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cont.
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MODELO 1
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MODELO 2
fibras de vidro

MODELO 1
nail art

MODELO 2
nail art

cont.

cont.

MODELO 1
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2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA
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cont.20:00 - 22:30

18:30 - 20:00

20:00 - 22:30

18:30 - 20:00
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extensões c/tips 
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MODELO 2
extensões c/tips 

manicure francesa

MODELO 1
extensões c/tips 

naturais

MODELO 1
extensões c/tips 

gel de cor

MODELO 1
extensões c/tips 

gel de cor

MODELO 1
fibra de vidro

MODELO 2
fibra de vidro

MODELO 1
técnica de 

manutenção

MODELO 2
técnica de 

manutenção

MODELO 1
extensões c/tips 

manicure francesa

MODELO 2
extensões c/tips 

manicure francesa

MODELO 1
nail art

MODELO 2
nail art

cont. cont. cont.

MODELO 1
extensões c/for-

mas naturais

MODELO 2
extensões c/for-

mas naturais

 
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:
5 dias de formação totalizando 40 horas ou 10 dias/ 2 semanas (de 2ª a 6ª 
Feira)
1 kit inicial de produtos para unhas de gel
1 dia de reciclagem 
Formação a usufruir no prazo de um ano, desde o termino do curso, em 
data a definir pelo centro de formação.
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 - 790 Euros Isento de IVA
Horário Pós-Laboral / Nocturno - 940 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.

Kit básico de produtos The Nail Makers-  Make a Nail
PRODUTOS        CAPACIDADE 
QUANT.
Gel base          30 ml  1
Gel de construção       30 ml  1
Gel manicure francesa       30 ml  1
Gel de cor          30 ml  1
Gel uv brilho         30 ml  1
Promotor - gel aderência      10 ml  1
Primário         10 ml  1
Spray desinfectante unhas e mãos      250 ml 1
Spray desinfectante de instrumentos     250 ml 1
Pincel nº0 p/ Primário         1
Uv gel quadrado (brilho)        1
Pincel uv gel oval médio (construção)      1
Uv gel oval pequeno (MF)        1
Caixa de tips         250 pcs 1
Blend out         15 ml  1
Cola anti fungos p/ tips       15 gr  1
Bicos de plástico p/ cola      12 pcs  1
Lima dourada madeira manicure      180/180 2
Lima rosa            2
Lima branca          2
Lima verde p/ uv gel 100/180        2
Bloco branco de polimento        1
Pau de cerejeira          1
Tira fibra de vidro          1
Guilhotina           1
Doseador com removedor sem acetona     240 ml 1
Moldes         10 pcs. 1
Toalhetes de mesa       50 pcs.  
1
Algodões quadrados (500pcs)     1 rolo  1
Nail decoration (sujeito ao stock existente)   
Brilhantes           2
Purpurinas            2
Autocolantes vários         5

PROMOÇÃO ESPECIAL – OFERTA (sujeita ao stock existente)   
Descubra a sua oferta!    

Nota: Os produtos indicados poderão ser substituídos por produtos equivalentes por razões de 
indisponibilidade de stock.

HORÁRIO PÓS LABORAL / NOTURNO

CURSO INTENSIVO
Curso de Formação orientado para a prática com recurso a produtos de alta 
qualidade.
A escolha ideal para quem demonstre interesse pela área de estética de 
unhas, e que pretenda, ou não, enveredar pela via profissional de técnicas de 
unhas de gel.
Não é necessário ter qualquer experiência prévia para frequentar a for-
mação.

TÉCNICAS MINISTRADAS
Colocação de extensões de unhas 
Sistema de tips.
Colocação de extensões e reparações de unhas
Sistema de formas.
Aplicação e modelagem de gel
Look natural – french manicure – gel uv de cor
Sistema de fibra de vidro
Reparações de unhas quebradas com fibra de vidro.
Técnica de manutenção
Manutenção completa – restauro de brilho
Lima eléctrica profissional
Técnica do correcto manuseamento e funcionamento.
Estudo geral das diferentes formas e estilos de unhas naturais
Nail Art
Princípios básicos de decoração de unhas, Utilização de decalques, pedras 
brilhantes, madre pérola, etc.

DURAÇÃO
Horário Laboral / Diurno
Uma semana de formação intensiva, de 2ª a 6ª, das 9h00 às 18h00 (40 
Horas)

Horário Pós Laboral / Nocturno
Duas semanas de formação intensiva, de 2ª a 6ª, das 18h30 às 22h30 (40 
Horas)

CRONOGRAMA DA FORMAÇÃO
HORÁRIO LABORAL / DIURNO

FORMAÇÃO
CURSO INTENSIVO


