURANTE 3 MINUTOS. PODE SER 

APLICADO POR CIMA DO GEL DE COR. 

UV INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL SOFT ROSA BABY  

É UM GEL DE TOM ROSA SUAVE, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. É UM GEL QUE 

CONFERE À UNHA UM TOM ROSADO MUITO DISCRETO. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL SOFT BRANCO LEITOSO 

É UM GEL DE TOM BRANCO LEITOSO, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. É IDEAL PARA 

FAZER O EFEITO MANICURE FRANCESA. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL SOFT ROSA LEITOSO 

É UM GEL DE TOM ROSA LEITOSO, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. É IDEAL PARA 

FAZER O EFEITO MANICURE FRANCESA. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 

GEL SOFT BRANCO GELO 

É UM GEL DE TOM BRANCO LEITOSO MAIS OPACO, DE MÉDIA VISCOSIDADE E QUE NÃO PRECISA DE BASE. 

É IDEAL PARA FAZER O EFEITO MANICURE FRANCESA. 

APÓS O PREP NAIL E O PRIMER APLICA-SE UMA PRIMEIRA CAMADA DE GEL ESTICADA E CATALIZA NO UV 

INTERCALADAMENTE UNHA A UNHA. DE SEGUIDA APLICA-SE UMA SEGUNDA CAMADA DE GEL E 

MODELA-SE, CATALIZANDO NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
ICEBERG FRENCH WHITE GEL 

É UM GEL BRANCO DE PREENCHIMENTO PARA A PONTA FRANCESA. NECESSITA DE SER MUITO BEM 

MEXIDO COM UMA ESPÁTULA. 

APLICA-SE NA UNHA DE MODO A CRIAR A PONTA FRANCESA, UNHA A UNHA E CATALIZA NO UV DURANTE 

3 MINUTOS. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
GEL COLORIDO 

É UM GEL DE COR PARA COLORIR AS UNHAS DE GEL OU PARA FAZER NAIL ART. NECESSITA DE SER 

MUITO BEM MEXIDO COM UMA ESPÁTULA. 

APLICAR UMA CAMADA ESTICADA APÓS O GEL DE CONSTRUÇÃO ESTAR PERFEITAMENTE NIVELADO E SEM 

RESIDUOS DE PÓ E CATALIZAR NO UV. REPETIR A APLICAÇÃO, UNHA A UNHA, ALTERNANDO AS MÃOS E 

NO FINAL CATALIZA NO UV DURANTE 3 MINUTOS. 

 
GEL TOP SHIMER (DIAMANTE, AZUL E OURO) 

É UM GEL TOP COM MICROPARTICULAS DE BRILHANTES (PRATA, AZUL E OURO). 

APLICAR   UMA   CAMADA   ESTICADA   DE   TOP   SHIMER   APÓS   O   GEL   DE   CONSTRUÇÃO   ESTAR 

PERFEITAMENTE NIVELADO E SEM RESIDUOS DE PÓ E CATALIZAR NO UV DURANTE 3 MINUTOS. PODE SER 

APLICADO POR CIMA DO GEL DE COR. 

TERMINAR COM A APLICAÇÃO DO FINALIZANTE ULTRA FINISH. 
 

 

NAIL ART PASSO A PASSO 
 

 
 

Arte nas unhas em gel 

1ª opção 

Depois de a unha estar pronta e perfeitamente modelada, proceda à realização de nail art com géis de 

cor, pinturas de acrílico ou simplesmente verniz. Neste último tem de deixar secar muito bem. Por fim 

aplicar o Gel Ultra Finish e vai 3 minutos ao UV. 

 

2º opção – Nail Art entre camadas 

Após a primeira camada de gel esticada, sem catalizar coloque os gliter, madreperlas etc e leve a 

catalizar 1 minuto. Coloque a segunda camada de gel de modo a criar o formato que deseja.Depois de a 

unha estar pronta e perfeitamente modelada, aplique o Gel Ultra Finish e vai 3 minutos ao UV 

 
DICA: A arte nas unhas deve ser realizada de preferência no topo de modo a que seja fácil remover na 

próxima manutenção. 
 

 

DICAS IMPORTANTES 
 

 
 

 
DEVE CONVERSAR SEMPRE COM A SUA CLIENTE DE FORMA A CONHECER OS SEUS HÁBITOS. 

 

 
PROFISSÃO – Profissões que lidam com bastante água causam por vezes incompatibilidade com o gel, 

originando com o que gel levante. 

 
TRABALHOS DOMÉSTICOS – Aconselhar ao uso de luvas quando usarem produtos muito agressivos, tais 

como lixivia, liquido verde, etc. Avisar para terem cuidado ao fazer a cama, pois é nesta tarefa que se 

partem mais unhas, ao esticar os lençois. 

 
MEDICAÇÃO – Anti depressivos e tratamentos de quimioterapia causam o levantamento do gel por 

completo. 

 
MANUTENÇÃO – A manutenção deverá ser realizada de 15 em 15 dias para uma óptima conservação das 

unhas de gel e do seu brilho. Deverá aconselhar a cliente a aplicar todos os dias, ao deitar, um pouco de 

Oleo Vitaminico nas cutículas para evitar a formação de peles que ficam muito inestéticas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
https://www.facebook.com/#!/groups/
103912466384611/ 
 
 
https://www.facebook.com/#!/purplep
rofessional 
 
 
http://purpleprofessional.com/images/
catalogoPurple2012.pdf 
 
 

 

BOM TRABALHO!  
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