
CATÁLOGO DE PRODUTOS



São três tons de nude e três cremosos. A coleção é inspirada nas
cores que são tendência para o inverno, com tons terrosos que

fazem o maior sucesso. Antes que eu me esqueça... é feita para
que nos lembremos dos melhores momentos e coisas especiais da vida.

#317 Álbum
de Fotos #318 Querido

Diário #319 Ursinho
de Pelúcia

#449 Melhores
Amigas

#451 Cabaninha



São três tons de nude e três cremosos. A coleção é inspirada nas
cores que são tendência para o inverno, com tons terrosos que

fazem o maior sucesso. Antes que eu me esqueça... é feita para
que nos lembremos dos melhores momentos e coisas especiais da vida.

Rendinha

Tratamento

#100 Base #101 Base Rose #102 Incolor #103 Base Fosca #104 Super
Brilho

#105 Vitaminado #106 Óleo 
Secante

#107 Fortalecedor

#108 Base  
Niveladora

#109 Casco 
de Cavalo

#110 Brilho
 Intenso

#800 Ultra 
Secante

#200 Rendinha #201 Rendinha Super #202 Rendinha 
Perolado

#203 Rendinha 
Glitter

Nude

#300 Lady #301 Mentirinha #302 Pom Pom #303 Areia #304 Vanda #305 Moça #306 Rosa Rei #307 Gata

#309 Licor 
de Café

#310 Anabela #311 Cappuccino #312 Argila #313 Plena #314 Garota #315 Divertida #316 Decidida

Novidade!
Novidade!



Cremoso

#400 Gótico #401 Beterraba #402 Copo
 de Leite

#403 Lurdinha #404 Amora #405 Chocolate #406 Helena #407 Café

#408 Vinho #409 Nadir #410 Nua #411 Heloá #412 Chefão #413 Cidinha #414 Camila #415 Amélia

#416 Tentação #417 Jambo #418 Marylin #420 Melancia #421 Amor 
Perfeito

#422 Sophia #423 Caribe #425 Sensual

#427 Barbie #428 Azaleia #429 Coral #430 Discreta #431 Model #433 Sempre 
Bela

#434 Joana #435 Violeta



Perolado

#437 Vênus #438 Azul Marinho #439 Mergulho #442 Lunar #443 Nosso 
Amor

#444 Tutti Frutti #445 Pimenta 
Vermelha

#446 Neve

#447 Empolgada #500 Nevado #501 Primavera #502 Galáxia #503 Amor
Proibido

#504 Amor 
Perolado

#506 Provocante #507 Ouro 
Caliente

#508 Cinderela #509 Astral #510 Miami #511 Dama 
de Honra

#512 Rosa 
Chocante

#513 Unicórnio #514 Ela #515 Gótico 
Perolado

Para facilitar a aplicação, 
nosso pincel é flat, 

chanfrado com 900 fios, 
preenchendo melhor

 a unha. A tampa é 
pensada para favorecer 

anatomicamente 
a mão dos clientes.

Nova fórmula, 
desenvolvida para 
uma maior duração 
na unha (+ de 7 
dias), secagem rápi-
da, maior cobertura 
e grande variedade 
de cores.



Você Sabia?

O Brilho Intenso é 
uma cobertura

 que finaliza com 
brilho cores claras 

e brancos,  sem 
adicionar nenhum 
tipo de pigmento.

O Super Brilho é uma 
cobertura de brilho 
para cores escuras, 
não recomendado 
para cores claras por 
adicionar um tom 
de violeta.

Glitter

Filha Única

#600 Stick #601 Platina #602 Dance #603 Asa de 
Borboleta

#604 Flor do 
Campo

#605 Flor de Liz #606 Gold

#607 Fashion 
Baby

#608 Floco 
de Neve

#610 Ardente #611 Balada #700 Deslumbrante #701 Admirada #702 Sublime

Novidade!
Novidade!

Novidade!



PRO

A Coleção Guga PRO 
tem versões de 100ml 
dos esmaltes de 
tratamento mais usados. 

Dessa forma, ele pode 
ser usado como refil, 
para encher o vidrinho 
tradicional e prolongar 
o uso.

#1100 Base #1101 Incolor #1102 Super Brilho

#1103 Brilho Intenso #1104 Super Brilho



www.gugaesmaltes.com.br
gugaesmaltes

https://www.gugaesmaltes.com.br/dados-cadastrais

Lojista, entre no link abaixo e 
acesse nossos dados cadastrais:


