
VIDEO DE APLICAÇÃO



O novo Dipping Expert System é um método inovador 
que oferece a mesma qualidade e o mesmo ar natural que 

o acrílico tradicional ou gel, mas de forma muito mais 
prática, rápida e saudável para as unhas. Tem como fator 

diferenciador a não utilização de qualquer luz UV ou LED.

INTRODUÇÃO

São inúmeras as suas vantagens, cheiro muito suave, 
diminuição do tempo de aplicação, menor danos nas 

unhas, são as que mais se destacam e tornam esta nova 
técnica uma alternativa ideal para o tradicional acrílico ou gel.
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2.1- Aplicar o Liquido 1 – Pro Preparation 
sobre as unhas naturais e deixar secar.

PÓ BASE INOCOS2º

2.2- Escolher o Pó Base e Cor a aplicar e abrir o frasco. 

2.3- Aplicar o Liquido 2 – Pro Base. Pincelar de forma 
suave apenas na extremidade da unha. Visualmente 
dividir a unha em três zonas e nesta primeira 
aplicação, pincelar apenas a zona da extremidade.

2.4- Mergulhar o dedo no pó da base escolhida. 
Sacudir suavemente o dedo, por forma a retirar o 
excesso de pó. Repetir o processo para todas as unhas.

2.5- Aplicar novamente o Liquido 2 – Pro Base. 
Pincelar de forma suave cerca de 2/3 da unha, não 
pincelando junto da cutícula, iniciando numa das 
laterais da unha e terminando na extremidade oposta. 

2.6- Mergulhar o dedo no pó da base escolhida. 
Sacudir suavemente o dedo, por forma a retirar o 
excesso de pó. Repetir o processo para todas as unhas.

Retirar o excesso de pó com o 
auxílio de uma escova suave.Dica:

-Retirar o excesso de pó com o 
auxílio de uma escova suave.Dicas:

-Limpeza: Antes de colocar a segunda camada 
de Líquido 2 - Pro Base de forma a evitar que se 
transporte pó para o interior do produto.

-Pressionar o pó com a ajuda do dedo.
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1– Abrir o frasco Pó Proteção da Cor.

PÓ PROTEÇÃO DA COR INOCOS

2– Aplicar novamente o Liquido 2 - Pro Base. 
Pincelar toda a unha de forma suave, desde a cutícula 
até à sua extremidade, iniciando numa das laterais da 
unha e terminando na extremidade oposta.

3- Mergulhar o dedo no Pó Proteção da Cor. 
Sacudir suavemente o dedo, por forma a retirar o 
excesso de pó. Repetir o processo para todas as unhas;

Retirar o excesso de pó com o 
auxílio de uma escova suave.Dica:
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- Retirar excesso de pó com o 
auxílio de uma escova suave.Dicas:

- Retirar sempre excessos do Líquido 2 - Pro Base 
que possam �car na zona do gargalo do frasco 
para evitar que a tampa cole entre aplicações. 

-Pressionar o pó com a ajuda do dedo.

DEPOIS DE...
aplicar o 
Pó de Imersão Cor

3ºPASSO  MANUAL PÓ DE IMERSÃO INOCOS

antes DE...
aplicar o 

Líquido 3 - Activator
4ºPASSO  MANUAL PÓ DE IMERSÃO INOCOS

PÓ DE IMERSÃO
PROTEÇÃO DA COR

ADENDA



3.1– Escolher o Pó Cor a aplicar e abrir o frasco.

PÓ COR INOCOS3º

3.2– Aplicar novamente o Liquido 2 - Pro Base. 
Pincelar toda a unha de forma suave, desde a cutícula 
até à sua extremidade, iniciando numa das laterais da 
unha e terminando na extremidade oposta.

3.3- Mergulhar o dedo no Pó da Cor escolhida. 
Sacudir suavemente o dedo, por forma a retirar o 
excesso de pó. Repetir o processo para todas as unhas;

3.4 – Repetir a aplicação da Pro Base 
e Pó Cor para todas as unhas.

Retirar o excesso de pó com o 
auxílio de uma escova suave.Dica:
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- Retirar excesso de pó com o 
auxílio de uma escova suave.Dicas:

- Retirar sempre excessos do Líquido 2 - Pro Base 
que possam �car na zona do gargalo do frasco 
para evitar que a tampa cole entre aplicações. 

4.1 – Aplicar uma camada generosa 
do Liquido 3 - Activator em todas as unhas.
 Deixar secar durante 2 minutos.  
Selar bem o bordo livre da unha.

ACTIVATOR INOCOS4º

4.2 – Após a secagem do Liquido 3 - Activator limar as 
unhas com uma lima adequada. Após a limagem, passar 
o bloco apenas para alisar a unha. Retirar o pó formado 
com o auxílio de uma escova suave.

4.3 – Aplicar uma segunda camada de 
Liquido 3-  Activator em todas as unhas. 
Deixar secar bem durante  pelo menos 2 minutos.

