O CUIDADO QUE VOCÊ MERECE
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COMPETÊNCIA, QUALIDADE
E INOVAÇÃO
A Blant, Indústria 100% brasileira que nasceu
em 2009 em Goiânia, capital de Goiás, com
uma planta industrial moderna, com laboratórios equipados para pesquisa e desenvolvimento de cosméticos de alta tecnologia.
Contamos com todos os certificados perante
aos órgãos governamentais e ambientais e
boas práticas de fabricação.
Desenvolvemos, fabricamos e comercializamos os produtos de marca própria e também
terceirizamos para outras marcas brasileiras.
A saúde, harmonia e bem estar de nossos
clientes e colaboradores estão em primeiro
lugar para nós. Por isso, estamos sempre em
busca de serviços e produtos inovadores e de
alta tecnologia.

NAIL CARE

Pro White 2x1 - 4Free
SOS 6x1 - 4Free
Complexo 4x1
Makeup Nails - 4Free
Fortalecedor com Queratina - 4Free
Fortalecedor com Óleo de Cravo - 4Free
Base Amarga 2x1 - 4Free
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Top Coat
Verniz Extra Brilho - 4Free
Base Incolor - 4Free
Base Cetim
Top Matte
Base para película - 4Free
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SECANTE

Sec Fast 2x1 - 4Free

17

REMOVEDORES

Removedor de Esmaltes
Esponja Removedora de Esmalte
Removedor de Cutícula
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BELEZA,
SAÚDE E BEM ESTAR

nail
care

A Blant preocupa-se com suas mãos e unhas em todos
os sentido, pois acreditamos que nem só de esmalte
vive as unhas. É por isso que inovamos sempre, para
oferecer o melhor tratamento desejado e com mais
alto padrão de qualidade à nossas consumidoras.
Desenvolvemos uma ampla seleção de produtos para
unhas, com fórmulas realmente eficazes de proteção,
tratamento, nutrição, regeneração e fácil aplicação.

PINCEL

300 FIOS

A linha Nail Care Blant, foi especialmente criada para
ser de fácil utilização em casa como também pelas
profissionais, combinado com a qualidade dos produtos, vai tornar esta experiência única.
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PROFISSIONAL

PRO
WHITE 2X1
Corretivo para unhas amareladas
Base que contém pigmentos que reagem à luz UV,
esconde aspectos desagradáveis de unhas amareladas,
manchadas, de tom bege e avermelhada, causados por
esmalte escuro, nicotina, tinta capilar, etc.
A formulação também possui queratina que fortalece
a estrutura da unha devolvendo um aspecto natural
e saudável.

Ativos
• Clareador ótico
• Queratina
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SOS
6X1
Base fortalecedora de aspecto natural, transparente e
alto brilho.
Contém 6 ativos regenerantes que proporcionam às
unhas: resistência, elasticidade, endurecimento, hidratação profunda, previne contra rachaduras e evita o
amarelamento.

Ativos
•Colágeno
•D-Pantenol
•Queratina
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•Vitamina E
•Óleo de Amêndoa doce
•Pantetonato de Cálcio

COMPLEXO
4X1
Base Fortalecedora e endurecedora de aspecto transparente e alto brilho;
Contém 4 ativos potentes para reconstruir, endurecer,
hidratar e proteger contra quebra e rachadura das unhas.
Para resultado rápido, usar semanalmente antes da
esmaltação ou por si só.

Ativos
• Pantotenato de cálcio
• D-pantenol
• Formaldeído
• Queratina.
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MAKEUP
NAIL
Base niveladora e alisadora;
Suaviza as irregularidades das unhas;
Acabamento nude matte (fosco);
Secagem rápida e de alta resistência;
Pode ser usada por si só ou antes da esmaltação para
melhor fixação do esmalte;

Ativo
• Queratina.
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FORTALECEDOR

COM QUERATINA
Base Fortalecedora de secagem rápida, aspecto transparente e de alto brilho.
Maior resistência, proteção e regeneração das unhas.
Proporciona elasticidade e estimula o crescimento.
Para resultado rápido, usar semanalmente antes da
esmaltação ou por si só.

Ativo
• Queratina.
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FORTALECEDOR COM
ÓLEO DE CRAVO
Poderoso agente que fortalece, evita micose e protege
contra fungos e bactérias.
Secagem rápida, alta resistência e brilho intenso.
Para resultado rápido, usar semanalmente antes da
esmaltação ou por si só.

Ativo
• Óleo de Cravo
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BASE
AMARGA 2X1
Base Fortalecedora de sabor amargo para inibir a ação
de roer as unhas;
Estimula o crescimento;
De aspecto natural e transparente;
Pode ser aplicada antes da esmaltação e como finalizadora.
Aplicação diária para melhor resultado.

Ativos
• Benzoato de Denatônio
• Queratina
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PROFISSIONAL
MANICURE E PEDICURE
A linha profissional Blant foi desenvolvida para o uso de
profissionais que buscam sempre se aperfeiçoar e se
consagrar em suas profissões,
satisfazendo e conquistando suas clientes com produtos de qualidade, inovadores e que garantem uma
esmaltação perfeita.
Com a linha profissional de 120ml a Blant oferece à
manicure e pedicure uma embalagem que garante
maior lucro benefício e um leque de possibilidades de
trabalho.

