QUE TIPO DE UNHAS TENS?
Os produtos da Bio Sculpture foram concebidos para nutrir e proteger a unha natural. Como tal, conforme o tipo de
unha e estado da mesma, os vernizes de tratamento vão atuar sobre ela para lhe dar o que lhe falta. Unhas moles,
estriadas, ou quebradiças são especificamente tratadas com produtos adequados à sua necessidade.

É usado para amaciar e remover
a pele teimosa da unha e à volta
da área da cutícula. Aplique,
aguarde um minuto, e afaste a
pele com um pau de laranjeira.

A Base de Lavanda é a gémea da
base executiva, enriquecida com
oleos essenciais de lavanda para
ajudar a hidratar e tem propriedades
suavizantes para unhas secas,
escamosas e quebradiças. Pode
aplicar por baixo do verniz de cor
como uma camada base ou pode
aplicar duas camadas.

Suaviza e nutre cutículas ressequidas
das unhas das mãos e pés. Usado na
Manicure e Pedicure - massaje a
cutícula antes de começar a sua
massagem. Excelente produto para
revenda (Kit Cuidados em Casa)
utilizado pelo cliente para massajar a
cutícula diariamente.

A Base Executiva é indicada
para unhas fracas, finas,
debilitas, moles e roídas. É um
tratamento que acondiciona,
nutre, fortalece e comprime a
queratina das unhas. Os
aminoácidos essências vão
potenciar a queratina,
fortalecendo as unhas moles
instantaneamente.

Esta fragrância transparente
de pepino é uma forma única
de vitaminas que são absorvidas pelas células da unha para
rejuvenescer, hidratar, endireitar e nutrir.
Distribua o produto circularmente à volta da unha e da
cutícula. As células da unha
abrir-se-ão para receber as
vitaminas.

É um produto rosa leitoso com bagas
azuis de Jojoba. Este produto particular é
especialmente formulado com óleo da
Árvore do Chá, extracto de lavanda e
vários ingredientes activos em forma de
baga. O calor e a pressão da massagem
causarão o rebentamento das bagas e a
libertação da sua mistura na base da
unha.

A gama de produtos SPA e tratamentos
naturais de unhas da Bio Sculpture foram
especialmente concebidos através da
natureza, das plantas e extratos de fruta,
para oferecer nutrients essenciais para o
rejuvenescimento da saude e beleza da
nossa pele e unhas.

Loção corporal e para
mãos. Sauve e nutritiva
para uso diário.

Extracto de pétalas
de rosa. Aplique esta
sedosa fragrância de
gerânio. Esfrege o
sal rico pela pele
húmida e massage.

Sais efervescentes que contem
pétulas de rosa. Ideal para
desinfectar os pés antes de
uma pedicure,

Especialmente formulado para
suavizar as calosidades endurecidas e os calcanhares secos e
gretados. Aplique generosamente
todas as noites: e massaje o
bálsamo nos calcanhares e na
sola dos pés. Cubra os pés para
ajudar a absorção.

Creme de mãos hidratante.

Creme de massagem rico em óleo
de semente de geraniol e
Ricinus communis, É usado durante os tratamentos de manicure
e pedicure. Ideal para pele muito
seca nas mãos, braços e pernas.

Um suave exfoliante que
contém óleo de chá de
folhas de árvore para
esfoliação. Massaje em
movimentos circulares
durante 5 minutes para
remover as células
mortas da pele das mãos
e dos pés. Enxaguar com
água morna.

Esta máscara fresca e
nutritiva contém óleo de
hortelã-pimenta e óleo de
folhas de eucalipto globulus. Aplicar nas mãos e
pés e deixe actuar por 10
mins. Utilize um pano Bio
e esponja com água
morna para retirar o
restante produto.

