Inspirate de produsele cosmetice
pentru îngrijirea tenului.
Perfecționate pentru mâinile și picioarele
clienților dumneavoastră.
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INGREDIENT PRINCIPAL: UNT DE CUPUAÇU

Noua imagine a produselor
profesionale de îngrijire a
mâinilor și picioarelor

• Cupuaçu este un fruct brazilian
extraordinar ce conține 9
acizi grași esențiali, oferind o
hidratare de neegalat (oferă cu
240% mai multă hidratare față
de Lanolină)

• Este bogat în Niacină (Vitamina
B3) care are proprietăți de
hidratare și acțiune antiîmbătrânire
• Conține 9 antioxidanți care
luptă împotriva radicalilor liberi
pentru a proteja pielea

OPI introduce ProSpa – prima și singura gamă de produse
profesionale pentru salon, ce oferă calitatea și eficiența
produselor cosmetice profesionale pentru îngrijirea tenului prin
produse premium create special pentru mâini și picioare.

INGREDIENTUL NOSTRU SECRET:
EXPERTIZA DERMATOLOGILOR

Transformați-vă salonul într-un loc aparte utilizând produsele
de lux OPI ProSpa pentru manichiură și pedichiură, create
pentru a hrăni și proteja pielea și pentru a opri semnele
îmbătrânirii înainte ca acestea să apară.

Pentru a dezvolta această gamă unică de produse pentru
salon, OPI a colaborat cu Dr. Zena Gabriel, Dermatolog și
Expert în domeniul îngrijirii pielii. Combinând cunoștințele sale
cu cele deținute de experții OPI cu privire la domeniul îngrijirii
unghiilor, a fost creată o colecție pentru salon cu formule
speciale, care oferă rezultate deosebite.

INGREDIENT PRINCIPAL: CEAI ALB
• Are efect antioxidant ce ajută • Conține compuși activi ce
la protecția pielii împotriva
combat efectele nocive ale
deteriorărilor cauzate de
mediului înconjurător
radicalii liberi
• Ajută la prevenirea deteriorării
• Este de două ori mai eficient
fibrelor de colagen și elastină
decât Ceaiul Verde

"ProSpa înseamnă mult mai mult decât un miros
plăcut. Aceste formule conțin ingrediente și
tehnologii uimitoare pentru îngrijirea tenului, care
au fost utilizate pentru a crea produse ce asigură
aceleași beneficii pentru mâini și picioare."

— DR. ZENA GABRIEL

DOCTOR MEDIC DERMATOLOG
CERTIFICAT DE CONSILIUL NEWPORT
BEACH, CA
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DESCRIEREA PRODUSELOR

Înmuiere & Catifelare

Ghid pentru produse
& Detalii despre ingrediente

soothing soak
Pudră efervescentă cu efect de calmare
Formulă cu dizolvare rapidă, ideală pentru centrele SPA. Curăță și reîmprospătează tălpile
obosite.
Extractele de
Gălbenele, Castan
Sălbatic și Salvie
calmează picioarele
obosite.

Sulfatul de Magneziu,
cu efect detoxifiant,
acționează pentru
reducerea inflamațiilor.

PBRASA03 669gr - 23 Oz.
PBRASA04 3069gr - 108 Oz.

dual sided foot file &
disposable grit strips
Pilă pentru picioare & Benzi
pentru exfoliere, de unică
folosință
PBRAS100
Pilă pentru picioare cu benzi
pentru exfoliere
PBRAS102
Benzi pentru exfoliere –
Granulație 120
PBRAS103
Benzi pentru exfoliere –
Granulație 180

advanced callus softening gel
Gel cu acțiune avansată, pentru înmuierea calozităților
Un gel concentrat ce acționează pentru eliminarea și netezirea calozităților cu aspect
neplăcut.
Mușețelul ajută
la calmarea
mâncărimii
pielii.

Extractele de
Arbore de Ceai, cu
efect antibacterian,
protejează pielea.

PBRASC01 118ml - 4 Fl. Oz.

intensive callus smoothing balm
Balsam cu efect intensiv de netezire a calozităților
Tratament pentru picioare și călcâie, cu efect de netezire, ce ajută la refacerea tălpii
uscate și afectată de calozități. Elimină uscăciunea în exces. Ideal pentru tratamente
realizate la salon sau pentru o terapie intensivă pe timpul nopții.

Acidul Lactic, cu
efect exfoliant,
acționează pentru
catifelarea pielii
aspre.

Complexul Lipidic
de Avocado
hidratează în
profunzime.

PBRASC50 118ml - 4 Fl. Oz.
PBRASC52 758ml - 25 Fl. Oz

manicure trial kit

DESCĂRCAȚI
PROTOCOALELE
PROSPA ACCESÂND
OPI.COM

Kit de manichiură
Transformați-vă salonul într-un loc
aparte utilizând produsele de lux
și serviciile de manichiură, create
pentru a hrăni și proteja pielea.
Conține:
Tratament pentru micro-exfolierea
mâinilor – 118ml
Cremă protectoare pentru mâini,
unghii și cuticule – 50ml
Ulei pentru unghii și cuticule –
14.8ml
Ser protector pentru mâini – 60ml

Masaj & Relaxare
moisture whip massage cream
Cremă hidratantă pentru masaj
Crema de masaj, de tip soufflé, cu o înaltă performanță, asigură echilibrul perfect între
alunecare și absorbție, transformând-o în produsul ideal pentru tratamentele care au la bază
tehnici de masaj.
Combinația de Unt
de Cacao și Shea
oferă o hidratare
intensivă.

PBRASZ02 Kit de manichiură
PBRASM22 758ml - 25 Fl. Oz.
PBRASM23 3548ml - 120 Fl. Oz.

Peptidele cu efect de
construcție a fibrelor
de colagen ajută
la menținerea unui
aspect tânăr al pielii.
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DESCRIEREA PRODUSELOR

Exfoliere & Netezire

Hidratare & Protecție

exfoliating cuticle cream
Cremă exfoliantă pentru cuticule
Formulă gel-cremă cu acțiune rapidă ce elimină în mod eficient cuticulele uscate și aspre.

