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A Nails 21 é uma marca européia de cosméticos fundada por 
Susana Rodrigues no ano 2002 em Lisboa, Portugal. Desde 
então seguimos a enaltecer a beleza da mulher através da 
excelência, inovação e profissionalismo.

Surpreender e inovar são os nossos princípios. 

Nos nossos laboratórios, localizados em Portugal, Taiwan 
e Brasil, pesquisamos continuamente como oferecer às 
nossas clientes os melhores produtos profissionais seguindo 
às exigências e o controle de qualidade da legislação 
internacional de cosméticos. No Brasil, os nossos produtos 
são registrados e autorizados pela ANVISA, o que determina 
os nossos elevados padrões de proteção da saúde pública, 
garantindo às nossas profissionais produtos seguros e da mais 
elevada qualidade. 

A NAILS 21

Susana Rodrigues — CEO Nails 21



LASHES 21 BRASIL
CATÁLOGO

B. Laboratórios Nails 21 em Portugal
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C. Laboratórios Nails 21 em Taiwan
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Formado em Engenharia Química, especialista em 
regulatórios e garantia de qualidade. 

Com know-how amplo em cosmetologia, colorimetria e 
produtos cosméticos de unhas e cílios para o uso profissional.

Sob sua direção o Brasil passou por diversos processos como 
o desenvolvimento de novos produtos e projetos, grandes 
eventos por todo o território nacional e o fortalecimento de 
uma equipe promissora. 

A Nails 21 no Brasil cresce e se desenvolve a cada dia, se 
tornando uma potência a nível nacional

Gustavo Neris — Diretor Nails 21 Brasil
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Ministramos formações profissionais de Estilismo de Unhas 
e Alongamento de Cílios com alto rigor e excelência, ambos 
reconhecidos pelo Ministério da Educação Europeu.  

A equipe Nails 21 Brasil orgulha-se em inserir no mercado 
de trabalho brasileiro, milhares de profissionais Estilistas de 
Unhas com alto grau de competência técnica para melhor 
atender as suas clientes. 

Estamos localizados no centro financeiro da América Latina, 
mais precisamente na região metropolitana da cidade de 
Campinas, estado de São Paulo, num condomínio com mais de 
dez mil metros quadrados.

Esperamos a sua visita. 

D. Nails 21 Brasil em Campinas, abertura em Abril 2019.
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NAILS 21 BRASIL
CAMPINAS — SÃO PAULO

Contatos
—

Tlm.      19 3326-5036
Whatsapp       19 99310-9802

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519993109802
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PRODUTOS



LASHES 21 BRASIL
CATÁLOGO

Preparação



LASHES 21 BRASIL
CATÁLOGO

Líquido higienizante para unhas, 
mãos e luvas. Devido a sua ação 

desinfetante muito eficaz, deve ser 
utilizado antes de qualquer sessão 

de alongamento de cílios. Disponível 
com diferentes fragâncias.

125ml

CLIQUE

SANITIZER

LASHES 21 // LIMPEZA E CUIDADOS

Desenvolvido para HIGIENIZAÇÃO dos cílios 
e para a área dos olhos; remove também 

maquiagens, as oleosidades da pele e tem o 
Ph Lacrimal. Ele pode também ser vendido 

para suas clientes para Home-Care.

Disponível em 50ml.Disponível em 50ml.

CLIQUE

SPUMIE
SHAMPOO

https://nails21br.com/products/sanitizer?_pos=1&_sid=b90cc6f5a&_ss=r
https://nails21br.com/products/spumie-shampoo?_pos=1&_sid=4b48cd0d5&_ss=r
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LASHES 21 // PREPARAÇÃO

Ele possui um desengordurante que faz uma 
adstringência no pelo natural; na composição 

do ONSET há queratina, para trazer uma 
naturalidade para os fios naturais e manter o 

padrão dos fios ao receber a cola. Nele também 
há um adesivo extra que tem propriedades que 

fazem o ligamento entre a cola e os fios naturais. 
Aplica-se com MICROBRUSH e sem excesso de 
produto, ele faz uma blindagem no fio natural 
onde por meio disso é aplicado o tratamento. 

Disponível em 10ml.Disponível em 10ml.

