
Você tem dúvidas sobre os nossos produtos,
modos de uso ou outras preocupações?

O nosso Atendimento ao Cliente ficará feliz em ajudar 
você!

Estamos aqui para encontrar a melhor solução 
possível para você.

4h00 – 14h00, de segunda a sexta-feira,
horário de Brasília

Sinta-se à vontade para nos contatar
em nosso número internacional:

+43 1 375 1618 1618
 

Ou use nosso número de ligação gratuita:

00 800 1618 0000

Ou deixe uma mensagem em nosso
WhatsApp ou Viber a qualquer hora.
Nós nos esforçaremos para entrar em

contato com você o mais rápido possível:
 

+43 660 222 37 07
+43 660 222 37 77

AGORA DISPONÍVEL EM 6 IDIOMAS!
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¿Qué no haríamos por tener unas cejas más 
pobladas?

En realidad, no es tan difícil - ¡con el nuevo Kit 
de Tratamiento con Agujas para el Crecimiento 
de las Cejas!

La combinación de un microneedling y el 
uso del aceite BrowGrowth favorece de 
forma ideal el crecimiento de los pelos de 
las cejas, fortalece los pelos y crea un brillo 
natural. Así se consigue un aspecto especi-
almente denso pero natural.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finalmente
cejas más
pobladas
¡de nuevo!

Brow
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O que não faríamos para uma navegação 
mais completa?

Na verdade, não é tão difícil - com o novo kit 
de tratamento BrowGrowth Needling!

A combinação de um microneedling e o 
uso do óleo BrowGrowth apóia idealmente 
o crescimento dos pêlos das sobrancelhas, 
fortalece os pêlos e cria um brilho natural. 
Isto leva a um aspecto particularmente denso, 
mas natural.

GROWTH NEEDLING
TREATMENT KIT

Finalmente
sobrancelhas 
mais cheias
novamente!

Brow

https://www.phishop.com/pt/browgrowth-needling-treatment-kit-91519.html
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A PhiLaser Machine é altamente 
eficaz em vários tipos de pele e 
traz a mais recente tecnologia 
de remoção de pigmentos. Ela 
trata uma grande variedade de 
problemas de pele, mas tem efeito 
agressivo sobre a pele.

Ela também realiza tratamento 
de peeling de carbono, que é um 
procedimento a laser revolucio-
nário para peles problemáticas e 
poros obstruídos. Auxiliado pela 
energia térmica do laser, o car-
bono penetra na derme, estimu-
lando a reparação das células da 
pele e a desobstrução dos poros.

Continuamos desenvolvendo e oti-
mizando o laser, agora podemos 
oferecer uma duração de pulso de 
2 nanossegundos!

O pulso mais curto fragmenta 
melhor as partículas e permite 
que as células imunológicas as 
removam mais facilmente.

                                                     •  esvaziamento fácil de água da máquina
                                                     •  espanhol adicionado como idioma 
                                                              operacional

                                                     O laser é usado para tratamentos como:

                                                    •  remoção de tatuagem                                                           
                                                    •  remoção de manchas de idade
                                                    •  remoção de pigmentos e hiperpigmentação

Contains:

Technical characteristics:

Net weight: 23kg • Size: 60x45x40cm • Power Rate: 220v +/- 20%, 50Hz

1x PhiLaser
1x Black Head (1320 nm)
1x Metal Head (1064 nm)
1x Green Head (532 nm)
1x Gun (trigger)
1x Foot pedal (trigger)

1x Water hose
2x Extension plug
1x Client glasses
1x Technician glasses
2x Carbon Gel 100ml

https://www.phishop.com/pt/philaser-type-r-2-0-91422.html


PhiTattoo After Care Gel 
O gel PhiTattoo After Care pára a linfa imediatamente durante a tatuagem, 
maquiagem permanente e microblading, evitando formação de crostas e 
perda de pigmento. Ele também ajuda a proteger e rejuvenescer a pele 
depois de submetida a um dos tratamentos mencionados. Além de suas 
propriedades adstringentes, o extrato de carvalho também ajuda a acalmar 
a pele e reduzir a vermelhidão e o inchaço.

PhiTattoo
Black Liner
O PhiTattoo Black Liner é uma tinta 
de tatuagem preta que é usada para o 
contorno externo.
Graças à sua fórmula a cor não se espalha 
na pele e os pigmentos não mudam de 
cor com o tempo.

PhiTattoo
Black Shader
O PhiTattoo Black Shader é uma tinta
de tatuagem preta projetada para
sombreamento.