Alfa Hidroxi Acizii,
care nu au o acțiune
iritantă, pregătesc
perfect patul unghial.

Complexul Lipidic
de Avocado oferă
hidratarea esențială.

Ulei pentru unghii și cuticule + Creion cu ulei pentru unghii și cuticule
Formula foarte hrănitoare, cu absorbție rapidă, are acțiune de protecție, refacere și întărire.
Uleiuri hrănitoare, dar în același
timp ușoare, de Semințe de
Strugure, Nuci de Kukui și
Floarea Soarelui, ce asigură o
hidratare deosebită.
PBRAS200 8.6ml - 0.29 Fl. Oz.
PBRAS201 14.8ml - 0.5 Fl. Oz.

PBRASE20 27ml - 0.9 Fl. Oz.

exfoliating sugar scrub

Cremă exfoliantă pe bază de Zahăr
Crema exfoliantă pentru netezire oferă o piele catifelată, plăcută la atingere. Fără acțiune
usturătoare. Formulă cu dizolvare rapidă, ideală pentru centrele SPA.
Cristalele de
Zahăr exfoliază
pielea în mod
natural.

nail & cuticle oil + oil to-go

Uleiul de Avocado
are un efect
intensiv de
hidratare.

PBRASE02 249gr - 8.8 Oz.
PBRASE03 882gr - 31 Oz.

PBRAS202 28ml - 0.95 Fl. Oz.
PBRAS203 7.5ml - 0.25 Fl. Oz. Oil To-Go

protective hand, nail & cuticle cream
Cremă protectoare pentru mâini, unghii și cuticule
Cremă cu o performanță înaltă și beneficii multiple ce hidratează, asigură strălucire și
protejează pielea și cuticulele, în timp ce hrănește unghiile.
Extractele de
Margaretă asigură
strălucire și un ton
uniform al pielii.

Peptidele ajută la netezirea
pielii, în timp de ProSina,
bogată în proteine, ajută la
întărirea unghiilor.

PBRASP01 50ml - 1.7 Fl. Oz.
PBRASP02 118ml - 4 Fl. Oz.
PBRASP03 236ml - 8 Fl. Oz.

micro-exfoliating hand polish
Tratament pentru micro-exfolierea mâinilor
Micro-dermabraziune profesională, specială pentru mâini.
Micro-exfoliatorii
netezesc pielea uscată
și aspră, pentru un ton
uniform al tegumentului.

protective hand serum
Ser protector pentru mâini
Ser pentru un tratament avansat ce asigură hrănire, luminozitate și protecție pentru mâini.
Vitamina C oferă
strălucire pielii.

Untul de Cupuaçu
hrănește și
hidratează pielea.

PBRASM02 236ml - 8 Fl. Oz.
PBRASM03 758ml - 25 Fl. Oz.

Peptidele acționează
pentru refacerea fibrelor
de colagen și ajută la
menținerea unui aspect
tânăr al pielii.

PBRASP20 60ml - 2 Fl. Oz.

moisture bonding ceramide spray

soothing moisture mask
Mască hidratantă cu efect de netezire
Mască ultra-hidratantă, cu uscare rapidă. Formulă ușor de aplicat și îndepărtat.
Argila Albă
(Caolin) purifică.

PBRASA51 236ml - 8 Fl. Oz.
PBRASA53 3548ml - 120 Fl. Oz.

Mentolul răcorește
și reîmprospătează.

Spray hidratant cu Ceramide
Spray foarte plăcut la atingere ce ajută la refacerea barierei de hidratare, în timp ce hrănește
și protejează pielea.
Vitamina E
acționează
pentru
neutralizarea
radicalilor liberi.
PBRASM50 112ml - 3.8 Fl. Oz.
PBRASM51 225ml - 7.6 Fl. Oz.
PBRASM52 843ml - 28.5 Fl. Oz.

Ceramidele
au un efect
de hidratare
intensă.
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opi prospa. express.

signature. pamper.
Produsele ProSpa, combinate cu serviciile de
manichiură și pedichiură OPI, vă permit, în calitate
de Tehnician de unghii, să oferiți cel mai înalt nivel de
îngrijire pentru clienții dumneavoastră, adresându-vă
nevoilor lor individuale.
„Iubesc OPI ProSpa! Această gamă de produse mă ajută să
îmbunătățesc experiența clienților mei și să îmi dezvolt activitatea
în cadrul salonului, grație produselor de înaltă calitate.”

— ANGELA GUTIERREZ
TRAINER OPI

SERVICII |

Doriți să învățați cum puteți
reinventa serviciile de
manichiură și pedichiură?
Produsele OPI ProSpa vă pot învăța
cum să realizați acest lucru.
express manicure
Sunteți grăbiți dar, în același timp, aveți nevoie de o metodă rapidă de detensionare? OPI ProSpa Express
Manicure este alegerea perfectă. Are la bază produse și tehnici esențiale OPI ProSpa, incluse într-un
serviciu condensat dar care vă permite să oferiți clienților o experiență unică, fără a crește timpul de
efectuare a serviciului.

signature manicure
Cunoscut ca serviciul OPI ProSpa „fără de care nu puteți trăi”. Clienții vor experimenta produsele
deosebite OPI ProSpa, prin exfoliere și hidratare intensă, în combinație cu un masaj relaxant și
acupresură. Experiența Signature reintroduce „Hmm...” în cadrul serviciilor Spa.

pamper manicure
Relaxați-vă și răsfățați-vă clienții cu o manichiură inovatoare! Unul dintre cele mai bune servicii de
manichiură oferă clienților exfoliere de neegalat, hidratare și protecție a pielii și un masaj prelungit cu
acupresură pentru reducerea stresului și eliberarea tensiunii.

express pedicure
Serviciile OPI ProSpa Express Pedicure împreună cu produsele OPI ProSpa oferă clienților o experiență
SPA unică, fără a crește timpul de realizare a serviciului.

