Design de Sobrancelhas

com Henna
Apostila Workshop

Introdução
O mercado do design de sobrancelhas vem ganhando cada vez mais
destaque na área da beleza. Muitas técnicas, produtos e acessórios
voltados para este segmento têm sido desenvolvidos com a função
de auxiliar os profissionais que se dedicam a este trabalho de
embelezamento do olhar.
As sobrancelhas são fundamentais para a harmonia da face, são a
moldura dos olhos e os traços faciais que mais influenciam nossa
expressividade. Sobrancelhas bem definidas destacam os olhos e trazem
mais personalidade e beleza para o rosto. Por isso a busca pelo design
ideal é tão desejado e profissionais tem se especializado cada dia mais
para obter o melhor resultado em suas clientes.
A aplicação de henna é uma das técnicas mais utilizadas para o
design de sobrancelhas. Com ela conseguimos corrigir falhas, cobrir
pelos brancos e delinear o design desejado, realçando a beleza
das sobrancelhas. Com isso, a Nova Estética® se dedica a produzir
os melhores produtos para o design com henna, trazendo itens
especializados e exclusivos para auxiliar o profissional que preza por
qualidade.
Nessa apostila você aprenderá a realizar as marcações com o
paquímetro, utilizar os acessórios para manuseio e aplicação da henna
e, principalmente, como preparar e aplicar a henna Nova Estética® para
obter um resultado satisfatório e alcançar um design incrível.
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Visagismo
A arte que revela as qualidades pessoais e individuais atra-

O traços faciais servem de referência para o design final

vés da transformação é denominada visagismo. Com ela

das sobrancelhas, o formato de olhos e rosto vão auxiliar a

podemos identificar através das características únicas de

identificar o formato que mais valoriza a beleza do olhar.

cada pessoa a melhor forma para transformar e realçar sua
harmonia estética.

Por exemplo, um rosto mais arredondado deve evitar
sobrancelhas muito finas e arqueadas enquanto o rosto

Para aplicar o visagismo nas sobrancelhas é importante

oval poderá ter as sobrancelhas mais angulosas. O rosto

saber reconhecer os traços do rosto para poder modificá-

quadrado deve evitar as sobrancelhas retas e arredondadas

-las da melhor forma, acompanhando sempre o formato

para poder suavizar os traços marcantes da face, curvas

natural dos fios.

acentuadas são permitidas.

quadrado

alongado

triângulo
invertido

retângular

redondo

oval

triangular

coração

Olhos mais caídos podem
necessitar de sobrancelhas
mais elevadas para
harmonizar o olhar.

grandes

próximos

afastados

orientais

redondos

Olhos separados pedem
sobrancelhas mais próximas
enquanto olhos muito
próximos precisam de
sobrancelhas afastadas.
caídos
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Através da marcação com
o paquímetro, formato de
olhos e rosto identificamos
o melhor design para cada
sobrancelha, respeitando

ligeiramente angulosa

arqueada e

reta

arredondada

sempre o formato natural
do crescimento dos
pelos. Na imagem ao lado
veremos alguns dos tipos de
sobrancelhas que podemos
encontrar.

angulosa

arqueada

Marcação com paquímetro Nova Estética
Para a melhor simetria das sobrancelhas usamos o paquimetro Nova Estética®. Com ele é
possível fazer marcações precisas dos principais pontos do rosto. Vejamos eles a seguir:
PI - Ponto Inicial: Marca o início das sobrancelhas.
PA - Ponto alto: Marca a elevação máxima das sobrancelhas.
PF - Ponto final: Marca o final das sobrancelhas.
Algumas medidas podem ser universais para
estes pontos, representando a média das
sobrancelhas. Claro que cada caso deve ser
avaliado individualmente, as sobrancelhas
costumam ter em média 5cm de comprimento.
Vejamos as medidas abaixo.
Ponto Inicial: 2 a 2,5 cm
Ponto Alto: 3,5 a 3,9 cm
Ponto Final: 5 a 6 cm

Descobrindo o PA:
(total da sobrancelha) x 65%= PA
5 x 65% = 3,5
5,5 x 65% = 3,7
6 x 65% = 3,9
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reta curvada na ponta

Aprendendo as
marcações
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Conheça a Henna
Nova Estética®
A henna Nova Estética é a pioneira no

A henna

mercado do design de sobrancelhas,

sobrancelhas

em laboratório próprio com planta fabril

Lawsonia inermis é o nome científico

tecnologias.

