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Esmaltes Diferentes: Unhas de couro 

Hoje vamos falar de uma novidade que tem mexido com a cabeça das esmaltólatras: as unhas 

com textura de couro! Mas como isso é possível? Onde encontrar? Calma, é muito simples, e 

você pode fazê la aí, na sua casa. 

O primeiro esmalte que encontrei prometendo essa nova textura foi o Nails Inc., uma marca 

internacional, produzida em Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A marca lançou uma nova linha chamada “Eu Amo Acessórios” e, dentre os novos  esmaltes 

com texturas diferentes, está o nosso querido Efeito Couro!  

 

 

 

 

                                        

 

último e já conhecido Metálico. 

Achei bem bacana essa nova textura de unha, couro sempre combina com tudo e acredito que 

nas unhas não será diferente, então vamos experimentar a nova tendência! 

 

 

O kit conta com um esmalte e caveirinhas com brilho para você 

decorar as suas unhas de couro e dar um ar mais ‘hard’ para o 

visual, bacana né? 

As cores disponíveis são preto, vermelho e bege. Por ser uma 

marca internacional, provavelmente para adquirir esse produto 

é necessário possuir um cartão internacional ou outra forma de 

pagamento similiar. Pelo que pesquisei é possível comprá los 

pelo próprio site da Nails Inc, alguns outros sites Londrinos e, 

uma boa pedida para quem não tem cartão internacional, dá 

para encontra lo no Mercado Livre também. 

Pesquisando mais sobre essa nail art tão legal eu descobri que 

uma marca brasileira também resolveu aderir a técnica: a 

Colorama! 

O nome dele é Jaqueta, e ele é o 

marronzinho, o preço é bem bacana 

para fazer um teste, está na faixa dos 

5,90 e o melhor: é possível encontrá lo 

em qualquer casa de cosméticos! 

Também acho que vale super a pena 

experimentar os outros 4 da nova 

coleção, sendo um de Efeito Camurça, 

outros dois com Efeito Ultraverniz, e o 