signature pedicure
Serviciile OPI ProSpa Signature Pedicure includ produsele deosebite OPI ProSpa pentru înmuierea,
exfolierea și hidratarea picioarelor afectate de calozități. O tehnică relaxantă de masaj și acupresură
completează perfect serviciul.

pamper pedicure
Cea mai deosebită experiență de pedichiură – clienții vor beneficia de netezire, exfoliere, hidratare
și de protecție de neegalat împotriva calozităților, în timp ce primesc un masaj prelungit cu
acupresură, creat pentru a reduce stresul și a elibera tensiunea.
DESCĂRCAȚI
PROTOCOALELE
PROSPA
ACCESÂND
OPI.COM
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OPI ProSpa Manicure Prep

OPI ProSpa Express Manicure
Chiar și clienții mereu grăbiți vor aprecia un moment de relaxare și refacere. Are la bază
produse și tehnici esențiale OPI ProSpa, incluse într-un serviciu condensat dar care vă
permite să oferiți clienților o experiență unică, fără a crește timpul de efectuare a serviciului.*

Protocolul de pregătire a unghiilor și cuticulelor pentru realizarea serviciului de manichiură
Fiecare serviciu de manichiură trebuie să înceapă cu o pregătire adecvată. Pregătirea este un proces
sistematic care poate face diferența în ceea ce privește o rezistență de lungă durată. Urmând
Protocolul OPI de pregătire a unghiei naturale puteți asigura o rezistență îndelungată a serviciilor
oferite clienților dumneavoastră, utilizând produsele OPI Nail Lacquer, Infinite Shine sau GelColor.

1

Pregătiți mâinile urmând pas cu pas Protocolul de pregătire a unghiilor și cuticulelor pentru realizarea
serviciului de manichiură OPI ProSpa.
Dacă oferiți
un serviciu
OPI GelColor,
urmați mai întâi
protocolul de
aplicare a lacului
semi-permanent.

1
Spălați mâinile dvs. și ale clienților
dvs. cu Săpunul lichid pentru
mâini, Swiss Blue Liquid
Hand Soap. Igienizați mâinile
cu Gel antiseptic pentru mâini,
Swiss Hand Guard Antiseptic
Handwash Gel.

5
Utilizând Instrumentul din
titan pentru împins cuticula,
PusherPlus Multi-Use Pusher,
împingeți eponichiumul pentru a
dezvălui cuticula reală. Îndepărtaţi
cu blândețe reziduurile cu
Şervețelele pentru unghii, Expert
Touch Nail Wipe, saturate
în Soluţie antiseptică pentru
degresarea unghiei, N.A.S. 99.

2
Îndepărtaţi bine lacul de unghii
folosind Şervețelele pentru
unghii, Expert Touch Nail
Wipe, saturate în Dizolvant
pentru lac semi-permanent,
Expert Touch Lacquer
Remover.

6
Utilizați Instrumentul de titan
pentru curăţarea patului unghial,
cu capăt dublu, Dexterity DualEdge Nail Plate Cleaner, pentru
a îndepărta țesutul mort în exces.

3
Dați forma dorită unghiilor folosind
Pila albă pentru redarea formei
unghiei- Granulaţie 240, EDGE
White 240 File. Pentru unghiile
cu striații adânci, decolorate
sau exfoliate, nivelați foarte ușor
suprafața unghiei cu Pila buffer
din spumă, gri/verde închis –
Granulaţie 220/280, FLEX Silver/
Moss 220/280 Buffer.

7
Îndepărtați pielițele care atârnă și
celelalte țesuturi moarte folosind
Cleștele din titan pentru cuticulă
(5mm), AccuNip Precision
Cuticle Nipper.

4
Aplicați Cremă exfoliantă pentru
cuticule, OPI ProSpa Exfoliating
Cuticle Cream, pe fiecare cuticulă
(dacă realizați o manichiură semipermanentă cu OPI GelColor,
folosiți Gelul antiseptic pentru
mâini, Swiss Hand Guard, pentru
a împinge cuticulele).

8
Degresați bine unghiile folosind
Şervețelele pentru unghii,
Expert Touch Nail Wipe,
saturate în Soluţie antiseptică
pentru degresarea unghiei,
N.A.S. 99. Lăsați să se usuce.

RECOMANDARE
În cazul în care clienta
dumneavoastră se grăbește, OPI
GelColor este sistemul potrivit
pentru ea. Acesta se usucă la
lumina LED, ceea ce înseamnă că
nu necesită un timp suplimentar
de uscare, iar clienta își poate
continua activitățile zilnice
fără probleme. În caz contrar,
continuați cu pasul 2.

5
Aplicați nuanța dorită de Nail
Lacquer sau Infinite Shine
urmând protocolul de aplicare
OPI.

2
Luați o cantitate generoasă de
Cremă protectoare pentru mâini,
unghii și cuticule, OPI ProSpa
Protective Hand Nail and Cuticle
Cream, și încălziți produsul în
palmele dumneavostră.

6
Aplicați Ulei pentru unghii și
cuticule, OPI ProSpa Nail &
Cuticle Oil, pe fiecare cuticulă și
masați ușor.

3
Realizați Tehnicile de masaj
pentru manichiură, OPI ProSpa
Manicure Massage, timp de 2
minute.

4
Îndepărtați delicat reziduurile
și degresați unghiile folosind
Şervețelele pentru unghii,
Expert Touch Nail Wipe,
saturate în Soluţie antiseptică
pentru degresarea unghiei,
N.A.S. 99.