Devido à concentração dos pigmentos, 
as sombras são uniformes e suaves, mas 
ao mesmo tempo nítidas. A fórmula da 
cor também garante que o pigmento na 
pele tenha um aspecto regular e fluido.
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PhiTattooApenas para

tatuagens!

https://www.phishop.com/pt/phi-tattoo-black-liner-10ml-91429.html
https://www.phishop.com/pt/phi-tattoo-black-shader-10ml-91430.html
https://www.phishop.com/pt/phi-tattoo-after-care-gel-5ml-91484.html
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O creme Phi NanoNumb é um creme 
anestésico tópico com 5% de lidocaína, 
que atua como um agente anestésico 
rápido e conveniente para o alívio da dor 
durante vários procedimentos cosméticos.

Alívio temporário de dor e coceira causadas 
por: pequenas queimaduras, cortes ou 
irritações da pele, queimaduras de sol, 
arranhões e picadas de insetos.
A lidocaína é um dos princípios ativos 
mais populares de anestésicos locais, por 
seu rápido potencial de ação e seu efeito 
temporário, sem efeitos colaterais ou
riscos para a pele.

O Phi NanoNumb proporciona o máximo 
conforto à pele durante o tratamento, 
adicionando hidratação à pele e evitando 
descamação ou irritações.

Pincéis são obviamente a coisa mais importante para um maquiador! Os 
pincéis ajudam o artista não só a aplicar a maquiagem, mas também a 
misturá-la muito bem e espalhá-la de forma a obter o efeito pretendido.

O kit de pincéis PhiNesse contém:
      

O conteúdo do kit é fácil de guardar, para que você tenha todas as suas 
ferramentas de maquiagem sempre ao seu alcance, onde quer que a sua 
agenda o leve.

PHI
NUMB
Ao contrário de alguns outros anestésicos 
tópicos, o Phi NanoNumb é de fácil absorção 
e não é pegajoso, irritante ou oleoso.
Guarde-o em local seco e seguro, sem
variações drásticas de temperatura.
Efeito anestésico total após cerca de 10-20 
minutos!

• 17 pincéis extra macios  
• esponja de base

• estojo de couro
• esponja para pó

PhiNesse
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Brushes

https://phinumb.com/
https://www.phishop.com/pt/phinesse-brush-kit-18468.html
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›  pigmento limpo e extremamente estável
›  não magnetizado
›  fórmula que não é vista como corpo estranho pelos organismos humanos
›  coloração fiel, mesmo em peles oleosas
›  menor tempo de cura

• PHIBROWS Fox SUPER
• PHIBROWS Brown 1 SUPER  
• PHIBROWS Brown 2 SUPER

• PHIBROWS Brown 3 SUPER
• PHIBROWS Goldenbrown SUPER
• PHIBROWS Black SUPER

2 peças/pacote

O desenvolvimento dos nossos pigmentos
SUPER levou anos.
Quem conhece o processo de pigmentação sabe que 
a cada nova pigmentação aplicamos um implante no 
organismo. O organismo reconhece uma parte do pi-
gmento como um corpo estranho e então o pigmento 
pode desbotar, mas permanecerá lá para sempre. É por 
isso que nossa visão era criar pigmentos extremamente 
limpos e estáveis.

Depois de muito tempo de pesquisa e dedicação, o PHIBROWS SUPER FINALMENTE 
CHEGOU! Esta fórmula está estabelecendo padrões completamente novos não apenas 
no campo da microblading e maquiagem permanente, mas também no campo das 
tatuagens.

 pigments
Super

https://www.phishop.com/pt/phibrows/pigments.html
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Seca, oleosa,
irritada pele?
Nossos produtos são desenvolvidos especialmente
para suas necessidades. Descubra o quarteto de
nossanova linha de cosméticos para cuidados com
todos os tipos de pele: 

Se a sua pele precisa de um extra, uma máscara facial 
refrescante é exatamente o que você procura. Seus clientes reclamam de irritação na pele causada pelo sol, vento ou outras influências ambientais? 

Dê-lhes a oportunidade de experimentar a nova Máscara Facial Relaxante Reparadora de Blueberry, 
que tem um agradável efeito refrescante na pele.

Juntamente com a alantoína, conhecida pelas suas qualidades reparadoras, a máscara confere 
à sua pele um aspecto saudável.

E se seus clientes pudessem ter uma pele limpa e fresca em apenas 15 
minutos?