120 ML

=14X
Mais economia;
Maior lucratividade;
Praticidade.
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8,5 ML

TOP
COAT

VERNIZ
EXTRA BRILHO

Finalizador e Intensificador da cor do
esmalte;

Finalizador de aspecto transparente e alto
brilho;

Protege das agressões exteriores e
garante maior durabilidade da esmaltação.

Protege das agressões exteriores e garante
maior durabilidade da esmaltação.
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BASE
INCOLOR

Verniz de proteção para unhas com
aspecto transparente e de alto brilho;
Pode ser usado antes da esmaltação ou
por si só.
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BASE
CETIM

Base Fortalecedora de proteção com toque
acetinado;
Enriquecida com Cálcio e D-Pantenol;
Pode ser usada por si só como fortalecedora e
como proteção antes da esmaltação.

TOP
MATTE

BASE ALISADORA
Base alisadora que preenche as lacunas
rugosas da unha;
Secagem rápida;
Aparência matte/fosca;
Garante maior durabilidade e fixação do esmalte
sobre as unhas;
Indicado para homens e mulheres para uma
esmaltação de aparência natural e sem brilho.

FINALIZADOR
Finalizador de secagem rápida;
Garante maior durabilidade do esmalte sobre
as unhas sem lascar;
Aparência matte/fosca;
Ideal para Nail Art;
Fabricação de adesivo artesanal de unha.
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ESIVO ARTE
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BASE PARA PELÍCULAS E
ADESIVO ARTESANAL DE UNHA
Desenvolvida para fabricação de película e adesivo
artesanal de unha;
Base de aspecto transparente, brilho e alta
resistência;
Garante à película e ao adesivo maior maciez,
flexibilidade e não resseca;
Livre de Tolueno, Formaldeído, DBP e Cânfora.

SEC
FAST 2X1
Secante líquido de esmalte
Acelera a secagem do esmalte como mágica, hidrata a
cutícula, promove uma película protetora e garante um
acabamento mais brilhante e duradouro.
Após aplicar a última camada de esmalte, espere um
minuto e encoste levemente o pincel paralelamente
ao centro da unha (pincel deitado), não perpendicularmente (pincel em pé) para que o produto cubra toda a
superfície e seque o esmalte em segundos.

Ativos
• Vitamina E
• Óleo de amêndoa
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REMOVEDOR
DE ESMALTES
Pode ser usado em unhas naturais e artificiais;
Preserva a vitalidade natural da unha;
Não deixa as unhas esbranquiçadas;
Alto poder de remoção;
Com Vitamina E, D-Pantenol e Glicerina;
Fortalece a unha e hidrata a cutícula.

acetona •

1. Umedeça o algodão com o Removedor e
coloque sobre a unha por 10 segundos.
2. Friccione o algodão para que remova totalmente o esmalte.
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ESPONJA REMOVEDORA
DE ESMALTE
Remove o esmalte como mágica, sem uso de algodão;
Para unhas naturais e artificiais;
Preserva a vitalidade natural da unha;
Contém Glicerina, D-Pantenol e Vitamina E.

1. Inserir um dedo de cada vez no orifício e
deixar por 10 segundos.
2. Faça movimento de vai e vem até que todo o
esmalte seja retirado
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REMOVEDOR DE
CUTÍCULA
Ideal para uso profissional e próprio;
Remove as cutículas na metade do tempo;
Um frasco rende mais de 50 clientes;
Pode ser usado sem alicate;
Hidrata a cutícula;
Recomendado para pessoas com Diabetes.
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1

3
2

1. Aplique o produto sobre a cutícula e aguarde 3
minutos.
2. Com uma espátula esterilizada remova a camada
externa da cutícula.
3. Utilize um borrifador com água para remover o
excedente e se quiser, finalize com o alicate de aço
inox para um acabamento perfeito.
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TABELA DE PEDIDO
Cód. interno

Descrição

Cód. B. unitário

Cód. B. Cx. Embarque

Peso UN.

Volume

7898525586870
7898525586771
7898525586696
7898525586719
7898525586702
7898525586726
7898525586917

17898525586877
17898525586778
17898525586693
17898525586716
17898525586709
17898525586723
17898525586914

45g
45g
45g
45g
45g
45g
45g

8,5ml
8,5ml
8,5ml
8,5ml
8,5ml
8,5ml
8,5ml

7898525584432
7898525584449
7898525584463
7898525584456
7898525586832
7898525586856

17898525584439
17898525584446
17898525584460
17898525584453
17898525586839
17898525586860

135g
135g
135g
135g
135g
135g

120ml
120ml
120ml
120ml
120ml
120ml

Removedor de Esmalte
Esponja R. de Esmalte
Removedor de Cutículas

7898525584173
7898525584593
7898525585040

17898525585405
17898525584590
17898525585047

115g
85g
45g

100ml
75ml
35ml

Sec Fast 2x1

7898525586931

17898525586938

45g

8,5ml

NAIL CARE & TRATAMENTOS
1210
1204
1205
1206
1207
1208
1211

SOS 6x1
Complexo 4x1
Fort. com Queratina
Fort. com Óleo de Cravo
Base Amarga 2x1
Makeup Nail
Pro White 2x1

LINHA PROFISSIONAL 120ML
1194
1195
1196
1197
1203
1209

Top Coat
Base Cetim
Verniz Extra Brilho
Base incolor
Top Matte
Base para Película

REMOVEDORES
1082
1145
5022
SECANTE
1212
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www.blant.com.br

contato@blant.com.br
+55 62 3255-6050
facebook.com/BlantCosmeticos
@BlantCosmeticos
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