7
Aplicați Spray-ul hidratant
cu Ceramide, OPI ProSpa
Moisture Bonding Ceramide
Spray, pe întreaga mână şi pe
braţ.

*durata aproximativă a serviciului – 20 minute.
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OPI ProSpa Signature Manicure

OPI ProSpa Pamper Manicure

Transformați-vă salonul într-un loc aparte cu serviciul OPI ProSpa Signature Manicure „fără de
care nu puteți trăi”. Clienții vor experimenta produsele deosebite OPI ProSpa, prin exfoliere
și hidratare intensă a pielii, în combinație cu un masaj relaxant și acupresură. Clienții se vor
îndrăgosti de aspectul și textura îmbunătățite ale mâinilor lor precum și de starea de bine
experimentă în cadrul acestui tip de serviciu signature.*

1

Relaxați-vă și răsfățați-vă clienții cu o manichiură inovatoare! Unul dintre cele mai bune servicii
de manichiură oferă clienților exfoliere de neegalat, hidratare și protecție a pielii și un masaj
prelungit cu acupresură pentru reducerea stresului și eliberarea tensiunii. Clienții dumneavoastră
vor avea sentimentul de relaxare și reîntinerire, iar piele lor va deveni mai catifelată și mai
strălucitoare.*

Pregătiți mâinile urmând pas cu pas Protocolul de pregătire a unghiilor și cuticulelor
pentru realizarea serviciului de manichiură OPI ProSpa.

1

Pregătiți mâinile urmând pas cu pas Protocolul de pregătire a unghiilor și cuticulelor
pentru realizarea serviciului de manichiură OPI ProSpa.

Dacă oferiți
un serviciu
OPI GelColor,
urmați mai întâi
protocolul de
aplicare a lacului
semi-permanent.

Dacă oferiți
un serviciu
OPI GelColor,
urmați mai întâi
protocolul de
aplicare a lacului
semi-permanent.

2

RECOMANDARE
În cazul în care clienta
dumneavoastră se grăbește, OPI
GelColor este sistemul potrivit
pentru ea. Acesta se usucă la
lumina LED, ceea ce înseamnă că
nu necesită un timp suplimentar
de uscare, iar clienta își poate
continua activitățile zilnice
fără probleme. În caz contrar,
continuați cu pasul 2.

Luați o cantitate generoasă de
Tratament pentru micro-exfolierea
mâinilor, OPI ProSpa Microexfoliating Hand Polish, și aplicați
pe piele, pe partea superioară a
mâinilor, folosind mișcări circulare.

3
Exfoliați mâinile și brațele timp
de aproximativ 2 minute. Utilizați
prosoape calde și umede pentru
a îndepărta impuritățile. Repetați
la cealaltă mână.

4
Luați o cantitate generoasă
de Cremă hidratantă pentru
masaj, OPI ProSpa Moisture
Whip Massage Cream, și
încălziți produsul în palmele
dumneavoastră.

RECOMANDARE
În cazul în care clienta dumneavoastră
se grăbește, OPI GelColor este
sistemul potrivit pentru ea. Acesta
se usucă la lumina LED, ceea ce
înseamnă că nu necesită un timp
suplimentar de uscare, iar clienta își
poate continua activitățile zilnice fără
probleme. În caz contrar, continuați
cu pasul 2.

5
5
Realizați Tehnicile de masaj
pentru manichiură, OPI ProSpa
Manicure Massage, pentru a
masa palmele, încheieturile și
antebrațele timp de 5 minute.

6
Îndepărtați delicat reziduurile
și degresați unghiile folosind
Şervețelele pentru unghii,
Expert Touch Nail Wipe,
saturate în Soluţie antiseptică
pentru degresarea unghiei,
N.A.S. 99.

9
Aplicați Spray-ul hidratant
cu Ceramide, OPI ProSpa
Moisture Bonding Ceramide
Spray, pe întreaga mână şi pe
braţ.
*durata aproximativă a serviciului – 30 minute.

7
Aplicați nuanța dorită de Nail
Lacquer sau Infinite Shine
urmând protocolul de aplicare
OPI.

8
Aplicați Ulei pentru unghii și
cuticule, OPI ProSpa Nail &
Cuticle Oil, pe fiecare cuticulă și
masați ușor.

Înveliți mâna într-un prosop
umed și cald și lăsați masca
să acționeze timp de 5 minute,
pentru a permite produsului să
intre în piele. Utilizați un prosop
cald pentru a îndepărta masca și
a curăța mâinile.

9
Aplicați nuanța dorită de Nail
Lacquer sau Infinite Shine
urmând protocolul de aplicare
OPI.

2
Luați o cantitate generoasă de
Tratament pentru micro-exfolierea mâinilor, OPI ProSpa
Micro-exfoliating Hand Polish,
și aplicați pe piele, pe partea
superioară a mâinilor, folosind
mișcări circulare.

6
Luați o cantitate generoasă
de Cremă hidratantă pentru
masaj, OPI ProSpa Moisture
Whip Massage Cream, și
încălziți produsul în palmele
dumneavoastră.

10
Aplicați Ulei pentru unghii și
cuticule, OPI ProSpa Nail &
Cuticle Oil, pe fiecare cuticulă și
masați ușor.

3

4

Exfoliați mâinile și brațele timp
de aproximativ 2 minute. Utilizați
prosoape calde și umede pentru
a îndepărta impuritățile. Repetați
la cealaltă mână.

7

8

Realizați Tehnicile de masaj
pentru manichiură, OPI ProSpa
Manicure Massage, pentru a
masa palmele, încheieturile și
antebrațele timp de 5 minute.

11
Aplicați câte o picătură de Ser
protector pentru mâini, OPI
ProSpa Protective Hand Serum,
pe fiecare dintre zonele următoare:
partea superioară a mâinii,
încheietură și braț. Masaţi ușor.

Aplicați un strat subțire de Mască
hidratantă cu efect de netezire,
OPI ProSpa Soothing Moisture
Mask, pe mâini și brațe.

Îndepărtați delicat reziduurile
și degresați unghiile folosind
Şervețelele pentru unghii,
Expert Touch Nail Wipe,
saturate în Soluţie antiseptică
pentru degresarea unghiei,
N.A.S. 99.