4.3 – Depois da passagem da segunda camada do 
Líquido 3 - Activator  e da sua secagem ( 2 minutos ) 
passar a unha com uma compressa seca de forma  a 
retirar qualquer vestígio de Líquido 3 - Activator antes 
de colocar o  Líquido 4 - Finish Gel.

-Pressionar o pó com a ajuda do dedo.



FINISH GEL INOCOS5º

HIDRATAR CUTÍCULAS6º

5.1 - Aplicar uma camada de 
Líquido 4 - Finish Gel em todas 
as unhas sem interrupções. 
Deixar secar durante cerca 
de 2 minutos. 

Aplicar o Óleo de Cutículas Inocos.

5.2 - Aplicar uma segunda camada de Líquido 4 - 
Finish Gel de forma mais lenta e cuidada. Deve 
pincelar desde a cutícula até à extremidade da unha. 
Selar bem o bordo livre. 
Deixar secar durante 2 minutos.

Esta primeira aplicação deve 
ser feita em 2 a 3 pinceladas 
rápidas, sem muita precisão.

Dica:

Quanto mais e�ciente for esta 
limagem, menor é o tempo 
de remoção.

Dica:
-Retirar sempre excessos de Finish Gel que possam �car 
na zona do gargalo do frasco para evitar que a tampa 
cole entre aplicações. 
-Limpar sempre o pincel numa compressa seca depois 
da 1ª aplicação de Finish Gel para evitar que possíveis 
reíduos de Activator entrem para o frasco do Finish Gel.

1 – Limar a unha por forma a retirar o seu brilho.

REMOÇÃO 1

2 – Aplicar uma compressa bem embebida em 
Removedor de Pó de Imersão sobre a unha e 
envolver em papel de alumínio.

4- Retirar as compressas e limpar a película formada, 
pressionando e friccionando a própria compressa e 
voltar a limar.

Se permanecerem resíduos, voltar a colocar uma 
compressa embebida em Removedor de Pó de 
Imersão mais alguns minutos. 

3 – Esperar cerca de 7 a 10 minutos.

Dicas:



Poderá em alternativa utilizar o seguinte método.

REMOÇÃO 2

1 – Colocar um pouco de papel de cozinha no fundo de 
2 taças e de seguida um pouco de Removedor de Pó de 
Imersão (quantidade su�ciente para cobrir a ponta dos 
dedos).

2- Mergulhar os dedos no  Removedor  de Pó de 
Imersão e “esfregar as unhas” contra o papel cerca 
de 5 minutos. Após 5 minutos limpar a unha com 
uma compressa. Se permanecerem resíduos, repetir 
o processo.

MANICURE FRANCESA 
PASSO-A-PASSO
1 – Após a 1º aplicação da Líquido 2 - Pro Base e do Pó 
Base, aplicar outra camada de Líquido 2 -Pro Base na 
superfície total das unhas.

2- De seguida e rapidamente mergulhar a ponta da unha 
num ângulo de 45º com o pó de imersão de cor branco, 
criando uma linha de sorriso.

3- Rapidamente mergulhe o remanescente da unha , 
ainda molhada com o Líquido 2 -Pro Base, com o pó 
com o qual se deseja fazer a manicure ( Branco Ponta; 
Branco Leitoso; Rosa Claro; Rosa Muito Claro) . Limpar o 
excesso de pó com a escova.

4- Aplicar outra camada de Líquido 2 -Pro Base na 
superfície total das unhas e repetir os passos 2 e 3. 

5- Aplicar outra camada de Líquido 2 -Pro Base na 
superfície total da unha e mergulhar toda a unha em 
pó transparente. Limpar o excesso de pó com a escova. 

6- Aplicar uma camada de  Líquido 3 - Activator. 
Os restantes passos são iguais à manicure normal.

Recipiente para Manicure Francesa



NAIL ART
PASSO-A-PASSO

Nail art com Purpurinas
   Colocar a 1ª camada de Líquido 3 - Activator e limar, 
colocar o Líquido 4 - Finish Gel para colar a purpurina 
e se �car um pouco rugoso limar com uma lima muito 
suave ou com um bloco. 
   Passar a 2ª camada de Líquido 3 - Activator e �nalizar 
com o Líquido 4 - Finish Gel.

Nail art com Brilhantes
   Após a 2ª camada de Líquido 3 - Activator, colar o 
brilhante com o Líquido 4 - Finish Gel ( colocar por 
debaixo do brilhante ). 
   Finalizar com o Líquido 4 - Finish Gel.

Nail art com Acrílico
   Aplicar sempre depois 2ª camada de Líquido 3 - 
Activator  e �nalizar com o  Líquido 4 - Finish Gel.

Nail art com verniz gel ou pasta gel 
   Aplicar sempre depois 2ª camada de Líquido 3 - 
Activator,  catalisar a nail art em lâmpada UV/LED e 
�nalizar com o Líquido 4 - Finish Gel.



