
FORMAÇÃO EXPRESS GEL
Curso de formação orientado para a prática com recurso a produtos de alta 
qualidade. 
A escolha ideal para técnicas em início de actividade.

TÉCNICAS MINISTRADAS 
Colocação de extensões de unhas 
Sistema de tips.
Aplicação e modelagem de gel
Look natural – french manicure – gel uv de cor
Técnica de manutenção
Manutenção completa - restauro de brilho

DURAÇÃO
Horário Laboral / Diurno:
4 horas: 2ª a Sexta), das 9h00 às 13h00 ou das 14h00 às 18h00 
Horário Pós Laboral/Noturno:
De 2ª a 6ª, das 18h30 às 22h30 (4 Horas).

CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO
HORÁRIO LABORAL / DIURNO

HORÁRIO PÓS LABORAL / NOCTURNO

Nota: Poderão existir alterações aos programas, caso a formadora o decida, tendo sempre como 
objectivo a optimização do desempenho da formanda.

MATERIAL QUE A FORMANDA DEVERÁ TRAZER PARA A FORMAÇÃO
1 bloco para apontamentos
1 caneta
Serão colocados à disposição das formandas os equipamentos profissionais:
Lâmpadas uv e lima eléctrica, bem como todo o material indispensável à 
aprendizagem.

CONDIÇÕES
O curso de formação inclui o seguinte:
4 horas (de 2ª a 6ª Feira)
1 kit inicial de produtos para unhas de gel

Promoção especial
Descubra a sua oferta!

Todo o material usado durante o curso é fornecido pela The Nail Makers - 
Make a Nail
Não necessita usar o seu kit de produtos durante o curso!

VALOR TOTAL 
Horário Laboral / Diurno: 
59.50 Euros Isento de IVA
Horário Pós Laboral/Noturno:
79.50 Euros Isento de IVA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Será necessário liquidar 50% do valor total do curso no acto da inscrição. Os 
restantes 50% do valor, terão que ser liquidados antes, ou no 1º dia de For-
mação. Apenas serão aceites desistências por escrito, com uma antecedên-
cia mínima de 8 dias da data de início da formação. No caso de incumpri-
mento não haverá direito ao reembolso dos 50% liquidados no acto da 
inscrição.

MODELOS PARA PRÁTICA
A escola de formação providencia diariamente “modelos” (mãos reais) a 
todas as formandas, no entanto, não se poderá responsabilizar pela falta de 
comparência das mesmas.

Caso pretenda fazer-se acompanhar de amigas que “emprestem” as mãos 
para a sua formação agradecemos que nos informe antecipadamente.

Para mais informações sobre as condições desta oferta e para efectuar a 
inscrição,
contacte-nos através do telefone: 21 756 03 01 / 93 910 10 15

FORMAÇÃO
EXPRESS GEL

9:00 - 11:00
ou

14:00 - 16:00

11:00 - 13:00
ou

16:00 - 18:00

MODELO 1
extensões c/ tips 

naturais

MODELO 2
extensões c/ tips 

gel de cor 

18:30 - 20:30

20:30 - 22:30

MODELO 1
extensões c/ tips 

naturais

MODELO 2
extensões c/ tips 

gel de cor 