12
Aplicați Spray-ul hidratant
cu Ceramide, OPI ProSpa
Moisture Bonding Ceramide
Spray, pe întreaga mână şi pe
braţ.
*durata aproximativă a serviciului – 45 minute.
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OPI ProSpa Pedicure Prep

OPI ProSpa Express Pedicure
Rapid, eficient și atât de relaxant, serviciul Express Pedicure are la bază produse și tehnici
esențiale OPI ProSpa care oferă clienților o experiență unică, fără a crește timpul de
efectuare a serviciului. *

Protocolul de pregătire a unghiilor și cuticulelor pentru realizarea serviciului de pedichiură
Fiecare serviciu de pedichiură trebuie să înceapă cu o pregătire adecvată. Pregătirea este un proces
sistematic care poate face diferența în ceea ce privește o rezistență de lungă durată. Urmând
Protocolul OPI de pregătire a unghiei naturale puteți asigura o rezistență îndelungată a serviciilor
oferite clienților dumneavoastră, utilizând produsele OPI Nail Lacquer, Infinite Shine sau GelColor.

1

Pregătiți picioarele și unghiile urmând pas cu pas Protocolul de pregătire a unghiilor și
cuticulelor pentru realizarea serviciului de pedichiură OPI ProSpa.
În cazul în care
clienta dvs. se
grăbește, OPI
GelColor este
sistemul potrivit
pentru ea. Acesta
este momentul
pentru a aplica
GelColor conform
protocolului OPI.
În caz contrar,
continuați cu
pasul 5.

preparation

1
Umpleți un bazin de pedichiură
cu apă caldă și adăugați 1
lingură de Pudră efervescentă
cu efect de calmare, OPI
ProSpa Soothing Soak.
Introduceți picioarele în bazin
timp de 2 minute.

2
Uscați piciorul și îndepărtaţi
bine lacul de unghii. Dacă este
necesar scurtați unghiile și apoi
dați forma dorită folosind Pila
albă pentru redarea formei
unghiei- Granulaţie 240, EDGE
White 240 File. Pentru unghiile
cu striații adânci, decolorate
sau exfoliate, nivelați foarte ușor
suprafața unghiei cu Pila buffer
din spumă, gri/verde închis
– Granulaţie 220/280, FLEX
Silver/Moss 220/280 Buffer.

3
Aplicați Cremă exfoliantă
pentru cuticule, OPI ProSpa
Exfoliating Cuticle Cream, pe
fiecare cuticulă (dacă realizați o
manichiură semi-permanentă
cu OPI GelColor, folosiți Gelul
antiseptic pentru mâini, Swiss
Hand Guard, pentru a împinge
cuticulele).

4
Utilizând Instrumentul din
titan pentru împins cuticula,
PusherPlus Multi-Use Pusher,
împingeți eponichiumul pentru a
dezvălui cuticula reală. Îndepărtaţi
cu blândețe reziduurile cu
Şervețelele pentru unghii, Expert
Touch Nail Wipe, saturate
în Soluţie antiseptică pentru
degresarea unghiei, N.A.S. 99.

2
Aplicați Gelul cu acțiune
avansată pentru înmuierea
calozităților, OPI Advanced
Callus Softening Gel, pe
călcâie, pe talpă și pe alte zone
afectate de calozități. Așezați
călcâiul pe un prosop moale și
lăsați produsul să acționeze timp
de 2 minute.

6

5
Utilizați Instrumentul de titan
pentru curăţarea patului unghial,
cu capăt dublu, Dexterity DualEdge Nail Plate Cleaner, pentru
a îndepărta țesutul mort în exces.

6
Îndepărtați pielițele care atârnă și
celelalte țesuturi moarte folosind
Cleștele din titan pentru cuticulă
(5mm), AccuNip Precision
Cuticle Nipper.

7
Degresați bine unghiile folosind
Şervețelele pentru unghii,
Expert Touch Nail Wipe,
saturate în Soluţie antiseptică
pentru degresarea unghiei,
N.A.S. 99. Lăsați să se usuce.

Realizați Tehnicile de masaj pentru
pedichiură, OPI ProSpa Pedicure
Massage, pentru a masa talpa,
glezna și gamba timp de 2 minute.

3
Utilizați Pila pentru pedichiură,
cu două fețe, OPI ProSpa
Dual Sided Foot File, pentru a
exfolia și înlătura ușor calozitățile.
Scoateți și aruncați banda de
unică folosinţă după fiecare
serviciu. Igienizați în mod
adecvat pila din plastic.

7
Îndepărtați delicat reziduurile
și degresați unghiile folosind
Şervețelele pentru unghii, Expert
Touch Nail Wipe, saturate
în Soluţie antiseptică pentru
degresarea unghiei, N.A.S. 99.
Aplicați nuanța dorită de Nail
Lacquer sau Infinite Shine urmând
protocolul de aplicare OPI.

4

5

Utilizați un burete pentru a
curăța bine ambele picioare.
Scoateți picioarele din bazinul
de pedichiură și uscați-le cu un
prosop.

Luați o cantitate generoasă
de Cremă hidratantă pentru
masaj, OPI ProSpa Moisture
Whip Massage Cream, și
încălziți produsul în palmele
dumneavoastră.

8

9

Aplicați Ulei pentru unghii și
cuticule, OPI ProSpa Nail &
Cuticle Oil, pe fiecare cuticulă și
masați ușor.

Aplicați Spray-ul hidratant
cu Ceramide, OPI ProSpa
Moisture Bonding Ceramide
Spray, pe picior și pe talpă.

*durata aproximativă a serviciului – 30 minute
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OPI ProSpa Signature Pedicure

OPI ProSpa Pamper Pedicure

Creați un nou standard în domeniul serviciilor de pedichiură, pentru care clienții se vor întoarce
mereu. Serviciile OPI ProSpa Signature Pedicure includ produsele deosebite OPI ProSpa pentru
înmuierea, exfolierea și hidratarea picioarelor afectate de calozități. O tehnică relaxantă de
masaj și acupresură completează serviciul. Picioarele sunt reîntinerite și clienții încântați. *

1

Relaxați-vă și răsfățați-vă clienții cu o pedichiură inovatoare! Cea mai deosebită experiență
de pedichiură – clienții vor beneficia de netezire, exfoliere, hidratare și de protecție de
neegalat împotriva calozităților, în timp ce primesc un masaj prelungit cu acupresură creat
pentru a reduce stresul și a elibera tensiunea.*

1

Pregătiți picioarele și unghiile urmând pas cu pas Protocolul de pregătire a unghiilor și cuticulelor
pentru realizarea serviciului de pedichiură OPI ProSpa.

