


Com mais de 50 cores na 
coleção, a NUANCE® nasce já 
sendo a maior e mais comple-
ta linha de pigmentos para mi-
cropigmentação do mundo.

O compromisso de acres-
centar beleza e segurança ao 
trabalho dos artistas brasilei-
ros trouxe a NUANCE® a ne-
cessidade de desenvolver duas 
linhas de produto exclusivas.

A NUANCE® Orgânica é ins-
pirada nos pigmentos provi-
dos da natureza e abrem uma 
variedade de cores fortes, vi-
vas e de alta performance de 
fixação.

A NUANCE® Inorgânica é 
inspirada nos pigmentos pro-
vidos de minerais apresentan-
do uma gama incrível de cores 
pastéis e nudes.

Além disto, é a primeira mar-
ca do mundo a criar um pig-
mento ideal para dermógrafo 
e microblading devido ao seu 
processo especial de moagem, 
que proporciona a textura per-
feita para ser veiculada através 
de lâminas ou agulhas.

Esta excelência encontrada 
na formulação NUANCE® é re-
sultado de anos de pesquisas 
realizadas pelas autoridades 
mundiais em micropigmenta-

ção Eliana Giaretta e Mario 
Gisbert em conjunto com a 
equipe de pesquisa e desen-
volvimento da Electric Ink, em-
presa pioneira em tecnologia 
para tintas de tatuagem no 
mundo.

A NUANCE® ainda traz a ga-
rantia de procedência e qua-
lidade e registro de 100% dos 
produtos na ANVISA. Garantia 
para você, segurança para o 
seu cliente.

Este catálogo é o guia rápido 
e visual com todas as informa-
ções e dicas de uso para total 
segurança.

ELIANA GIARETTA
Consultora NUANCE® América
@elianagiaretta
ceo@elianagiaretta.com.br

MARIO GISBERT
Consultor NUANCE® Europa

@mariogisbert
mario@mariogisbert.com

®



RecomendaçõesRecomendações

Legenda

Nome Tinta

RECOMENDAÇÕES DE USO: 
indica qual técnica recomen-
damos para cada ferramenta. 
No exemplo ao lado, fios para 
microblading e fios e sombrea-
do para dermógrafo. 

CORES FANTASIA: Modificado-
res possuem pontos coloridos 
que representam quais cores 
de sobrancelhas eles corrigem.

TEMPERATURA DA TINTA.

Inovadora,

Até na Embalagem

Conheça a embalagem inte-
ligente desenvolvida na França.

A base emborrachada fun-
ciona como um conta gotas, 
facilitando o deposito do pig-
mento no batoque e evitando 
desperdícios.

INORGÂNICO

ORGÂNICO

BASE QUENTE

BASE FRIA

BASE NEUTRA

DERMÓGRAFO

MICROBLADING

SOMBREADO

FIO A FIO



  ORGÂNICO
SOMBREADO SOMBREADO

FIO A FIO FIO A FIO

  INORGÂNICO

• Sun Brown
• Tabacc

• Tone
• Wood

• Intense
• Caramel

• Lighten Brown

• Medium Brown
• Express Brown

• Master

• Coconut
• Sun Brown

• Ergot
• Coconut

Dermógrafo Microblading 2

• Sun Brown
• Tabacc

• Tone
• Wood

  ORGÂNICO
SOMBREADO SOMBREADO

FIO A FIO FIO A FIO

  INORGÂNICO

• Intense
• Special

• Caramel

• Intense
• Red Brown

• Express Brown
• Lighten Brown

* Escureça com Strong SE necessá-
rio.

• Coconut
• Sun Brown
• Tabacc

• Sun Brown
• Tabacc

Dermógrafo Microblading

1

Para obtermos a cor ideal para cada tipo de pele é preciso fa-
larmos a respeito de fototipo, ou seja, precisamos falar da carac-
terística da cor da pele de cada um.

O entendimento da metodologia de Fitzpatrick e uso correto 
dela evitará a alteração da cor para o roxo, azul, verde e laranja.

Abaixo fazemos uma sugestão de uso de uma maneira fácil de 
alcançar a perfeição em cada fototipo.

Feita Para Você!

* Em caso de pele clara e pelos escuros usar Star Brown.
** Todas as cores podem ser escurecidas com Star Brown SE necessário.



  ORGÂNICO
SOMBREADO SOMBREADO

FIO A FIO FIO A FIO

  INORGÂNICO

• Sun Brown
• Coconut

• Star Brown
• Ergot

• Express Brown • Medium Brown

• Express Brown
• Master

• Dark Brown

• Star Brown
• National

• Star Brown
• National
• Dark Chocolate

Dermógrafo Microblading

* Todas as cores podem ser escurecidas com Ebony SE necessário.
** Aqueça ou esfrie os pigmentos SE necessário.

3
• Timber
• Coconut

• Red Brown
• Night Brown

• Dark Brown
• Darkest Brown

• Ebony
• Strong

• Darkest Brown
• Ebony

• Strong• Star Brown
• National

• Night Brown

  ORGÂNICO
SOMBREADO SOMBREADO

FIO A FIO FIO A FIO

  INORGÂNICO

4 Se necessário as cores po-
dem ser aquecidas com:

Se necessário as cores po-
dem ser aquecidas com:

• Timber
• Ergot

• Red Brown • Apricot

• Dark Chocolate
• National

• Star Brown
• Night Brown

• Dark Chocolate
• National

• Star Brown
• Night Brown

• Dark Brown
• Darkest Brown

• Strong

• Darkest Brown
• Ebony

• Strong

  ORGÂNICO
SOMBREADO SOMBREADO

FIO A FIO FIO A FIO

  INORGÂNICO 5

6
Se necessário as cores po-
dem ser aquecidas com:

Se necessário as cores po-
dem ser aquecidas com:

• Timber
• Ergot

• Red Brown • Apricot



Microblading
Conheça a linha de microblading da NUANCE® a mais completa do país.
A coleção acompanha 5 tipos de lâminas devidamente aprovadas pela ANVISA e 25 

perfis tornando-se ideal para qualquer procedimento.