A Máscara Facial Purificadora de Carvão contém:

• carvão natural  • vitamina C e    • vitamina E

Esses ingredientes ajudam a remover as impurezas da pele e a regular o equilíbrio de 
hidratação e oleosidade da pele. Eles limpam poros obstruídos, absorvem toxinas, 
reduzem o envelhecimento da pele e garantem uma pele impecável e limpa!

          Nos
máscaras faciais! REPAIR CALMING FACE MASK

PURIFYING FACE MASK

Blueberry

Charcoal

https://www.phishop.com/pt/blueberry-repair-calming-face-mask-1-x-5pcs-90902.html
https://www.phishop.com/pt/charcoal-purifying-face-mask-1-x-5pcs-90903.html
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Seu cliente é rei!

Através da Máscara Facial Nutritiva de Colágeno, que protege e repara 
a pele com colágeno hidrolisado, seu cliente poderá se sentir como um 
rei por pelo menos 20 minutos.

A fórmula ajuda a reconstruir o vigor e elasticidade e melhora a 
aparência de linhas de expressão e rugas.

Você gostaria de oferecer aos seus clientes a máscara facial perfeita 
para pele seca?
A Máscara Facial de Hidratação Intensa maximiza o nível de hidratação 
da pele.

• Ácido hialurônico e  • ingredientes naturais

refresca a pele e fornece uma porção extra de hidratação às áreas secas.
Deixe seus clientes brilharem!

Collagen Intense
NOURISHING FACE MASK        HYDRATION FACE MASK

https://www.phishop.com/pt/collagen-nourishing-face-mask-1-x-5pcs-90904.html
https://www.phishop.com/pt/intense-hydration-face-mask-1-x-5pcs-90905.html
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Existe uma solução para cada tipo de 
pele e elas são o complemento perfe-
ito para vários tratamentos de beleza.

As lâminas GRAND MASTER consistem em 18 ou 24 agulhas, cada uma com 
0,15mm de espessura. A distância uniforme entre as agulhas garante uma excelente 
aplicação. As lâminas deixam as linhas mais finas que você já viu, aplicando pressão 
mínima na pele enquanto você trabalha. As lâminas são feitas de aço inoxidável 
304 e são as primeiras a serem polidas com tecnologia a laser.

#18 NANO BLADES                      U24 NANO BLADES&

• hidratação de pele seca
• matificação de pele oleosa
• clareamento de hiperpigmentação 
• anti-manchas, acne e cicatrizes

Seus clientes já experimenta-
ram as máscaras faciais Jive 
& Tango?

 Tango
Jive

and

Blades
GRAND MASTER

https://www.phishop.com/pt/jive-face-mask-19532.html
https://www.phishop.com/pt/tango-face-mask-19549.html
https://www.phishop.com/pt/phibrows-grand-master-blade-18-nano-50pcs-91007.html
https://www.phishop.com/pt/phibrows-grand-master-blade-u24-nano-50pcs-91006.html
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PhiLaser Type-HC:
O PhiLaser Type-HC é um aparelho a laser 
com sistema de eletrólise que remove os pelos 
individuais e capilaridades permanentemente. 
Um tratamento com este laser também mel-
hora a textura e o tom da pele. Por meio desse 
tratamento a laser, é possível fortalecer a pele 
e remover pelos e capilaridades indesejáveis 
ao mesmo tempo, de forma não invasiva e 
não cirúrgica.

O Type-HC permite um tratamento eficaz, não 
invasivo e não cirúrgico com benefícios de for-
talecimento para uma pele mais lisa e unifor-
me. Ideal para quem deseja oferecer aos seus 
clientes tratamentos de pele com tecnologia 
de ponta.

Com a compra da máquina, você também terá 
acesso ilimitado ao manual online CraftMaster, 
contendo instruções e dicas para o uso cor-
reto.

PhiLaser Type-V:
Uma terapia a laser com o PhiLaser Type-V é a maneira mais 
eficaz de tratar veias varicosas e melhorar a condição geral da 
pele, reduzindo as imperfeições visíveis desse tipo.

O tratamento de remoção é uma ótima solução para veias 
varicosas indesejadas, diminuindo a aparência de vários tipos 
de varizes, incluindo microvarizes e veias reticulares, sem in-
cisões e com desconforto mínimo. Ele também remove vasos 
capilares e sanguíneos rompidos do rosto. Esta máquina usa a 
mais recente tecnologia para coagular os vasos da pele sem a 
necessidade de injeções desconfortáveis.