Pregătiți picioarele și unghiile urmând pas cu pas Protocolul de pregătire a unghiilor și
cuticulelor pentru realizarea serviciului de pedichiură OPI ProSpa.

În cazul în care
clienta dvs. se
grăbește, OPI
GelColor este
sistemul potrivit
pentru ea. Acesta
este momentul
pentru a aplica
GelColor conform
protocolului OPI.
În caz contrar,
continuați cu
pasul 5.

3

2
Aplicați Gelul cu acțiune avansată
pentru înmuierea calozităților,
OPI Advanced Callus Softening
Gel, pe călcâie, pe talpă și pe alte
zone afectate de calozități. Așezați
călcâiul pe un prosop moale și
lăsați produsul să acționeze timp
de 2 minute.

Utilizați Pila pentru pedichiură,
cu două fețe, OPI ProSpa
Dual Sided Foot File, pentru a
exfolia și înlătura ușor calozitățile.
Scoateți și aruncați banda de
unică folosinţă după fiecare
serviciu. Igienizați în mod adecvat
pila din plastic.

7

6
Clătiți piciorul în bazinul de
pedichiură. Acoperiți-l apoi cu un
prosop uscat şi cald. Repetați
procedura la celălalt picior.

Luați o cantitate generoasă
de Cremă hidratantă pentru
masaj, OPI ProSpa Moisture
Whip Massage Cream, și
încălziți produsul în palmele
dumneavoastră.

11

10
Aplicați Ulei pentru unghii și
cuticule, OPI ProSpa Nail &
Cuticle Oil, pe fiecare cuticulă și
masați ușor.

Aplicați Balsam cu efect intensiv
de netezire a calozităților,
OPI ProSpa Intensive Callus
Smoothing Balm, pe zonele
afectate de calozități. Nu clătiți.

*durata aproximativă a serviciului – 45 minute

4
Utilizați un burete pentru a
curăța bine ambele picioare.
Scoateți picioarele din bazinul
de pedichiură și uscați-le cu un
prosop.

8
Realizați Tehnicile de masaj
pentru pedichiură, OPI ProSpa
Pedicure Massage, pentru a
masa talpa, glezna și gamba timp
de 5 minute. Îndepărtați delicat
reziduurile și degresați unghiile
folosind Şervețelele pentru unghii,
Expert Touch Nail Wipe, saturate
în Soluţie antiseptică pentru
degresarea unghiei, N.A.S. 99.

12
Aplicați Spray-ul hidratant
cu Ceramide, OPI ProSpa
Moisture Bonding Ceramide
Spray, pe picior și pe talpă.

În cazul în care
clienta dvs. se
grăbește, OPI
GelColor este
sistemul potrivit
pentru ea. Acesta
este momentul
pentru a aplica
GelColor conform
protocolului OPI.
În caz contrar,
continuați cu
pasul 5.

5
Aplicați o cantitate generoasă
de Cremă exfoliantă pe
bază de Zahăr, OPI ProSpa
Exfoliating Sugar Scrub, și
exfoliați delicat talpa și piciorul,
folosind mișcări circulare.

9
Aplicați nuanța dorită de Nail
Lacquer sau Infinite Shine
urmând protocolul de aplicare
OPI.

2
Aplicați Gelul cu acțiune avansată
pentru înmuierea calozităților,
OPI Advanced Callus Softening
Gel, pe călcâie, pe talpă și pe alte
zone afectate de calozități. Așezați
călcâiul pe un prosop moale și
lăsați produsul să acționeze timp
de 2 minute.

6
Aplicați un strat subțire de Mască
hidratantă cu efect de netezire,
OPI ProSpa Soothing Moisture
Mask, pe picior și pe gleznă.

10
Aplicați nuanța dorită de Nail
Lacquer sau Infinite Shine
urmând protocolul de aplicare
OPI.

3
Utilizați Pila pentru pedichiură,
cu două fețe, OPI ProSpa
Dual Sided Foot File, pentru a
exfolia și înlătura ușor calozitățile.
Scoateți și aruncați banda de
unică folosinţă după fiecare
serviciu. Igienizați în mod
adecvat pila din plastic.

7
Înveliți piciorul într-un prosop umed
și cald, timp de 5 minute, pentru a
permite produsului să intre în piele.
Utilizați un prosop cald pentru a
înlătura masca și pentru a curăța
piciorul. Acoperiți piciorul cu un
prosop cald și uscat.

11
Aplicați Ulei pentru unghii și
cuticule, OPI ProSpa Nail &
Cuticle Oil, pe fiecare cuticulă și
masați ușor.

4
Utilizați un burete pentru a
curăța bine ambele picioare.
Scoateți picioarele din bazinul
de pedichiură și uscați-le cu un
prosop.

8
Luați o cantitate generoasă
de Cremă hidratantă pentru
masaj, OPI ProSpa Moisture
Whip Massage Cream, și
încălziți produsul în palmele
dumneavoastră.

12
Aplicați Balsam cu efect intensiv
de netezire a calozităților,
OPI ProSpa Intensive Callus
Smoothing Balm, pe zonele
afectate de calozități. Nu clătiți.

5
Aplicați o cantitate generoasă
de Cremă exfoliantă pe bază de
Zahăr, OPI ProSpa Exfoliating
Sugar Scrub, și exfoliați delicat
talpa și piciorul, folosind mișcări
circulare. Clătiți piciorul în
bazinul de pedichiură. Repetați
procedura la celălalt picior.

9
Realizați Tehnicile de masaj
pentru pedichiură, OPI ProSpa
Pedicure Massage, pentru a
masa talpa, glezna și gamba timp
de 5 minute. Îndepărtați delicat
reziduurile și degresați unghiile
folosind Şervețelele pentru unghii,
Expert Touch Nail Wipe, saturate
în Soluţie antiseptică pentru
degresarea unghiei, N.A.S. 99.