CLIQUE

ONSET
PREPARADOR DE CÍLIOS

https://nails21br.com/products/onset?_pos=1&_sid=8c059e003&_ss=r
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Cílios
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LASHES 21 // CÍLIOS

CLIQUE

CAIXA DE CÍLIOS

Tamanho (6-14) 
Curvatura (CC – D) 

Espessura (0.03mm; 0.05mm; 0.07mm; 0.20mm) 

Nossos fios tem uma composição feita de PBT, que é um polímero 
termoplástico da família do poliéster que não deforma com a temperatura e 

que apresenta resistência e maleabilidade. 
Utilizamos dois tipos de Cílios, tais quais: 

 FLAT / ELIPSE 
- Fio com metade do peso e facilidade na aplicação do fio a fio

- Caixas com tamanhos únicos e Mix
- Tamanhos: 7mm a 14mm 

- Curvatura D e CC
- Espessura 0,20mm 

STANDARD / VOLUME
- Fio sintético com finalização em seda ideal para volume e mega volume

- Caixas com tamanhos únicos e Mix
- Tamanhos: 6mm a 14mm 

- Curvatura D e CC
- Espessura 0,03mm, 0,05mm e 0,07mm  

 

https://nails21br.com/search?type=product&q=caixa%20de%20cili*
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LASHES 21 // UTENSÍLIOS

ADESIVO AFFIXE

A Cola FAST FFIXE é indicada para quem já possui experiência 
com alongamentos pois apresenta uma polimerização 

principal instantânea após a imersão do fio sintético (1 seg. de 
polimerização). Cola especial para alongamento de Cílios de 

adesão imediata. Em sua composição o carbono tem a função 
de colorização da cola apenas; ele não causa alergias ou algum 

malefício a área dos olhos. 

Não há alteração da viscosidade depois de aberta e tem a 
durabilidade de até 90 dias. 

É um polimero que não altera sua densidade com o calor.
UMIDADE PARA TRABALHO:UMIDADE PARA TRABALHO: em 3 segundos é de 40% a 60%. 

DURABILIDADE DA APLICAÇÃO: DURABILIDADE DA APLICAÇÃO: 21 dias. 
TEMPERATURA: TEMPERATURA: de 20cº a 40cº. 

ARMAZENAMENTO APÓS ABERTURA:ARMAZENAMENTO APÓS ABERTURA: Dentro da embalagem em 
ambiente fechado sem exposição a luz ou temperatura altas. 

ADESIVO FAST FFIXE

1 SEG

ADESIVO AFFIXE Cola especial para alongamento de Cílios de 
adesão imediata. Em sua composição o carbono tem a função 

de colorização da cola apenas; ele não causa alergias ou algum 
malefício a área dos olhos. A Cola AFFIXE é indicada para quem 
está iniciando nos trabalhos de alongamento de cílios por conta 
da prática em manusear a cola. Os 3 segundos de polimerização 
após a imersão do fio sintético na cola é tempo suficiente para 
que não desperdice produto e consiga realizar o procedimento.

Não há alteração da viscosidade depois de aberta e tem a 
durabilidade de até 90 dias. 

É um polimero que não altera sua densidade com o calor.
UMIDADE PARA TRABALHO:UMIDADE PARA TRABALHO: em 3 segundos é de 40% a 60%. 
DURABILIDADE DA APLICAÇÃO:DURABILIDADE DA APLICAÇÃO: 21 dias. TEMPERATURA: de 

20cº a 40cº. 
ARMAZENAMENTO APÓS ABERTURA:ARMAZENAMENTO APÓS ABERTURA: Dentro da embalagem em 

ambiente fechado sem exposição a luz ou temperatura altas. 

CLIQUE
3 SEGDisponível em 10ml.Disponível em 10ml.

https://nails21br.com/products/fast-ffixe?_pos=1&_sid=c868ceb02&_ss=r
https://nails21br.com/products/affixe?_pos=1&_sid=f73ea805f&_ss=r
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LASHES 21 // UTENSÍLIOS

Nosso removedor de alongamento de cílios 
tem em sua composição a Gordura Vegetal, 

o Estabilizante Natural e a Queratina.  
Aplicamos com o MICROBRUSH na parte 
superior dos fios sintéticos deixando agir 
de 5 a 10 minutos, dependendo da técnica 
utilizada (Volume, fio a fio). Essa remoção 
química não agride os fios naturais; fazer 
a higienização com o SPUMIE retirando 

todo o excesso de produtos após a remoção 
dos fios sintéticos; aplica-se o ONSET para 

hidratar os cílios. 
Disponível em 5ml. Disponível em 5ml. 

REMOVEDOR

Ativador de cola para cílios sintéticos.
O produto CATCHIE tem como função 

acelerar o processo da polimerização da 
cola na acoplagem do fio sintético com o 

fio natural.
Pode ser aplicado no chicote ou pelo 

artificial.
Disponível em 15ml.Disponível em 15ml.

CLIQUE

CATCHIE

https://nails21br.com/products/removie?_pos=2&_sid=3d2114365&_ss=r
https://nails21br.com/products/catchie?_pos=1&_sid=f3d3534c5&_ss=r
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LASHES 21 // INDISPENSÁVEIS

Pinça de precisão extra para a 
seleção de extensões de cílios extra 

finos (0,05mm a 0,07mm).

CLIQUE

PINÇA RETA
Pinça com formato ideal para 
isolamento do cílio natural.

