Dica:
PARA OBTER O MELHOR RESULTADO
E DURAÇÃO UTILIZE TODOS
OS PRODUTOS DA NOSSA MARCA.

1º MANICURE
- Higienizar as mãos e fazer a manicure
com a aplicação do Inocos Casco Perfeito,
Amolecedor de Cutículas;

Sempre e Essencial!
A nao esquecer!

- Polir as unhas com um bloco
adequado, por forma a retirar
o brilho natural da unha.

-Nunca realize manicure
com a utilização de água.

- Limpar bem a unha
do pó da limagem.

-Fazer a desidratação e limpeza da unha
através da aplicação do Cleaner Inocos
Tripla Ação. Deixar secar ao ar.
- Aplicar o Primer Inocos, deixar
secar ao ar durante 10 segundos.

Dicas:
-Antes de passar para o passo seguinte garanta

que as unhas estão limpas, desidratadas e sem
qualquer resíduo.
-Garanta que durante os próximos passos as
unhas não entram em contato com nenhuma
superfície, nem nenhum objeto.

Dica:
DICA: Tem disponível o Cleaner Inocos em

embalagens de 100, 500 e 1000mL.

-Para unhas difíceis pefira o
SUPER PRIMER Inocos, Efeito Cola.
-Pode usar em substituição ou
em reforço ao Primer Inocos.

Escolha a sua Base!

BASE

2º

APLICAÇÃO DA BASE INOCOS
- Aplicar uma fina camada de Base Inocos Verniz Gel e espalhar
na unha. Evitar o contato com a cutícula da unha.
Ter especial cuidado com a selagem da ponta da unha.
- Catalisar em luz UV durante 2 minutos
ou em luz LED durante 30 segundos.
-Aplicar uma camada mais abundante de Base Inocos.
-Catalisar em luz UV durante 2 minutos
ou em luz LED durante 60 segundos.

A nao esquecer!
ANTES E DEPOIS
BASE E TOP COAT
2 EM 1

-Não deixar acumular excesso
de base na ponta da unha.
Irá diminuir a sua durabilidade.

-Aplicação prática;
-Dupla função;
-Qualidade garantida!

SUPER BASE
PRO VITAMINA B5
VITAMINA E

-Semi-Gel
-Aplicação como verniz gel;
-Durabilidade do gel.

GUMMY BASE
EFEITO GOMA
+VOLUME

-Elevada viscosidade;
-Efeito volume extra;
-Ideal para unhas curtas
e com imperfeições.
-Facilita a uniformação da cor.
-Ideal para cores claras!

Dica:
-Se pretender realizar construção de unha por
utilização de Tips ou Moldes aconselhamos a
utilização do Gel Base de Construção 3 em 1 Inocos.

3º A COR
APLICAÇÃO DA COR INOCOS

De cor as suas unhas!

- Aplicar uma fina camada de Cor de Verniz Gel Inocos
e espalhar na unha.
Evitar o contato com a cutícula da unha.
Ter especial cuidado com a selagem da ponta da unha.
- Catalisar em luz UV durante 2 minutos
ou em luz LED durante 60 segundos.
-Aplicar uma nova camada
de Cor de Verniz Gel Inocos.
-Catalisar em luz UV durante 2 minutos
ou em luz LED durante 60 segundos.

Dicas:

A nao esquecer!

-Pode aplicar o Verniz Gel Cor

também sobre unhas acrílicas.

-Não retirar a goma do verniz
com o Cleaner ou com
qualquer outro produto,
nem efetuar nenhuma
limagem após a aplicação
da cor.

Dica:
-Aplique sempre finas camadas de cor de Verniz Gel Inocos.

sandálias
>violeta neon

O Top Coat pretendido...

FINALIZAÇÃO 4º

...para o efeito final desejado!
Gel | Verniz Gel | Acrílico

SE PRETENDER UMA
FINALIZAÇÃO
SIMPLES:
-Aplicar uma camada de Verniz Gel Inocos
Base e Top Coat, Antes e Depois.
-Catalisar em luz UV durante 2 minutos
ou em luz LED durante 60 segundos.
-Retirar a goma do Top Coat com
o Cleaner Inocos Tripla Ação.

SE PRETENDER UMA FINALIZAÇÃO
COM
EFEITO MATE AVELUDADO:
-Aplicar uma camada de Verniz Gel Inocos Top Coat Mate.

-Catalisar em luz UV durante 2 minutos ou em luz LED durante
60 segundos.
-Retirar a goma do Top Coat com o Cleaner Inocos Tripla Ação.

A NÃO ESQUECER: O efeito mate apenas é obtido com a remoção

SE PRETENDER UMA
FINALIZAÇÃO COM MAIOR
RESISTÊNCIA
E BRILHO:
-Aplicar uma camada de Verniz Gel Inocos
Super Top Coat.
-Catalisar em luz UV durante 2 minutos
ou em luz LED durante 60 segundos.

A NÃO ESQUECER: Não necessita de utilização de Cleaner.

da goma do top coat e secagem do cleaner.

DICA:Para aumentar a durabilidade e resistência do Top Coat,

no caso se secagem em luz LED, duplicar o tempo de permanência na luz. Com secagem em luz UV não necessita de alteração de tempo.

DICA: Para MAIOR brilho e durabilidade

aplique uma camada de Top Coat MAIS abundante.

5º HIDRATAÇÃO

Para uma pele
e cuticulas
bonitas e saudaveis!
Dicas:
-Aplicar o Óleo de Cutículas Inocos

apenas sobre as cutículas
e massajar suavemente.

-Terminar massajando as mãos com o

Creme de Mãos Maria Mão Feliz.

-Ideal para
pele muito seca e sensível.
-Enriquecido com
Ureia, Glicerina, Vitamina E
e Óleo de amêndoas doces.

REMOÇÃO

6º

EXISTEM DOIS MÉTODOS
DE REMOVER O VERNIZ GEL:
1- Limar suavemente a camada superior de Top Coat Inocos
para retirar o brilho e a camada superficial de produto.
2-Colocar as unhas numa taça com Removedor de Verniz Gel
Inocos durante 10 minutos aproximadamente,

ou

embeber uma compressa com Removedor de Verniz Gel Inocos,
envolver à unha e cubrir com um pedaço de folha de alumínio e
aguarde 10 minutos.
3-Retirar o Verniz Gel Inocos com a ajuda de uma espátula ou
pau de laranjeira. Uniformizar a superfície da unha com a ajuda
de uma lima suave.

A NÃO ESQUECER: Durante o processo de remoção, nunca colocar as
DICA: Para diminuir o tempo de espera para a remoção do

unhas em luz UV ou LED. Poderá danificar as unhas e o equipamento.

Verniz Gel, após cerca de 3 a 4 minutos, com a ajuda do empurra
cutículas, levante suavemente o verniz gel na zona das cutículas
e onde verificar já estar dissolvido.
Volte a colocar a compressa ou a mergulhar as unhas no líquido.
DICA: Tem disponível o Removedor de Verniz Gel Inocos

em embalagens de 100, 500 e 1000mL.