13
Aplicați Spray-ul hidratant
cu Ceramide, OPI ProSpa
Moisture Bonding Ceramide
Spray, pe picior și pe talpă.
*durata aproximativă a serviciului – 60 minute

20

TEHNICI DE MASAJ

OPI ProSpa Tehnici de masaj
Un masaj adecvat poate transforma serviciul obișnuit de pedichiură într-o experiență extraordinară. De
fapt, masajul poate deveni motivul principal pentru care un client își programează serviciile de manichiură și
pedichiură cu regularitate. Și acesta este motiv bun pentru a nu priva clientul de această parte importantă a
serviciului! Masajul OPI utilizează o varietate de tehnici, incluzând Efleurajul, Frământarea și Acupresura.

CAP, CREIER, SINUSURI

GLANDELE
HIPOFIZĂ, PINEALĂ,
HIPOTALAMUS

STOMAC

MÂNĂ ȘI
CREIER

Efleuraj

Frământare

Efleurajul reprezintă etapa de bază în cadrul tehnicilor de
masaj și este deseori utilizat ca mișcare de legătură între
alte tehnici, permițând terapeutului să mențină permanent
contactul cu clientul în cadrul perioadei line de tranziție.

Frământarea este o tehnică prin care pielea și mușchii
sunt rotiți printr-o mișcare circulară, eliberând tensiunea și
menținând structura musculară. Această mișcare ajută la
îmbunătățirea circulației în zonele încordate – în momentul în
care mușchiul este presat, sângele stagnant este forțat să
iasă din zona respectivă, iar limfa și sângele noi pătrund în
momentul în care zona este eliberată. În cadrul serviciilor de
manichiură și pedichiură, această tehnică este ideală pentru
palme, partea superioară a antebrațelor și partea inferioară a
picioarelor.

Această tehnică trebuie să fie utilizată întotdeauna la
începutul masajului deoarece încălzește corpul, stimulează
circulația sanguină a țesutului pe care se lucrează, relaxează
fibrele musculare și reduce tensiunea musculară. De
asemenea, ajută la distribuirea uleiului sau a loțiunii și
relaxează clientul.

OCHI
URECHI

OCHI
GÂT

URECHE

PIEPT, SÂN, PLĂMÂN,
BRONHIE

BRAȚE ȘI UMERI
PLEXUL SOLAR

GÂTLEJ
GLANDĂ
SUPRARENALĂ

GLANDA TIROIDĂ,
PARATIROIDĂ

RINICHI

PANCREAS

INIMĂ

Conform principiilor de reflexologie (fig. a), fiecare organ
al corpului are puncte reflexogene pe palme și picioare
corespunzătoare fiecarui organ. Aplicând presiune în
aceste puncte, circulația este îmbunătățită, apare o
senzație de re-energizare iar stresul este redus. Pentru
masajul picioarelor și mâinilor, există anumite puncte
de presiune pe care trebuie să punem accentul, ce pot
asigura o stare de bine în cadrul realizării serviciului de
manichiură și pedichiură.

SPATELE
SUPERIOR

COLOANA
VERTEBRALĂ

SPLINĂ

INTESTINE

VEZICA URINARĂ

ȘOLD ȘI
COAPSĂ

LOMBAR
UTER/PROSTATĂ

SPATELE
INFERIOR

OVARE/TESTICULE
NERVUL SCIATIC

LIMFĂ

palmă
fig. a

Acupresură
Acupresura este o formă de medicină alternativă ce
utilizează degetele pentru a presa, în mod gradual,
punctele cheie de vindecare din corp. În momentul în care
punctele sunt presate, tensiunea musculară este eliberată
iar circulația sanguină este îmbunătățită pentru a grăbi
procesul de vindecare.

LIMFATIC
SUPERIOR

partea superioară
a mâinii

Înainte de a începe:
MAXILAR, DINȚI,
GINGII, GÂT

n nu realizați masajul în cazul în care clientul este diabetic, suferă de
tensiune arterială ridicată, varice sau flebită;
n întrebați clientul dacă are anumite probleme ale picioarelor care
necesită o atenție deosebită;

OCHI
NAS
URECHI

n nu realizați tehnicile de acupresură în cazul clientelor însărcinate;
n asigurați-vă că întregul picior al clientului este susținut pe perioada
masajului, în special glezna și genunchiul;

GÂT

n mențineți permanent contactul cu clientul pe parcursul masajului.

PIEPT ȘI PLĂMÂN
UMĂR ȘI
BRAȚ

FICAT

DIAFRAGMĂ

INIMĂ
ZONA DE
MIJLOC A
SPATELUI

RINICHI

STOMAC

PICIOR,
GENUNCHI, ȘOLD
INTESTINUL
SUBȚIRE

NERVUL
SCIATIC

talpă

partea superioară a
tălpii piciorului
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SERVICII DE MASAJ

Tehnici de masaj pentru manichiură

Tehnici de masaj pentru pedichiură

OPI ProSpa Manicure Massage

OPI ProSpa Pedicure Massage

Oferiți clienților dumneavostră un serviciu de manichiură de neuitat urmând, pas cu pas, Tehnicile de masaj pentru
manichiură, OPI ProSpa Manicure Massage. Adaptați durata masajului în funcție de nivelul serviciului realizat.

Oferiți clienților dumneavostră o stare de relaxare uimitoare urmând, pas cu pas, Tehnicile de masaj pentru
pedichiură, OPI ProSpa Pedicure Massage. Adaptați durata masajului în funcție de nivelul serviciului realizat.