no design de
dado à planta que possui um corante
natural em suas folhas, conhecido
como henna. Usado tradicionalmente
para colorir cabelos e tatuar mãos
e corpo, tingindo pele e pelo com
efeito temporário, desaparecendo
após alguns dias. Tem potencial
antioxidante, e possui propriedades
que ajudam no crescimento e
fortalecimento dos pelos.
Na indústria de cosméticos este
corante é combinado a alguns aditivos
em sua fórmula para melhor aplicação
e rendimento, acrescentando também
pigmentos que proporcionam uma
maior gama de cores, transformando
em produtos para coloração de
cabelos e sobrancelhas. O uso da
henna no design de sobrancelhas
ajuda a preencher falhas e colorir
pelos, delineando o design.
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sendo a primeira empresa a comercializar
o produto de forma industrializada.
Possui fórmula exclusiva, desenvolvida
especializada, sempre se atualizando
nos mais rígidos critérios de qualidade e

Fórmula adequada às novas
exigências da legislação da
ANVISA.

Qualidade garantida em até 90 dias
após aberta
Após a abertura da henna, sua eficácia pode ser garantida

A Nova Estética® se preocupa com a saúde e

em até três meses dadas as condições de armazenamento

bem estar de todos os clientes, por isso está

em local seco, arejado, e longe de raios solares e

sempre se atualizando e acompanhando os

preservando o batoque no frasco âmbar.

regimentos dos órgãos reguladores competentes
e atendendendo a todas as exigências nacionais,
além de se adequar também às regulamentações
internacionais para exportação.

Dermatologicamente
testado
Testada e aprovada por laboratórios
especializados em testes dermatológicos que

Teste de toque
Para garantia de segurança é indispensável a realização
do teste de toque com tempo mínimo de cinco minutos,
tanto da henna quanto do Fixador Finalizador, prevenindo
qualquer tipo de reação indesejada caso a pessoa tenha
alguma intolerância aos componentes da fórmula. Pode ser
feito atrás da orelha ou no antebraço

certificaram seu uso com segurança na pele.

Controle de qualidade

Durabilidade

Toda a fabricação passa por um período de

Dependendo da região, estação climática e características

quarentena, exames laboratoriais e controle de

da pele a henna pode ter maior ou menor duração,

qualidade, sendo liberado somente após este

variando de três a sete dias a permanência do pigmento na

período de 40 dias após a fabricação, garantindo

pele e até 15 dias no pelo. Em peles oleosas, e/ou em casos

segurança, qualidade e atendendo ao manual de

de extrema sudorese, a duração pode ser menor.

boas práticas de manipulação.

Informações técnicas
Rendimento

Tempo de ação de 10 a 25 minutos
É possível atingir até quatro tonalidades diferentes em
cada cor de henna apenas regulando o seu tempo de ação.
Para tons mais suaves e menos marcantes, deixar agir
por até 15 minutos, para tons mais intensos e marcados o

Com apenas uma pazinha da henna é possível

tempo de ação deve ultrapassar os 15 minutos, podendo

fazer o design de um par sobrancelhas, podendo

chegar em até 25 minutos que é o tempo máximo de ação.

realizar até 35 aplicações

Com a solução de Mistura é possível antecipar o tempo

com esta medida. Havendo

mínimo de ação para cinco minutos obtendo a cor desejada

necessidade, no caso de

de forma mais rápida e eficiente.

uma sobrancelha maior e
volumosa, pode-se fazer
o uso de até duas pás de
henna.
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10 min.: Suave
15 min.: Médio
20 min.: Escuro
25 min.: Intenso
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Cores para todos os tons de pele
Para atender aos mais variados tons de pele, a henna Nova Estética® possui nove cores disponíveis variando entre marrons, louros, castanhos e preto. Como a pele já possui sua pigmentação própria pela melanina, é importante saber como
as cores do pigmento da henna reagem com a cor de cada pele. Os tons castanho médio, castanho escuro e preto são
indicados para peles mais escuras, tingem de forma mais natural com a pele de base mais pigmentada.

