
Sua nova linha de beleza pessoal



Para quem adora cuidar do corpo e da 
autoestima, a Tramontina apresenta a nova 
linha Tramontina Professional. São diferentes 
produtos com opções de tesouras, alicates, 
lixas, pinças e outros itens indispensáveis ao 
prazer de (literalmente!) fazer bonito. Testados 
e aprovados por diversos profissionais, os 
produtos contam com design ergonômico 
que proporciona mais segurança, firmeza e 
agilidade no uso diário – com diversos modelos 
esterilizáveis em autoclave. Praticidade, 
qualidade e alto desempenho a serviço da 
beleza mais plena.

Seu toque de 
beleza diário



· com mola dupla, necessita menos
força para abrir e fechar, o que reduz 
o atrito e aumenta a durabilidade

· cabos antideslizantes

· excelente poder de corte e de
maior durabilidade

· design ergonômico e exclusivo

· esterilizável em autoclave

· maior precisão e facilidade para
retirar a cutícula

· manuseio confortável

· afiação diferenciada, com mais
tempo sem reafiar o seu alicate

· mola dupla, o que reduz o atrito
e aumenta a durabilidade

· excelente poder de corte

· design ergonômico e exclusivo

· esterilizável em autoclave

· alicate robusto, proporciona mais
firmeza para cortar a unha.

· excelente fechamento que prende 
a unha cortando-a sem dobrá-la

· lâmina com afiação diferenciada

Alicate
para cutículas

25960/100
789111224524-2

Alicate
para unha

25961/100
789111224526-6

ponta fina e afiada que facilita a
retirada do excesso de cutículas.

acompanha capa 
de proteção

acompanha capa 
de proteção

100%
 aço inox

100%
 aço inox

cabos 
antideslizantes

O item queridinho que não pode faltar 
para os cuidados das mãos e pés



ponta com ranhuras
Maior aderência do algodão, 

ponta lisa
Facilita a retirada do 
excesso de esmalte. 
Garante unhas com 
acabamento perfeito

Empurrador/
Raspador
para cutículas

25962/100
789111224528-0

Palito
para unha

25963/100
789111224530-3

raspador

empurrador 

· design ergonômico e exclusivo

· esterilizável em autoclave

· maior aderência do algodão, mas 
sem ser difícil de removê-lo

· design ergonômico e exclusivo da 
Tramontina que facilita o manuseio

· uso seguro e confortável

· esterilizável em autoclave

100%
 aço inox

100%
 aço inox

textura antideslizante

textura 
antideslizante



· garante acabamento perfeito

· esterilizável em autoclave

· esterilizável em autoclave

· corta sem dobrar a unha do bebê

· indicada para acabamentos em
lugares delicados

Tesoura 
para unhas e 
acabamentos
3,5”

25970/103
789111224544-0

Tesoura para 
pelos e para 
unhas de bebês
4”

25971/104
789111224546-4

· mais segura para cortar os pelos sem correr 
o risco de se machucar

· esterilizável em autoclave

Tesoura para 
unhas de bebês 
e acabamentos
3,5”

25969/103
789111224542-6

lâminas curvas 
e afiadas 
desenvolvidas 
para proporcionar 
um corte preciso 
das unhas100%

 aço inox

100%
 aço inox

100%
 aço inox

possui pontas arredondadas 
que protegem a pele 
durante o corte de pelos e 
proporcionam segurança 
durante o manuseio

possui pontas 
arredondadas 
para proporcionar 
segurança 
durante o uso

O cuidado 
que seu bebê merece.



Pinça com
ponta reta

Pinça com
ponta diagonal

25967/100
789111224538-9

25968/100
789111224540-2

· esterilizável em autoclave

· design ergonômico e 
exclusivo da Tramontina que 
facilita o manuseio

· ideal para fios médios e longos

· ideal para limpar o contorno 
da sobrancelha e retirar o 
excesso

· prende o pelo sem cortá-lo

· esterilizável em autoclave

· design ergonômico e exclusivo da 
Tramontina que facilita o manuseio

· bom fechamento que prende
o pelo sem cortá-lo

· ideal para fios médios e curtos 
devido à inclinação

· seu manuseio é fácil e prático

ponta reta
Ideal na remoção 
de pelos em maior 

quantidade.

ponta diagonal
Precisão na remoção do pelo.

Ideal para delinear as 
sobrancelhas.

Textura 
antideslizante, 
proporciona maior 
firmeza.

100%
 aço inox

100%
 aço inox

Lixa para
unhas

25964/100
789111224532-7

· maior durabilidade ao desgaste
(lave e tenha sua lixa pronta para uso)

· textura suave ocasionando melhor
acabamento para as unhas

· esterilizável em autoclave

· tecnologia que garante maior resistência na superfície

· unhas sem rebarbas

·  muito mais higiênica, não é porosa o que dificulta
o desenvolvimento de bactérias

·  não oxida e é facil de lavar

acompanha capa de 
proteção de veludo

Lixa de vidro

Dica:
· para facilitar a remoção, aproveite a 
abertura dos poros após o banho

· segure o fio a ser removido a partir da raiz 
e puxe em um único movimento



Conteúdo
1 - Alicate para cutículas
1 - Empurrador/ raspador para cutícula
1 - Palito para unha
1 - Pinça com ponta reta

· alicate com mola dupla, o que reduz 
o atrito e aumenta a durabilidade

· esterilizáveis em autoclave

· alicate com excelente poder de corte

Conteúdo 
1 - Alicate para cutículas
1 - Empurrador/raspador para cutícula

Jogo básico
para cutículas

Jogo para 
cutículas e pinça

25999/061
789111224734-5

2 peças 4 peças

· design ergonômico e exclusivo Tramontina

· cabos e hastes antideslizantes

prático, excelente 
para você ter sempre junto, 
podendo ser transportado 
na bolsa e sendo uma ótima 
opção para viagens.

prático, excelente 
para você ter sempre junto.

jogo completo 
para garantir o cuidado que 
você merece.

cabos e hastes 
antideslizantes

· esterilizáveis em autoclave

· alicate com excelente poder de corte

· jogo funcional, ideial para ter em casa 
ou no salão

· design ergonômico e exclusivo Tramontina

· alicate com mola dupla, o que reduz
o atrito e aumenta a durabilidade

100%
 aço inox

100%
 aço inox

acompanha capa 
de proteção

acompanha capa 
de proteção

25999/060
789111224733-8



Cortador
de unha

25966/100
789111224536-5

· aço carbono cromado

· excelente poder de corte

· corte uniforme e seguro

· lâminas curvas que se encaixam 
perfeitamente nas unhas.

7,95cm

Cortador
de unha

25965/100
789111224534-1

· aço carbono cromado

· excelente poder de corte

· proporciona um corte perfeito

· lâminas curvas que se encaixam
perfeitamente nas unhas

. compacto e prático para levar em sua necessaire.

5,47cm

lixa integrada

lixa integrada

textura 
antideslizante

textura
antideslizante

29
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