1

pasul 1: Efleuraj

pasul 1: Efleuraj

Utilizând mișcările de efleuraj, masați palmele și încheieturile pentru a distribui
uniform loțiunea. Mișcarea este relativ lentă, ușoară, printr-o atingerea liniară
continuă, utilizând palma dumneavoastră. Împreunați degetele, relaxați-vă
mâinile și încheieturile și, printr-o presiune blândă și susținută, urmați conturul
palmei și al brațului. Susțineți mâna clientului cu o mână și atingeți partea
superioară a mâinii de la vârfurile degetelor până la cot. Utilizați mișcări
lente, continue, crescând lent presiunea în momentul în care înaintați spre
încheietură. Rotiți mâna cu care lucrați sub încheietură și continuați mișcarea
către vârfurile degetelor. Alternați mâinile timp de 6 mișcări, în timp ce mențineți
un contact permanent cu mâinile clientului.
Cea mai mare parte a presiunii trebuie făcută cu palma dumneavoastră,
nu cu degetele, așa că trebuie să mențineți degetele relaxate, pe parcursul
mișcării, dar în același timp ferme. Contactul este menținut pe parcursul întregii
secvențe, astfel încât să puteți trece cu ușurință de la o tehnică la alta.

Susțineți piciorul clientului cu o mână și atingeți partea mijlocie a gambei.
Împreunați degetele, relaxați-vă mâinile și încheieturile și, printr-o presiune
blândă și susținută, urmați conturul tălpii și al piciorului. Puteți aplica o
presiune mai ridicată în timp ce urcați pe piciorul clientului și puteți reduce
presiunea în momentul în care coborâți spre talpă – această mișcare
îmbunătățește fluxul sanguin și limfatic. Cea mai mare parte a presiunii
trebuie făcută cu palma dumneavoastră, nu cu degetele, așa că trebuie să
mențineți degetele relaxate, pe parcursul mișcării, dar în același timp ferme.
Utilizați mișcări lente, continue, crescând presiunea ușor în momentul în care
înaintați către partea superioară a piciorului. Rotiți mâna cu care lucrați sub
picior și atingeți gamba către gleznă. Alternați mâinile timp de 6 mișcări,
în timp ce mențineți un contact permanent cu piciorul clientului. Contactul
este menținut pe parcursul întregii secvențe, astfel încât să puteți trece cu
ușurință de la o tehnică la alta.

pasul 2: Frământare

2

Pentru a realiza tehnica de frământare, utilizați degetele mari, podul palmei sau
toată palma. Cu o mișcare lentă și ritmică, aplicați presiune pe un mușchi (direct
pe os poate fi dureros), rulându-l de pe osul pe care este prins, și apoi către
acesta. Începeți să frământați palma pentru a stimula circulația. Cu degetele
mari presați în centrul palmei și cu o mișcare lentă și ritmică, rulați în direcție
opusă față de lateralele palmei. Frământați brațele utilizând ambele mâini. Cu
o mână, presați degetul mare în partea superioară a antebrațului și rulați către
partea laterală a antebrațului, în timp ce utilizați simultan degetele pentru a
frământa partea inferioară a antebrațului. Începeți de la încheietură și alternați
mâinile pentru a urca către cot și apoi pentru a coborî către încheietură. Aceasta
este o manieră mai eficientă (în comparație cu efleurajul) de a stimula circulația
sanguină și limfatică în zona respectivă și de a elibera tensiunea.

pasul 3: Acupresură

3

Pentru a reduce tensiunea musculară și stresul, care pot să apară ca urmare
a suprautilizării telefoanelor mobile și laptopurilor, utilizați degetele mari pentru
a presa zona dintre degetul mare și arătător. „Cufundați-vă” ușor în punctul de
presiune și mențineți timp de aproximativ 10 secunde. Eliberați ușor. Continuați
să realizați acupresura pentru a elibera tensiunea și stresul. Urmând aceeași
metodă, aplicați presiune în cuta încheieturii, chiar în interiorul marginii osului
de la încheietură și mențineți timp de 10 secunde. Eliberați ușor și repetați la
cealaltă mână.

1

pasul 2: Frământare

SFAT PENTRU
PROFESIONIȘTI:
Asemenea
brutarului care
modelează aluatul,
puteți masa
superficial sau
în profunzime,
în funcție de
preferințele
clientului, presând,
mutând și eliberând
zona.

2

SFAT PENTRU
PROFESIONIȘTI:
Pentru a realiza
tehnica de
acupresură, este
mult mai eficient
dacă pielea este
deja încălzită prin
masaj – chiar
și un minut sau
două de efleuraj
și frământare pot
face diferența.
Realizarea tehnicii
de acupresură în
mod direct poate
crea un disconfort
clientului.

Începeți să frământați piciorul pentru a stimula circulația. Utilizând degetele mari,
apăsați pe partea inferioară a piciorului și, cu o mișcare lentă și ritmică, rulați în
direcții opuse către lateralele tălpii. Începeți de la călcâi și urcați către pernuța
tălpii și apoi invers. Frământați gamba utilizând ambele mâini. Plasați degetele
mari în partea superioară a piciorului pentru a vă ancora mâinile în timp ce vă
utilizați degetele simultan pentru a frământa mușchiul în partea inferioară a
gambei. Începeți de la gleznă și alternați mâinile pentru a urca către genunchi și
apoi pentru a coborî către gleznă. Continuați timp de 40 secunde.

pasul 3: Acupresură

3

Pentru a reduce tensiunea musculară, pentru a înlătura stresul și durerile generale
ale picioarelor cauzate de o încălțăminte inadecvată sau tocuri, plasați degetul
între primul și al doilea deget, în spatele articulației superioare. Cu cealaltă mână,
plasați degetul mare în partea interioară a scobiturii gleznei piciorului drept, unde
se poate afla un mont (sau unde se află) și „cufundați-vă” încet în punctele de
presiune. Mențineți presiunea timp de aproximativ 10 secunde. Eliberați încet.
Urmând aceeași metodă, apucați piciorul și utilizați ambele degete mari pentru
a aplica presiune sub pernuța tălpii, în centru. Mențineți presiunea timp de 10
secunde. Eliberați ușor și repetați la celălalt picior.

SFAT PENTRU
PROFESIONIȘTI:
Este des întâlnită
suprautilizarea
acestei tehnici în
cadrul serviciului
de pedichiură
și, în anumite
saloane, aceasta
este singura
tehnică utilizată
pe parcursul
întregului serviciu.
Asigurați-vă că
utilizați această
tehnică doar pentru
început, tranziție și
finalizare – clienții
dumneavoastră vor
observa diferența.
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