LIMPEZA DOS PINCÉIS

LÍQUIDO 2 - PRO BASE
1- Diariamente retirar o pincel do frasco e os excessos 
de produto com uma compressa embebida em 
Removedor Pó de Imersão.

2- Colocar o pincel num recipiente com Removedor 
pelo menos 6 horas.

3- Retirar o pincel do removedor , secá-lo com uma 
compressa e introduzi-lo no Brush Softener, trocando 
os pinceis.

5- Retirar o pincel que estava no Brush Softener, 
limpá-lo com uma compressa embebida em removedor, 
secá-lo e colocá-lo de novo na Líquido 2 - Pro Base para 
que possa ser utilizado.

- Colocar um pouco de óleo de cutículas ou vaselina 
/creme gordo na parte exterior do gargalo do frasco 
de forma a evitar a colagem da tampa ao gargalo.

Dicas:
- Aconselhamos que tenha sempre  2 a 3 pinceis a mais. 
Um a uso e outro dentro do Brush Softener.

- Limpar sempre o excesso de pó antes de colocar a 
segunda camada de Líquido 2 - Pro Base de forma a 
evitar que se transporte pó para o interior do produto



LIMPEZA DOS PINCÉIS
LÍQUIDO 4 - FINISH GEL
VER INSTRUÇÕES PARA O LÍQUIDO 2 - PRO BASE

O Líquido 4 - Finish Gel só deverá ser aplicado após 
secagem completa do  Líquido 3 - Activator de forma a 
evitar que resíduos do Líquido 3 - Activator   entrem em 
contacto com o  Líquido 4 - Finish Gel.

Dicas:

Nota:
- O Líquido 3 - Activator  é um catalisador, logo , 
qualquer líquido que entre em contacto com ele tem 
tendência a secar e a �car espesso.

- Ter sempre Líquido 2 - Pro Base, Líquido 4 - 
Finish Gel e Brush Softener em duplicado. 



QUESTÕES & DICAS 2- O Finish Gel demora muito tempo a secar, ou não 
está a formar uma camada brilhante, o que fazer?
Deixar secar durante 2 minutos a camada de 
Activator colocada antes, para que o Finish Gel 
seque rapidamente e obtenha o brilho desejado.
É imprescindível deixar secar bem as duas camadas 
de Ativator.

3- Porque é que o Finish Gel está a �car com riscos 
opacos na sua superfície? 
Para que o Finish Gel não deixe pequenas marcas 
aquando da sua aplicação, deixe secar durante 
2 minutos a primeira camada aplicada e tente que 
esta seja aplicada de forma rápida.

4-  O pó dipping ainda está de ótima qualidade, mas já 
existe uma linha de crescimento da unha muito notória, 
fazer remoção ou uma reaplicação?
Se a unha já mostrar uma linha de crescimento muito 
notória, mas o Dipping continua com ótima qualidade, 
pode fazer uma reaplicação de cor, sem remoção, da 
seguinte forma:
No caso de manicure francesa com rosa e branco, 
recomendamos uma limagem suave de �na camada da 
cor antiga, limpeza das partículas de pó; de seguida 
aplicar uma camada de Pro Base em toda a unha e 
mergulhar primeiro no Pó Cor Branco e de seguida 
mergulhar no Pó Cor Rosa. 
Se for uma reaplicação de cor, após a aplicação da base, 
mergulhar toda a unha na nova cor. Se pretender uma 
unha com mais espessura, repetir o procedimento. 
Aplicar o Activator e limar. Aplicar novamente o 
Activator, esperar 2 minutos para que seque. Aplicar 
duas camadas de Finish Gel.

Aconselhamos que a cor da reaplicação seja igual ou semelhante à cor inicial.Dica:
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1- As minhas unhas estão a descolar, 
o que pode estar a acontecer?

Existem duas possíveis causas:

1- Quando é aplicada a primeira camada do 
Activator, ocorre a catalisação do pó, sendo o passo 
mais determinante para uma boa adesão deste à 
unha. Pode ser necessário aplicar uma camada mais 
abundante, tendo o cuidado de selar o bordo livre 
da unha. Certi�que-se que aplica o Activator em 
toda a superfície da unha, tendo atenção também 
às zonas laterais. O Activator pode ser aplicado na 
pele junto da unha, porque ele não apresenta 
qualquer risco para a mesma.

2- A segunda causa possível é a forma da aplicação 
do Finish Gel. Este deve ser aplicado em 2 a 3 
pinceladas, começando na zona das cutículas e em 
pinceladas rápidas terminar na zona do bordo livre. 
Na primeira camada de Finish Gel não é necessário 
aplicar mesmo junto das cutículas. Quando faz a 
aplicação da segunda camada, esta pode ser mais 
lenta e mais cuidadosa junto da zona das cutículas 
e na selagem do bordo livre. É muito importante 
aplicar o Activator e o Finish Gel até à extremida- 
de da unha e fazer sempre a selagem do bordo 
livre.




