
Descubra o seu melhorolhar



SOBRANCELHAS



Após a marcação do design aprovada, é
feito a remoção dos pelos de forma
personalizada, utilizando linha e pinça. É
indicado realizar a manutenção do seu
design a cada 3 semanas.

Tempo de procedimento: 30 a 45 min.

Valor: R$40.

DESIGN DE SOBRANCELHAS



Após o Magic Design, é aplicada a
henna para as sobrancelhas, seu efeito é
determinado pelo tempo que o produto
age na pele, quanto menos tempo mais
natural, quanto mais tempo mais
marcante. Indicamos essa técnica para
pessoas que desejam a sobrancelha
mais preenchida. É indicado realizar a
manutenção junto com a do Magic
Design.

Tempo de procedimento: ~1h.

DESIGN COM HENNA

Valor: R$55.



Após o Magic Design, é aplicada uma
tintura própria para as sobrancelhas que
colore os fios de uma forma bem
natural. É indicada para quem tem fios
claros ou quem deseja dar apenas um
brilho nos fios. É indicado realizar a
manutenção da coloração a cada 4
semanas.

DESIGN COM COLORAÇÃO

Tempo de procedimento: ~1h.

Valor: R$65.



O efeito pode durar até 40 dias, após
isso pode efetuar a técnica novamente.

É contra indicado para pessoas que
utilizam ácidos no rosto, pele sensível,
problemas dermatológicos ou
machucados nas sobrancelhas.

Técnica ideal para disfarçar falhas,
proporciona sobrancelhas mais
alinhadas ou mais volumosas,
valorizando o design de forma natural,
neste tratamento realizamos também a
coloração dos fios, a nutrição e o Magic
Design.

BROW LAMINATION

Tempo de procedimento: ~1h30.

Valor: R$140.



EPILAÇÃO FACIAL



Os pelos faciais são removidos com
uma linha e de acordo com o resultado
desejado, a pele fica mais lisinha e
macia. Indicamos a epilação do buço a
cada 15 dias e a do rosto 1x ao mês ou
de acordo com o crescimento dos fios
naturais.

Àreas adicionais: bochecha, queixo,

maxilar, costeleta, testa

Tempo de procedimento:

EPILAÇÃO COM LINHA

Facial: ~45 min a 1h.

Buço: ~15 min.

Valor: Facial: R$70.

Buço: R$20.

Área adicional: R$20 (cada).



Vir com o rosto sem resíduos de
creme ou sem maquiagem
Informar ao profissional se estiver
usando ácidos ou realizando
tratamentos faciais
Para quem nunca fez esse
procedimento recomendamos fazer
por etapas para evitar possíveis
irritações na pele
Tolerância de no máximo 10 minutos
de atraso

Evitar exposição solar
Não ficar passando as mãos no rosto
Evitar maquiagem nas primeiras 4
horas

PRÉ EPILAÇÃO

PÓS EPILAÇÃO



CÍLIOS



Técnica indicada para quem nunca
colocou cílios e deseja testar a
adaptação, só é preenchido cerca de
50% dos fios.
Os tamanhos utilizados são os
tamanhos naturais proporcionando bem
discreto.

Técnica sem manutenção.

Durabilidade: ~10 dias.

MAGIC LASH

Tempo de procedimento: ~1h.

Valor: R$100.



Um fio sintético para cada fio natural,
porém quanto mais cílios você tiver mais
preenchido ficará. Essa técnica
proporciona um efeito natural.
É possível escolher tamanhos de acordo
com a saúde do fio natural, aplicamos o
alongamento em todos os fios saudáveis.
Indicamos tamanhos menores para quem
usa óculos.

Manutenção até 3 semanas: R$105.

Manutenção até 4 semanas: R$135.

CLÁSSICO FIO A FIO

Durabilidade: ~ 3 semanas.

Tempo de procedimento: ~1h30 a 2h.

Valor: R$100.



Efeito com o dobro de volume do fio a
fio clássico, pois nesta técnica é utilizado
o fio no formato Y.

É possível escolher tamanhos de acordo
com a saúde do fio natural, aplicamos o
alongamento em todos os fios saudáveis.
Indicamos tamanhos menores para quem
usa óculos.

VOLUME Y

Durabilidade: ~ 3 semanas.

Tempo de procedimento: ~ 2h.

Valor: R$180.

Manutenção até 3 semanas: R$130.

Manutenção até 4 semanas: R$150.



Técnica indicada para quem deseja cílios
mais volumosos sem perder a
naturalidade.

É possível escolher tamanhos de acordo
com a saúde do fio natural, aplicamos o
alongamento em todos os fios saudáveis.
Indicamos tamanhos menores para quem
usa óculos.

MAGIC VOLUME

Durabilidade: ~ 3 semanas.

Tempo de procedimento: ~ 2h a 2h30.

Valor: R$220.

Manutenção até 4 semanas: R$180.



Para remoção dos cílios um produto
próprio para remoção do mesmo.

REMOÇÃO DE CÍLIOS

Tempo de procedimento: ~ 30 min a 1h.

Remoção Magic Studio: R$60.

Remoção de outros locais: R$100.



Venha sem maquiagem ou qualquer

produto na região dos olhos.

Remova lentes de contato.

Tolerância de no máximo 10 minutos

de atraso.

Mantemos a temperatura das salas

adequada para cada procedimento,

por ser um tempo maior, venha com

roupas quentinhas caso sinta frio.

Ao falar, a musculatura da face se

move e em alguns casos dificulta a

realização do trabalho, evite

movimentar muito o rosto durante o

procedimento.

Avisar se estiver com cílios de outro

local, se for manutenção e tíver

aplicado rímel, se for manutenção e

estiver sem alongamento, se estiver

gestante, alergia ou qualquer outro

problema de saúde.

Se irá fazer algum exame ou cirurgia

nos próximos dias.

PRÉ CÍLIOS



Evite molhar os olhos nas próximas
4h após a aplicação.

Evite utilizar sauna nas próximas 48h
Não use produtos oleosos na região
dos olhos.
Não use máscara de cílios.
Evite dormir de bruços.
Não deixe a ducha forte do chuveiro
cair diretamente nos cílios.
Evite fazer limpeza de pele nas
próximas 48h.

Evite contato com temperaturas
altas.
Penteie seu alongamento
diariamente com a escovinha
adequada após o banho.

Não coce os olhos nem puxe seu
alongamento.

O alongamento deve sempre ser
removido por um profissional.
Faça as manutenções para manter
os cílios sempre alinhados.

PÓS CÍLIOS



LÁBIOS



É um super tratamento de hidratação
profunda para devolver o aspecto
saudável dos lábios, evitando as linhas
finas e ressecamento. Proporcionando
lábios extremamente macios!
O efeito pode ser potencializado com o
tratamento home care.

MAGIC GLOSS

Durabilidade: ~ 4 semanas.

Tempo de procedimento: ~ 30 minutos.

Valor: R$140.

Sessão adicional: R$100 - sem gloss.



Av. Waldemar Carlos Pereira,

n° 179 - 1° andar - sala 09

https://g.page/magicstudiosp?share


Clique nos icones para acessar:

Descubra o seu melhorolhar

https://wa.me/5511945144884
https://wa.me/5511945144884
https://www.instagram.com/magicstudiosp