•

Marrom claro

•

Marrom

•

Louro claro

•

Louro médio

•

Louro escuro

•

Castanho claro

•

Castanho médio

•

Castanho escuro

•

Preto

Acessórios

Paquímetro
Vernier
Profissional
Aparelho profissional para
medição de sobrancelhas
Design exclusivo
Trava de segurança
Acompanha manual de uso
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Linha pré e pós aplicação
e cuidados diários

Solução
de Mistura
d

Loção de
Limpeza

Possui em sua co
composição

É um adstringente leve

água deionizada e óxido de

específico para a preparação

zinco que proporcionam uma
perfeita mistura da henna, deixando-a

da pele para aplicação da
henna. Garante a limpeza ideal, retirando a

mais homogênea, facilitando a aplicação e pro-

oleosidade e as impurezas do dia a dia, garantindo

movendo um maior rendimento. Além disso, suas

a aderência perfeita do pigmento nas sobrancelhas.

propriedades também protegem a cor, evitando o

Sua fórmula exclusiva assegura a limpeza da pele de

desbotamento e ativando a coloração com mais ve-

uma forma não agressiva, evitando o ressecamento

locidade na pele e nos pelos, otimizando o tempo de

e mantendo sua hidratação natural. A Loção de

ação e colaborando para uma maior permanência

Limpeza também pode ser usada diariamente para a

da henna nas sobrancelhas.

limpeza de todo o rosto.

Fixador
Finalizador

Ativador de
Crescimento

Sua composição possui

Rico em extratos naturais,

agentes que proporcionam brilho, maciez e proteção

o Ativador de Crescimento fortalece os folículos

aos fios garantindo uma maior duração do pigmento

capilares, estimulando o crescimento dos pelos

e estabilizando o PH do pelo após a aplicação da

em áreas com falhas, seja estas por queda ou mal

henna. É um condicionante com fator de proteção

retirada, fortificando os pelos já existentes. Possui

solar e também pode ser usado diariamente para a

rápida absorção e não deixa resíduos.

manutenção da henna nas sobrancelhas.
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Passo a passo para uma aplicação perfeita
Passo 1

Passo 3

Limpe o local com a Loção

Transfira a mistura do Dappen para o

de Limpeza Nova Estética®

Anel Luxo, para facilitar a aplicação.

para retirar a oleosidade e as

Utilizando um pincel, aplique a Henna e

impurezas da pele.

deixe agir de 10 a 25 minutos.

Passo 2

Passo 4

Misture a Henna (01 a 02

Retire todo o excesso com algodão

medidas) com a Solução de

umedecido em água mineral e seque

Mistura (10 a 12 gotas para cada

bem o local.

medida), utilizando o Dappen,
até obter uma textura homogênea.
Atenção: Não misture a o Fixador Finalizador na

Passo 5

henna e não adicione água clorada.

Para finalizar o processo, utilize uma
gota do Fixador Finalizador em cada
sobrancelha. Estabilizando o PH do pelo
e enluvando os fios com uma camada
protetora.

Exercícios
1) O que é Henna?

2) A henna Nova Estética® pode ser encontrada em quais cores?

3) Qual a duração da Henna na sobrancelha (no pelo e na pele)?

4) Quando a Henna é indicada?

5) Qual técnica usada para identificar o melhor formato para as sobrancelhas?
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6) Qual a quantidade ideal de henna para uma aplicação?

7) Mesmo que a henna seja um produto natural, é necessário fazer o teste de toque? Por quê?

8) Como usar corretamente o Fixador Finalizador?

9) O que pode e o que não pode ser usado para a mistura da henna? Justifique

10) Como preparar a pele para a aplicação da henna?

11) Pessoas muito brancas podem usar qualquer tonalidade da henna? Justifique

12) Quais tons de henna são indicados para ruivas?

Marque verdadeiro ou falso
a) (

) Por ser um produto mais natural a henna nunca oxida.

b) (

) Peles oleosas e com muita sudorese podem ter uma duração menor da henna.

c) (

) Devemos utilizar uma mistura de henna que já foi aplicada em outra pessoa para aproveitar o produto?

d) (

) A henna pode ficar esverdeada se misturada com água clorada.

e) (

) O batoque garante a preservação da henna, impedindo que o produto fique exposto ao oxigênio.

f) (

) Grávidas, lactantes e pessoas em tratamento de quimioterapia não podem usar henna.

g) (

) Para aumentar a fixação da henna nas sobrancelhas é preciso deixar o produto agir por 2 horas.

h) (

) O uso constante da henna faz os pelos caírem.

i) (

) Para aumentar a durabilidade da henna nas sobrancelhas o Fixador Finalizador pode ser usado todos os dias.

j) (

) O Fixador Finalizador também pode ser usado para misturar a henna.

l) (

) O teste de toque é importante pois algumas pessoas podem ter intolerância aos componentes da fórmula.
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