


PINK GEL L.U -2 
O campeão de vendas no Brasil, tem na sua 
resistência e cor os pontos fortes, curvatura e  
secagem ultra rápida que o torna incomparavél. 
Dermatologicamente e microbiologicamente 
testados; e com laudos de hipoalergênicos.

PINK GEL L.U -2, SOFT NUDE, MID NUDE, 
HARD NUDE. 14 E 33G
O campeão de vendas no Brasil, tem na sua resistên-
cia e cor os pontos fortes, curvatura e secagem ultra 
rápida que o torna incomparavél. Dermatologica-
mente e microbiologicamente testados; e com laudos 
de hipoalergênicos.

GEL ACRÍLICO VITRAL
Gel colorido transparente de altíssima resistência  
que proporciona resultados incríveis. Ideal para 
encapsulado e efeito decorativos com transparência.
Referência em 7 países e campeão na Rússia.



CANETA PRIMER PIÙ-BELLA
A base de ácido metacrílico tem a vantagem de ser 
antimicótico, fungicida, e adstrigente, deixando a 
unha pronta para aderência em um único passo. Ideal 
para pessoa sem prospecção alérgica. 

TIP  PIÙ-BELLA
Tip fabricada em plático ABS virgem, com alta 
resistência e e flexibilidade controlada. Totalmente 
diferente das confeccionadas com material reciclado. 

FIBRA PIÙ-BELLA
Única com certificação dermatologicamente testa-
da e microbiologicamente testada, em laboratório 
credenciados pela Anvisa, e Reblas, única que cumpre 
as normas ISSO quimicamente e termicamente, 2 
minuntos a 100 graus eliminando assim 99,9% das 
bactérias, possuindo 4.000 filamento por tufo. 



PÓ ACRÍLICO 
Alto grau de micronização e com tempo 
de secagem apto ao trabalho em qualquer 
região do pais. Compativél com qualquer 
monomer.

FRENCH GEL BRANCO 28G PIÙ-BELLA
Construção de unhas artificiais, ideal para fazer 
francesinha permanente.
Cura na cabine UV ou LED e com ótima qualidade. 
Consistência, viscosidade e opacidade.

BRUSH - ON GLUE DA PÌU BELLA (COLA) 10ML
Aderência rápida. Ideal para trabalhos com tips.



PREP
A contriubição altamente bactericida do clorotimol, a uma 
solução de isopropanol, transforma o Prep da Più - Bella 
na mais completa e eficaz solução higienizadora, anti-
micótico, e a keratina hidrolizada completa a sua fórmula 
fortalecendo a unha natural. 

Utilizado como finalizador nas unhas artificiais em geral.
Coloque na cabine (Led ou Uv ) por 90 segundos, 
proporcionando alto brilho com altíssima durabilidade.

SELANTE FINALIZADOR SECAGEM 
EM CABINE PIÙ-BELLA 15ML

ÓLEO HIDRATANTE DE CUTÍCULA PIÙ-BELLA 
Usado por profissionais;
Utilizar ao final da aplicação do alongamento das unhas;
Prolonga a maciez e o crescimento adequado da cutículas;
Hidrata e dá maciez às cutículas;
Combate o ressecamento das unhas e cutículas;
100% absorvido pela pele.



GEL ACRÍLICO PIÙ-BELLA 14G
Usado na aplicação de vários métodos de alongamento e 
estética de unhas, como: 
Acrigel, Banho de Gel, Envelopamento, Encapsulamento, 
Restauração de unhas c/fungos ou roídas, etc.
• O mais transparente do mercado, próprio para fortalecer a 
estrutura sem interferir em qualquer outra cor nas decorações;
• Textura fácil de aplicar;
• O Gel mais usado por profissionais;
• Produto Dermatologicamente e Microbiologicamente testado 
por Agências credenciadas ANVISA; 
• Hipoalergênico, laudo de hipoalergenico;
• Usar Cabine UV ou LED p/ realizar a secagem.

Estabiliza o PH (indicador de acidez e alcalinidade) da unha. 
Deixando a mesma em perfeitas condições para a adição do Primer 
sem ácido.

Proporciona uma unha com grande poder de aderência e fixação.
Pode ser usado por pessoas que apresentam alergia ao ácido metacrílico.

REGULADOR DE PH: 

PRIMER SEM ÁCIDO: 

Redutor do tempo de lixamento.
OBS: Quando a tip é colada sobre a unha,  produz-se um desnível. 
Pincelando o tip blender na extremidade aderida a unha , dissolve 
parcialmente a tip nivelando a superfície evitando quase totalmente 
o lixamento, o que agiliza o procedimento e diminui a agressão a 
unha natural.

TIP BLENDER PIÙ-BELLA 15ML



Monomer Rápido (tampa preta):
Secagem rápida, próprio para técnicas experientes e para 
decoração 3D e 4D.

Monomer Profissional (tampa azul):
Uso para profissionais com larga experiência.

MONOMER PIÙ-BELLA - 60ML, 250ML E 500ML

PÓ ACRÍLICO COLORIDO PIÙ-BELLA 
• Próprio para confecção de unhas acrílicas, e 
de grande utilidade em decoração 3D e 4D;
• Alta micronização;
• Fácil manuseio;
• Efeitos decorativos incríveis;
• 21 cores disponíveis.

Prático e bonito, com cerdas suaves e sedoços que nunca 
soltam.
- Utilizado para limpeza do resíduo (pó) após a etapa de lixa-

ESPANADOR PIÙ-BELLA



- Moldes adesivos descartáveis para esculpir unhas acrílicas
- Dispensa o uso de tips de unhas
- Contém 100 moldes adesivos Più-Bella
- Melhor forma para modelagem de unhas de gel e porcelana em alongamento.
- Auto-adesivos autocolantes forma de unhas,
- Com comprimento e números marcados em cada forma de unha que pode - 
fornecer um guia preciso para fazer as unhas perfeitas,
- Adequado para a extensão em unhas de gel, acrigel e acrílica,
ideal para todos tipos de unhas.