Em comparação com a ligadura e com a remoção de veias, 
um tratamento com o PhiLaser Type-V é mais confortável e 
indolor para o cliente. Além disso, o processo de recuperação 
também é mais curto e, em geral, são obtidos resultados 
excelentes.

https://www.phishop.com/pt/philaser-type-hc-90794.html
https://www.phishop.com/pt/philaser-type-v-90793.html
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Reducer

PhInjection

BABOR SPOT

PEN
Babor Spot Reducer:
Uma nova dimensão na terapia da pele!

O redutor de pontos Barbor é um dispositivo
para o tratamento dos seguintes

Hiperpigmentação, Manchas de idade,
Queratose, Papilomas, Fibromas,
Verrugas, Hemangiomas,
Manchas solares.

PhInjection:
A caneta PhInjection Pen é um 
dispositivo inovador para tra-
tamentos cosméticos que pode 
ser usado para suavizar rugas e 
levar o volume dos lábios a um 
novo nível. Com ele, as cargas 
de ácido hialurônico podem ser 
aplicadas completamente sem 
pulverização.

A caneta PhInjection Pen funciona 
de tal forma que o ácido hialurônico 
não é introduzido com uma agulha, 
mas é pulverizado na área relevan-
te através da aplicação de pressão. 
Este método garante o melhor tra-
tamento possível do volume dos 
lábios e também a melhor remoção 
possível das rugas.

O ácido hialurônico distribui
uniformemente na epiderme e 
atrai moléculas de água, o que 
leva muito rapidamente ao alívio 
de linhas finas e rugas.

O efeito é imediatamente visível. 
Você notará que, ao contrário de 
outros dispositivos no mercado, 
a caneta PhInjection Pen não tem 
alavanca. Ao utilizar tecnologia inova-
dora no mecanismo da caneta, a distri-
buição do produto é mais rápida, mais 
fácil, mais eficiente e muito precisa.

Garantia: 6 meses 

O conjunto contém:

1x Caneta de injeção PhInjection

1x Blackhead Remover

O Babor Spot Reducer utiliza gás CO2 e congela a água nas 
células e entre as células através de frio extremo. Em poucos 
segundos, lesões superficiais indesejadas são destruídas.

Vantagens do Babor Sport Reducer:

› A terapia leva muito menos tempo
  (as sessões de tratamento duram menos de 2 minutos).

› Não é necessária anestesia, pois a terapia é
   praticamente indolor.

› É um dos tratamentos de lesão menos
   invasivos do mercado.

› É usado para tratar quase todas as lesões
   benignas da pele.

https://www.phishop.com/pt/babor-spot-reducer-19761.html
https://www.phishop.com/pt/phinjection-pen-kit-extra-adapter-and-ampoule-4pcs-91521.html
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O novo Phi-Ion Pro eleva sua técnica 
a um nível completamente diferente!
É uma versão revisada e aprimorada 
do Phi-Ion. 

O Phi-Ion Pro é um dispositivo 
avançado de rejuvenescimento e 
enrijecimento da pele, não invasivo, 
ideal para tratar rugas e a flacidez 
da pele. Devido ao seu alto grau de 
carbonatação, este é o tratamento 
ideal os seguintes problemas de 
pele:

• pintas
• verrugas
• manchas

Ele baseia-se na transmissão de 
uma quantidade controlada de 
energia através da ionização do ar.
Os gatilhos extremamente precisos 
da caneta evitam lesões na pele e 
garantem um tratamento indolor. 

PHI 
ION Pro

O Phix é uma ferramenta de metal simples que 
permite a fixação dos lápis PhiBrows enquanto são 
apontados. Este produto deve ser limpo com álcool 
após o uso e pode ser esterilizado em autoclave.
É uma excelente ferramenta para iniciantes inexpe-
rientes, para assistentes de salões, bem como para 
profissionais.

PhiX

https://www.phishop.com/pt/phix-91425.html
https://www.phishop.com/pt/phi-ion-pro-90941.html


Você tem dúvidas sobre os nossos produtos,
modos de uso ou outras preocupações?

O nosso Atendimento ao Cliente ficará feliz em ajudar 
você!

Estamos aqui para encontrar a melhor solução 
possível para você.

4h00 – 14h00, de segunda a sexta-feira,
horário de Brasília

Sinta-se à vontade para nos contatar
em nosso número internacional:

+43 1 375 1618 1618
 

Ou use nosso número de ligação gratuita:

00 800 1618 0000

Pode também enviar-nos um e-mail
para o seguinte endereço:

 
info@phishop.com




