Curso de Unhas de Imersão em Pó
Área de Formação: 815 . Cuidados de Beleza
Para que o verniz nunca se estale, são cada vez mais as mulheres que partem em busca das
“novas tecnologias” da área da estética afim de resultados mais duradouros e eficientes como
acontece com o caso das unhas de gel, unhas de imersão em pó ou unhas de acrílico.
Esta técnica inovadora especialmente pensada para unhas frágeis e fragilizadas provoca um
efeito rápido, duradouro, eficaz e mais saudável!
Não necessita da utilização de catalisação com lâmpada UV , sendo por isso ideal para
grávidas.
Esta técnica inovadora não tem odores nem utilização de produtos químicos agressivos;
contém cálcio, vitamina A, E, D3, B5, que ajudam as unhas naturais a crescerem mais grossas e
fortes.
De longa duração e super resistente, as unhas duram até mais de 3 semanas. A Secagem é
imediata, tornando esta técnica bastante mais rápida que outras técnicas de manicure.
Fácil aplicação, unhas perfeitas de uma forma simples e rápida.

Carga Horária: 8 horas
Destinatários: Público em geral

Saídas Profissionais:
Alguns Sectores onde se insere esta Profissão:
Centros de Estética e Beleza
Cabeleireiros
Day Spas
Clínicas e Centros de Medicina Natural
Cruzeiros
Hóteis e Resorts
Health Clubs
Apoio Domiciliário
Entre Outros

Objectivos:
 Dotar os participantes da técnica de unhas de imersão em pó

Certificação: O Certificado de Formação Profissional é emitido ao abrigo da Portaria 474/2010
de 8 de Julho, através do Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa
(SIGO).

Conteúdos programáticos:
Apresentação do programa e objectivos
Higiene e desinfecção dos materiais
Cuidados a ter com os produtos
As várias técnicas de Imersão na unha
Aplicação de unhas de Imersão sobre a unha natural
Aplicação de extensões de unhas com moldes e tips
Execução de manutenção das Unhas de Imersão
Reconstrução de unhas danificadas

Kit Profissional SERENNA:


Pack de 6 Dipping Nails System - SERENNA



Pack de 5 Dipping Pro Nail - SERENNA

