
CONDIÇÕES DE ACESSO CONDIÇÕES ECONÓMICAS
Idade igual ou superior a 18 anos

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

NAIL POOL - IMERSÃO MINI SHAPPES
DESCRIÇÃO 7 HORAS DESCRIÇÃO 7 HORAS

FLORAL DESIGN FLAT DESING
DESCRIÇÃO 7 HORAS DESCRIÇÃO 7 HORAS

GEL PAINTING ZHOSTOVO
DESCRIÇÃO 7 HORAS DESCRIÇÃO 7 HORAS

JÓIA EM ACRÍLICO ONE MOVE GEL
DESCRIÇÃO 7 HORAS DESCRIÇÃO 7 HORAS

OBSERVAÇÕES

ESTILISMO DE UNHAS - WORKSHOPS DE FORMAÇÃO TÉCNICA
Workshops de formação técnica, dotando os formandos de competências para o exercício da atividade de estilista de unhas artificiais e nail art.

INCLUI
Todos os materiais necessários para a 
formação estão incluídos no valor do 
curso, com exceção dos pincéis, que são 
da responsabilidade da formanda trazer 
para a formação.

Inscrição: 50,00 euros
Mensalidades:

Nº mensalidades: 1
Valor da mensalidade: 50,00 euros

Cartão de Cidadão                                                       (preços válidos para o Continente)

Esta técnica inovadora combina as vantagens de gel e acrílico numa 
mesma construção. A base elástica de gel proporciona flexibilidade, 
enquanto o acrílico assegura a resistência da unha. 

Na formação a que designamos "Mini Shapes", são abordadas as técnicas 
necessárias para realização perfeita dos vários formatos de unhas 
artificiais de salão, onde se destacam: o  formato "Square", "Pipe", 
"Squoval" e "Almendra Clássica". Simultaneamente, ainda terá a 
oportunidade de desenvolver a sua criatividade em várias técnicas básicas 
de nail art.

As unhas são uma tela polida em que juntando a imaginação à 
criatividade se podem obter perfeitas obras de arte.

As unhas são uma tela polida em que juntando a imaginação à criatividade 
se podem obter perfeitas obras de arte.

O Floral Design conjuga várias técnicas de pintura, utilizando apenas gel 
de cor, para a elaboração de designs avançados de flores, onde se 
destacam os pormenores, evidenciados pelas sombras e linhas.

Técnica de nail art 3D em baixo relevo, realizada com pó acrílico e 
utilizando tintas acrílicas para realçar e pormenorizar todo o trabalho, 
tornando-o mais realístico e elegante. 

     CEN LISBOA
     213 958 860 | 932 487 209
     info.lx@cen.pt

CEN PORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
225 366 238 | 933 728 803
info.pt@cen.pt

                                CEN FUNCHAL
                                291 234 124 | 932 482 530
                                info.fu@cen.pt

As unhas são uma tela polida em que juntando a imaginação à 
criatividade se podem obter perfeitas obras de arte.

As unhas são uma tela polida em que juntando a imaginação à criatividade 
se podem obter perfeitas obras de arte.
Técnica de nail art 3D em baixo relevo, realizada com pó acrílico e 
utilizando tintas acrílicas para realçar e pormenorizar todo o trabalho, 
tornando-o mais realístico e elegante. 

O Gel Painting é uma técnica de nail art, em que todo o design é 
trabalhado unicamente com gel de cor bastante pigmentada, permitindo 
obter resultados elegantes,  com cores intensas e com a ilusão de relevo.

As unhas são uma tela polida em que juntando a imaginação à 
criatividade se podem obter perfeitas obras de arte.

Esta técnica denominada “one move gel” dá origem a verdadeiras obras 
de arte, com a graciosidade e beleza características da pintura chinesa. Os 
temas são essencialmente de flores, folhas e borboletas, executados 
através de sombreados, mas também podemos encontrar desenhos 
abstractos. A técnica é de execução rápida e feita com aplicação de gel.

A beleza das rosas, realizadas com pó acrílico, eleva a nail art para a 
excelência, permitindo a  criação de joias, clipes e elementos de 
decoração simples e sofisticados. As rosas podem ainda ser aplicadas 
nas unhas para ocasiões especiais dando um toque de originalidade.

Pré-Requisito: Curso de One Stroke