Microblading

Curve
7 Flex

9 Flex / Hard
11 Flex / Hard
12 Flex / Hard

RL
5 Flex
8 Flex
9 Flex

21 Flex

Reta
7 Flex

9 Flex / Hard
11 Flex / Hard
12 Flex / Hard

“U”
15 Flex Double

17 Flex
18 Flex

Long
7 Flex

12 Flex
7 Flex Curve

12 Flex Curve

As lâminas que você precisa



Curvas que enCaixam na sua mão

Design exClusivo

textura aDerente

A caneta descartável com design 
exclusivo, textura aderente e cur-
vas suaves encaixa perfeitamente 
na mão proporcionando mais segu-
rança na implantação e firmeza no 
traçado.

toDos os materiais são DeviDamente 
CertiFiCaDos e aprovaDos pela
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ORGÂNICO

BASE QUENTE

BASE FRIA

BASE NEUTRA

DERMÓGRAFO

MICROBLADING

SOMBREADO

FIO A FIO

PARAMÉDICO

OLHOS



Tone Wood Sun Brown

Tabacc Star BrownCoconut

Night Brown

Dark
ChocolateNational



Dermógrafo
ConeCtor
magnétiCo

Disponível nas Cores

exClusive magnum

As Pontas que 
você deseja

Criada para impressionar até 
os profissionais mais habilido-
sos, o dermógrafo NUANCE® une 
com perfeição a delicadeza da mi-
cropigmentação com a potência 
da tatuagem.

Dermógrafo

Gold Rosé

Silver Light

All Black



toDos os materiais são DeviDamente 
CertiFiCaDos e aprovaDos pela

painel
De leD

botões De 
memória

entraDa
para peDal

De 77 a 115 pulsos 
por segunDo

entraDa Dupla 
para Canetas

O design elegante acompanha 
tela de led interativo, botões de 
memória rápida e de ajuste de 
velocidade, além de entrada para 
pedal exclusivo e para duas cane-
tas. A potência do seu motor pos-
sibilita trabalhar na faixa de 77 a 
115 PPS (Pulso Por Segundo).



Pretty Cindy Look RadiantVibrant Junket

Red Hot / 

Timber

Yellow

Repair

Orange

Mod

Red Brown/
Ergot

Green Mod

Todo lábio é considerado frio, independente do fototipo.
Por isto, deve-se sempre aquecer com o modificador Orange Mod.

Red Hot / Timber
Usar puro em sobrancelhas es-
verdeadas, azuladas ou acizen-
tadas. Aquecer tons médios de 
marrom.

Yellow Repair
Usar puro em sobrancelhas ro-
xas e utilizar para clarear tons 
escuros.

Orange Mod
Usar puro em sobrancelhas 
pretas, azul-intensas, grafites 
e roxo-azuladas. Aquecer 
qualquer pigmento frio.

Green Mod
Usar puro em sobrancelhas 
vermelhas, rosadas e alaranja-
das. Esfriar qualquer pigmento 
quente.

Red Brown / Ergot
Aquecer tons escuros de mar-
rom.



Black Eyes

Pele Clara

Pele

Pele Escura
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INORGÂNICO

BASE QUENTE

BASE FRIA

BASE NEUTRA

DERMÓGRAFO

MICROBLADING

SOMBREADO

FIO A FIO

PARAMÉDICO

OLHOS



Special

Lighten Brown

Master

Intense

Dark Brown

Medium Brown

Strong

Caramel

Darkest Brown

Express
Brown

Ebony



Areola 1 Areola 2 Areola 3

Old Rose

Terracota

Baby



Skin 1

Skin 2

Skin 3

Black Branco

Green

Blond
Red Hot

Apricot



Dicas & 
Truques

• Profissionais Iniciantes devem utilizar com cautela. Aplique 
lenta e superficialmente, com a mão leve e mantendo a veloci-
dade média-baixa.

• Agite bem o frasco antes de usar e, durante o procedimento, 
mexa esporadicamente o pigmento no batoque.

• Adicione o diluente NUANCE® caso queira diluir o pigmento 
para obter uma cor mais suave.

• É possível observar a cor semelhante a cor final logo após 
limpar a pele na primeira passagem. A cor escurece 10 minutos 
depois de aplicada, portanto, o profissional deve ser cauteloso 
ao comparar as cores nas áreas aplicadas, para se certificar de 
que escolheu a cor corretamente.

•Todas as cores podem ser misturadas entre si, desde que se 
respeite a linha. Orgânicos somente com Orgânicos e Inorgâni-
cos somente com Inorgânicos.

•As cores podem ser clareadas ou escurecidas conforme a ne-
cessidade.

Dicas &

Truques



CosmeticsCosmetics

®

Aguarde...

O CUIDADO QUE VOCê MERECE.
A MARCA QUE VOCê CONFIA.



nuancepigments.com.br

Consultoria WhatsApp
+55 (11) 99808 4863

®


