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Óleo extraído da Semente de
Girassol
Vitamina E
Manteiga da semente de Shorea
Manteiga de Karitê
Cera de Candelila
Ácido Hialurônico
Esqualano

O TOUCH  SCRUB é um esfoliante
DIFERENTE!  composto por micro
esferas de celulose que além de fazer
a esfoliação dos lábios na medida
certa, não agridem ao meio
ambiente. 

Mas além de remover as células
mortas, nosso esfoliante tem uma
ação hiper hidratante. Veja outros
ativos presentes no Touch Scrub são:
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 vem a 
HIDRATAÇÃO!
depois da esfoliação 

Mas com o Touch Scrub, isso ocorre ao
mesmo tempo!

***Aplique na pele e lábios e faça movimentos circulares. Para
remover os resíduos das esferas de celulose da pele, utilize um

algodão úmido com água.



BALM SLIDER
man t e i g a  d e s l izan t e

O Balm Slider da linha LIP BOOM da N.I.K.S evita que
a pele fique ressecada e sensível; trata a rachadura
provocada pelo ressecamento e alivia a sensação de
repuxamento . Devido a sua alta concentração de
ácidos graxos essenciais (AGE), O BALM deslizante da
N.I.K.S promove uma super hidratação e a agulha
desliza com mais facilidade. Seu procedimento de
micropigmentação labial 
merece um tratamento 
poderoso! É por isso que
 os produtos LIP BOOM 
são perfeitos para você 
manter os lábios de suas
 clientes hidratados, 
saudáveis e o procedimento
 muito mais confortável para
 elas! Com o Balm Slider da
 N.I.K.S.
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manteiga de murumuru  

manteiga de karitê   

ceras de candelila  

ceras de abelha  

Óleo de oliva, 

Óleo de castor, Oleo de semente de Girassol

Óleo de Macadâmia

Óleo de Gergelim, 

Óleo de Linhaça, 

Óleo de  milho, 

Óleo de palma, Óleo de algodão, 

COMPOSIÇÃO
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Glossy Repair

C/ ÁCIDO HIALURÔNICO

A C E
vitamina vitamina vitamina 

FI
N

A
LI

ZA
N

TE

Gloss finalizante com ação
cicatrizante, antioxidante,
antibacteriana, anti -
inflamatória e antiviral. Fortalece
as fibras de colágeno
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Tem ação cicatrizante, antibacteriana,
antiviral e anti-inflamatório.
Antioxidante 50x maior do que a
vitamina C e é capaz de se ligar às
fibras do colágeno natural e por isso
evita o envelhecimento das células e os
danos aos tecidos da pele.

Tem ação antifúngica,
antimicrobiana e anti-
inflamatória. Reduz o inchaço e
ajuda a aliviar a dor e o
desconforto. É rico em de ácidos
graxos e é capaz de agir de
forma profunda na pele.
Estimula o crescimento de
tecidos saudáveis   ao redor de
feridas e a produção do
colágeno e da elastina. E por
fim, trata erupções na pele .

Óleo de Castor

Ácido Hialurônico com
baixo peso molecular

E capaz de penetrar  de
forma profunda na pele .
Hidrata  de forma intensa
e auxi l ia  a  reter  a
umidade na pele .

É  um poderoso ant ioxidante
que combate o  efe i to  dos
radica is  l iv re  na pele .
Est imula  a  produção de
células  novas  e  saudáveis

Sangue de Dragão

Onopurdum acantium 
Age na d i ferenciação
celular  e  est imula  o
reparo da pele  dani f icada .
Restaura  a  barre i ra
cutânea e  age na
regeneração dérmica e
epidérmica de forma
natural .

Vitamina E –
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Balm volumizer

C/ FATOR DE CRESCIMENTO

E

5

BALM LABIAL HOMECARE RIQUÍSSIMO
EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS

COM ALTO PODER DE HIDRATAÇÃO E
NUTRIÇÃO.

BALM DESLIZANTE COMPOSTO POR NOBRES ÓLEOS
VEGETAIS COM ALTA CONCENTAÇÃO DE ÁCIDOS:
OLEICO, PALMÍTICO, LINOLEICO, LÁURICO E LINOLÊNICO.

ÔMEGA

3

6

9



LIP BALM VOLUMIZER

O Balm Volumizer tem ação
antioxidante e anti-inflamatória.
Estimula a epitelização e estimula a
síntese de colágeno. Através de uma
rica combinação de 11 nobres óleos
vegetais que o tornam um balm
hiper, ultra e mega hidratante, o
Lip Balm Volumizer também acaba
criando uma barreira que impede a
pele dos lábios de perderem água.

Com a associação do Pantenol e
vitamina E o lip balm N.I.K.S é capaz
de atingir camadas mais profundas
da pele contribuindo com sua
hidratação essencial

Na formulação do Lip Balm Volumizer
está presente um tri-hexapeptídeo
que tem por função fazer o tecido
adiposo da pele migrar para as
extremidades dos lábios fazendo
com que diminuam as linhas de
sucção dos lábios e eles fiquem mais
volumosos de forma natural.

.

HOME CARE

Recomendamos usar diariamente, por pelo
menos 7 dias antes de procedimentos
estéticos nos lábios; e também, por no
mínimo 7 dias após.

MODO DE USAR
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*15 DIAS LÁBIOS MAIS VOLUMOSOS APÓS

O USO CONSTANTE POR DIAS 



KIT MASTER E KIT BASIC
O S  C U I D A D O S  Q U E  F A L T A V A M  E M  S E U  P R O C E D I M E N T O !