FORMAS PROFISSIONAL PIÙ-BELLA

As lixas da Più-Bella são fabricadas seguindo os mais altos padrões de qualidade. 

LIXAS PIÙ-BELLA

CARIMBO E PLACAS PARA CARIMBO
Carimbo com aderência perfeita e única placa dupla face, 
para otimizar o esforço e o custo.



Esmalte Più-Bella com alto grau de pigmentação e 
secagem super rápida.
Excelente para aplicação de carimbo.
Cores disponíveis: Amarelo, Branco, Incolor, Ouro, 
Prata, Preto, Rosa, Verde, Vermelho, Violeta, Pink, Azul.

ESMALTE PARA CARIMBO PIÙ-BELLA

PINCEL - PIÙ-BELLA

PINCEL PORCELANA 

PINCEL PORCELANA 08

06

PINCEL OVAL 

ESPÁTULA PINCEL

PINCEL RETRÁTIL 

• Loção hidratante pés & mãos (loção cremosa e hidratante);
• Óleo hidratante pés & mãos, fórmula rica em óleo de semente de uva. 
• O único 100% absorvido pela pele.
• Pasta esfoliante e hidratante (esfoliação eficaz, que auxilia na elimi-
nação de células mortas, além de proporcionar hidratação e sensação de 
toque aveludado).

 KIT SPA PIÙ-BELLA



capa-catalogo-V4.psd

A Pinça Curvatura C cria com precisão, rapidez e facilidade a famosa 
curvatura em C, em qualquer técnica de unhas artificiais

A Pinça Curvatura C cria com precisão, rapidez e 
facilidade a famosa curvatura em C, em qualquer 
técnica de unhas artificiais

Possui ponta dupla indicada para empurrar e raspar a cutícula 
resistente e aderida à unha.

Possui ponta dupla indicada para empurrar e raspar a 
cutícula resistente e aderida à unha.

PINÇA PRESSÃO CURVATURA PIÙ-BELLA

PINÇA PARA CURVATURA PIÙ-BELLA

BASTÃO UNHA PONTA METÁLICA PIÙ-BELLA

BASTÃO UNHA PONTA METÁLICA PIÙ-BELLA



Em 2 apresentações, básico e light. Composto por neces-
saire transparente, 
caixa de fibra, gel, selante, caneta prime*, Prep, Píncel, 
Lixa fecha poros e lixa flex. 
Pronto para os cursos de fibra.
*Opção: Regulador de PH e Primer sem Ácido.

KIT FIBRA - PIÙ-BELLA

DAPPEN - PIÙ-BELLA

Perfeito para deixar as unhas no formato de Curvatura em C.

KIT PRESILHA



ELIMINADOR DE RESIDUOS PIÙ-BELLA
O Único credenciado no INMETRO e adequa-
do a norma Isso 9001

CABINE UV, LED PIÙ-BELLA

48w. de potência real, com possibilidade de 
trabalhar em 24w, para unhas muito sensíveis. 
Garantia de 6 meses em todo o país.

- Alta qualidade;
- Transparência Total;
- Alta definição e trabalho artesanal que reduzem 
grandemente a fadiga visual;
- Luminescência de 180 graus sem escuridão, sem 
ponto de luz, iluminação suave;
- Saudável e sem piscar, sem ferir os olhos, proteção 
ambiental;
- Multi função e uso flexível, design exclusivo, pode 
fixar de forma flexível na plataforma de operação ou 
borda da mesa, lâmpada multifuncional;
- Bivolt.

LUMINÁRIA AMPLIADORA DE MESA - PIÙ-BELLA



PLACA DE VIDRO PIÙ-BELLA
Para abrir a Fibra          

ALICATE CORTADOR DE UNHAS TIPS ACRÍLICAS - PIÙ-BELLA

• Cortador de unhas profissional para tips e unhas postiças 
• Mola durável que pode ser usada por longo tempo
• Borda afiada para cortar as unhas em comprimento e estilos dese-
jáveis     

APLICADOR PARA LINHA “AORA” - PIÙ-BELLA

• Cortador de unhas profissional para tips e unhas postiças 
• Borda afiada para cortar as unhas em comprimento e estilos desejável     
• Mola durável que pode ser usado por longo tempo



MICROMOTOR (CANETA) PIÙ-BELLA 
Fabricado seguindo as mais rigorosas espeficações para ade-
quação dos trabalho das manicures. Garantia de 6 meses em 
todo o território nacional e assistência técnica permanente.  

MICROMOTOR DE UNHAS PIÙ-BELLA 
PROFISSIONAL R30 REVERSO BIVOLT 
• ALTA POTÊNCIA
• REVERSÃO DE ROTAÇÃO
• ATÉ 30.000 ROTAÇÕES
• BELEZA, LEVEZA E PRATICIDADE
• REGULAGEM CONTÍNUA DE VELOCIDADE
• GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO PAÍS

Nos tamanhos G, M, F

Suporte da lixa send

LIXA SEND GRANDE C/ 10 UNID - PIÙ-BELLA

MANDRIL



007 718 085 082

056 744

721720001

035 033 003 010

009

BROCAS 14 Brocas

SUPORTE DE BROCAS 
15 orifícios para guardar suas brocas protegidas.

Suporte da lixa send

LIXA SEND GRANDE C/ 10 UNID - PIÙ-BELLA

MANDRIL


