


Thamila é uma jovem que sonha
muito alto e acredita que pode
ser melhor a cada dia. Atua na
área da beleza há 7 anos e a

palavra que a define é
PERFECCIONISMO! 

Ela vive em busca de novos
conhecimentos e técnicas, para

oferecer o melhor as suas
clientes. Formada em uma das

melhores academias de
micropigmentação (Natália

Beauty) o seu propósito é: cuidar
e trabalhar para despertar a
beleza singular e sem padrão

que há dentro de cada uma de
vocês, além de elevar a sua

autoestima. 

QUEM É 
Thamila Jofre 



CARTA DE 
PROCEDIMENTOS 

______________________________________

DESIGN DE SOBRANCELHAS 
Limpeza dos pelos em excesso, dando

harmonia, leveza e formato as sobrancelhas  

______________________________________

DESIGN + HENNA
Design de sobrancelhas tradicional com aplicação

de henna que tinge a pele dando um efeito de
sombra que pode durar até 6 dias.  

R$60.00 

R$50.00 

______________________________________

R$70.00 

DESIGN + TINTURA 
Design de sobrancelhas tradicional com aplicação

de coloração, tinge os pelos, ideal para quem
gosta de um resultado mais natural e para quem
possui pelos brancos, pode durar até 30 dias.  



LIMPEZA DE PELE 

R$ 70.00 (sessão única) 

______________________________________

R$ 150.00 

 UP BROWS  
Tratamento para crescimento e fortalecimento dos

fios, indicado para sobrancelhas falhadas e com
pouco volume, é feito microagulhamento com blend
de ativos estimulantes do crescimento. ideal realizar

de 4-8 sessões com intervalo de 20 dias.
  

R$ 400.00 (pacote com 6 sessões)  
*em até 3x sem juros  

______________________________________

EPILAÇÃO COM LINHA 
Depilação com linha egípcia. 

 Buço  
 

Facial 
 R$ 10.00 R$ 50.00 

Limpeza de pele detox  

Limpeza de pele com peeling R$ 190.00 

BROW LAMINATION  
Técnica para alinhamento e tratamento dos fios,

possibilitando sobrancelhas Mais volumosas e
alinhadas.

durabilidade de 30 dias em média 
 

R$ 100 ______________________________

*SÉRUM UP BROWS HOME CARE INCLUSO



LASHLIFTING  

Tratamento com efeito up para os cílios;
Duração de 6 a 8 semanas 

dependendo do ciclo de cada fio. 
Tempo do procedimento aproximadamente

1h30min. A técnica promove: curvatura, coloração e
nutrição para fortalecimento dos fios.  

R$ 160.00  

ou 5% de desconto á vista  



NANOBLADING   
É uma técnica de pigmentação semi-permanente

com durabilidade de 6 a 12 meses. São
desenhados nano fios estrategicamente. De modo
que se confundam com os naturais e o resultado
seja o mais realista possível. Possibilita  um maior

volume de fios e preenchimento de falhas.  

RETORNO E KIT PÓS PROCEDIMENTO INCLUSOS  

INVESTIMENTO 

R$ 750.00 (em até 3x sem juros)  

ou   

(dinheiro ou PIX) 700.00 á vista  



REVITALIZAÇÃO LABIAL  
É uma técnica de pigmentação semi-permanente
Dos lábios, com durabilidade de 12 a 18 meses em

média. O resultado são lábios mais corados
realçados e com cor uniforme. É possível corrigir

pequenas assimétricas e neutralizar aqueles
lábios com bordas mais arroxeadas. 

*SEGUNDA SESSÃO INCLUSA (AVALIÇÃO) 

INVESTIMENTO
R$ 750.00 (EM ATÉ 3X SEM JUROS)  

(DINHEIRO OU PIX) R$ 700.00 
OU



HIDRAGLOSS 
É um tratamento para os lábios que tem um alto poder
de hidratação. Executado com ácido hialurônico e um

blend rico em vitaminas fornece hidratação e
rejuvenescimento, atenuando as ruguinhas finas. Ideal
realizar 3 sessões c/ intervalo de 30 dias. (fechando o

pacote você ganha o gloss para tratamento home care)  

R$120.00 (SESÃO UNICA)  

R$ 350.00  (PACOTE COM 3 SESSÕES) 

*GLOSS UP LIPS HOME CARE INCLUSO



Importante 
O procedimento de NANOBLADING E

NANOPIGMENTAÇÃO LABIAL é feito em
duas sessões. A segunda sessão deverá

ser feita em até 60 dias.  

_____________________________________________

Contraindicações 

PARA O PROCEDIMENTO DE NANOBLADING
E NANOPIGMENTAÇÃO LABIAL  

*Grávidas (somente com autorização médica) 
*Paciente oncológico (somente com

autorização médica)
*Diabetes (caso não esteja controlada) 

*Micropigmentação antiga (caso ainda estiver
muito aparente) 

*Hemofilia (contraindicado) 
 
 

PELES QUE NÃO ESTÃO SAUDÁVEIS
TENDEM A TER UMA FIXAÇÃO MENOR  



Agendamento 

Para agendar o seu procedimento
NANOBLADING E REVITALIZAÇÃO LABIAL 

 É NECESSÁRIO UM DESPÓSITO/PIX 
 ANTECIPADO NO VALOR DE R$ 50.00 

O mesmo será descontado no valor total
do procedimento.  

OBRIGADA 
POR ME ESCOLHER! 