Kit para Lábios
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30
MINERAIS



Água Termal N.I.K.S

FUNÇÃO

Em pós procedimentos estéticos: peelings,
limpeza de pele, jato de plasma, depilação,
micropigmentação, microagulhamentos,
transplantes capilares, 

Refresca, acalma e purifica a pele. É
recomendável ser usado sempre após
procedimentos estéticos  para reduzir
vermelhidão, inchaço, coceiras. Alivia dor e
ajuda a reduzir inflamação. Perfeito para ser
aplicado na pele antes de cosméticos de
rotina skincare pois ajuda a potencializar os
resultados. Reforça as defesas naturais da
pele.

QUANDO USAR

EAU THERMALE
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MULTI FUNCIONAL

Esta espuma de limpeza é para todas as horas!
Aplique sobre a pele em movimentos circulares
e enxágue.

MODO DE USAR

Uma espuma super cremosa para limpar a pele
de forma suave. Deixa a pele com um toque
seco e aveludado. Tem ácido hialurônico na
composição; e também, Pantenol, vitaminas E,
C, B3, B5 e B6.

EFEITO E  AÇÃO

MOUSSE DE LIMPEZA
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- Para lavar o rosto diariamente;
- Para preparar a pele para os
procedimentos estéticos: limpeza de
pele, peeling, design de sobrancelha.
Epilação, micropigmentação,
microagulhamento, etc. 

QUANDO USAR





Umedeça com a Loção de Limpeza um pedaço de
algodão e passe sobre a pele para limpá-la. Não
utilizar após iniciar o procedimento, somente antes. 

A Loção de Linpeza Wynt faz a antissepcia do local de
forma natural sem agredir a pele e sem prejudicar o
manto hidrolipidico. 

MODO DE USAR

O QUE FAZ?

É uma solução para ser usada antes de iniciar  o
procedimento de micropigmentação. Tem a finalidade
de realizar a ANTISSEPCIA do local, eliminando germes
e bactérias pra que você realize o seu trabalho de
forma segura. Ele não poderá ser usado mais após você
já ter iniciado a micropigmentação.

O QUE É?

LOÇÃO DE
LIMPEZA

 Passo 



Umedeça com o Tônico Revitalizante pedaço de
algodão ou o lenço compacto seco e use o mesmo para
limpar a pele durante a realização de  todo o
procedimento.

Estimula a OXIGENAÇÃO da pele. Ajuda a MANTER A
UMIDADE e a manter a pele hidratada. DIMINUI O
PROCESSO INFLAMATÓRIO e com isso, vai ajudar na
absorção e MELHOR FIXAÇÃO DO PIGMENTO na
micropigmentação e diminuirá a formação de linfa.

MODO DE USAR

O QUE FAZ?

É uma solução Á  BASE DE ÁGUA para ser usado
durante todo o procedimento de micropigmentação.
Tem ação terapêutica sobre a pele devido a uma
especial formulação à base de 8 EXTRATOS
FITOTERÁPICOS  Age diretamente no equilíbrio da
pele e por isso diminui o inchaço, a vermelhidão e a
sensibilidade.

O QUE É?

TÔNICO 
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REVITALIZANTE

 Passo 



HIBISCO

CALÊNDULA AMORA

ROMÃ

GINSENG

UVA

CAMOMILA

ALOE VERA

+ 8 extratosNIACINAMIDA
ALANTOÍNA
VITAMINA E

Terapêuticos



 

O que é?

O Gel Protetor Wynt é um finalizador para ser
aplicado na pele ao terminar a
micropigmentação.  Ele cria, o que chamamos
de, “segunda pele”, e forma uma incrível
barreira de proteção contra agentes externos.

Tem ação terapêutica sobre a pele. Ajuda a
diminuir o inchaço, a vermelhidão e a
sensibilidade. Controla a formação de linfa.

FINALIZADOR (USO PÓS PROCEDIMENTO)

Como age e o que faz?

Em sua formulação há uma alta concentração
de bioflavonoides, Ômega 6 e Vitaminas A, C
e E; que juntos, estimulam a produção de
novos queratinócitos que agem fortemente
na união entre as células e regenera a
camada protetora da pele favorecendo à uma
perfeita cicatrização.

Devido aos princípios ativos da formulação,
possui poderosa ação antioxidante,
regeneradora, cicatrizante e calmante.

CALMANTE E  CIZATRIZANTE

GEL 

Skincare | PMU

PROTETOR
Passo 



 

Calêndula              Semente de Uva          Melalêuca              Passiflora            Ginseng                  Melissa 

c/ 6 extratos
 fitoterápicos

24
horas

CICATRIZAÇÃO EM



 

PELE HIDRATADA

PELE MACIA

PELE PROTEGIDA

PELE VIÇOSA

Passo CUIDADOS EM CASA
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MULTIREPARADOR E MULTIFUNCIONAL

O REPARADOR DÉRMICO WYNT é
um verdadeiro bálsamo para a

pele! Ele acalma, hidrata e protege
a pele para ajudara reparar a
função de barreira da pele.

 É indicado para
todos os tipos de

peles,
principalmente

as mais
sensíveis.

 Estimula a
produção de novos

queratinócitos e
favorece na

repitelização celular
desde a camada

mais interna até as
camadas mais
superficiais.

melhora a união
entre as células

e promove a
cicatrização

perfeita

Com uma textura
leve e de rápida

absorção, penetra
nas camadas mais
externas da pele
proporcionando
uma hidratação

profunda.

EFEITO

composição:
Pantenol

Fosfolipídios
 Onopurdum acantium

óleo de Camelina
Camomila

Ginseng brasileiro
Óleo vegetal

Óleo de semente de
girassol

Óleo de oliva
Lecitina

Vitamina E
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