CLIQUE

PINÇA CURVA

PINÇA DE 
VOLUME

R$ 79,90

PINÇA DUMONT 
FINA

PINÇA DUMONT 
LONGA

PINÇA DUMONT 
CURVADA

CLIQUE CLIQUE CLIQUE

https://nails21br.com/products/pinca-reta?_pos=1&_sid=bb4c23b82&_ss=r
https://nails21br.com/products/pinca-reta?_pos=1&_sid=bb4c23b82&_ss=r
https://nails21br.com/products/pin-a-curvada-m-dia?_pos=4&_sid=b7065b986&_ss=r
https://nails21br.com/search?type=product&q=dumont*


LASHES 21 BRASIL
CATÁLOGO

Utilizada para auxiliar o isolamento do 
cílios inferior durante a extensão ou 

qualquer manobra para facilitar o acesso 
aos fios difíceis. 

CLIQUE

FITA ADESIVA MICROPORE

Escovinhas descartáveis, ideais para escovar 
o cílios durante o procedimento para 

desfazer qualquer cruzamento nos cílios, a 
cliente o levará para utilizar em home-care 

após o procedimento.

25 unidades

CLIQUE

PENTE PARA CÍLIOS

Hastes flexíveis finas e firmes 
feitas em fibra macia e não 
absorvente, utiliza-se para 

aplicar o primer, removedor, e 
no auxílio da remoção do cílios.

100 unid.

CLIQUE

MICRO BRUSHES

LASHES 21 // INDISPENSÁVEIS

https://nails21br.com/products/fita-adesiva-micropore?_pos=2&_sid=ed73cc204&_ss=r
https://nails21br.com/products/pente-para-cilios?_pos=1&_sid=f3303aa17&_ss=r
https://nails21br.com/products/micro-brushes?_pos=1&_sid=0aafe6d42&_ss=r
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LASHES 21 // UINDISPENSÁVEIS

Suporte de vidro para colocar as 
gotas de cola durante a aplicação. 

Tem um formato elegante e permite 
que a cola se mantenha a uma 

temperatura constante e adequada 
para um trabalho contínuo.

CLIQUE

CRISTAL DE SUPORTE PARA 
COLA - OCTOGONAL

Acrilico ideal e numerado para colocar as 
faixas de cílios e facilitar a aplicação

CLIQUE

ACRÍLICO PARA 
SUPORTE DE CÍLIOS

Suporte de vidro para colocar as 
gotas de cola durante a aplicação. 

Tem um formato elegante e permite 
que a cola se mantenha a uma 

temperatura constante e adequada 
para um trabalho contínuo.

CLIQUE

CRISTAL DE SUPORTE

https://nails21br.com/products/suporte-de-cristal-p-cola-octogonal?_pos=6&_sid=5cb4e83ab&_ss=r
https://nails21br.com/products/acrilico-para-suporte-de-cilios?_pos=4&_sid=a8c1fe741&_ss=r
https://nails21br.com/products/cristal-de-suporte?_pos=3&_sid=5cb4e83ab&_ss=r
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LASHES 21 // INDISPENSÁVEIS

Cílios de uso único utilizado para 
auxiliar no treino das novas estilistas 

de cílios, durante a formação.

CLIQUE

CÍLIOS DE TREINO

Par de pads úmidos descartáveis, com 
solução de aloe vera, para proteger e isolar 
os cílios inferiores durante a extensão. Este 

produto é livre de parabenos e o seu gel 
contém reequilibrantes do ph da pele. São 
maleáveis e possuem um efeito calmante.

CLIQUEPADS

https://nails21br.com/products/cilios-de-treino?_pos=2&_sid=9fa8f2c2d&_ss=r
https://nails21br.com/products/pads?_pos=1&_sid=a48b5bc4e&_ss=r
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Selante de cílios, utilizado para hidratação da cola, fazendo com que 
aumente sua durabilidade. Não danifica o alongamento de cílios 
diferente do rímel clássico. Não deve ser utilizado pela estilista, 

somente 24 horas após a aplicação e total secagem do alongamento. 
Portanto pode ser vendido para a cliente utilizar em home-care.

MASKIE

CLIQUE
BLACK

CLIQUE
CLEAR

LASHES 21 // LIMPEZA E CUIDADOS

https://nails21br.com/products/maskie-black-clear?_pos=2&_sid=5aa09d0c0&_ss=r
https://nails21br.com/products/maskie-clear?_pos=1&_sid=fecc89c1f&_ss=r
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CAMPINAS — SÃO PAULO

Gustavo Neris
DIRETOR

—
+55 19 9998-36797

gustavoneris@nails21.com

Equipe Nails 21

Contatos
—

Tlm.      19 3326-5036
Whatsapp       19 99310-9802
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