
CONDIÇÕES DE ACESSO CARGA HORÁRIA TOTAL SAÍDAS PROFISSIONAIS
Idade igual ou superior a 18 anos

DESCRIÇÃO INCLUI

CONDIÇÕES ECONÓMICAS 

ESTRUTURA CURRICULAR

Identificação de tipos de pestanas DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Execução de extensão de pestanas
Manutenção de extensão de pestanas Cartão de Cidadão

OBSERVAÇÕES

Nesta formação está incluído o volume Russo, que permite dar às 

O formando não terá qualquer custo adicional, estando todos os 
materiais necessários para a formação, incluídos no valor do curso.

(preços válidos para o Continente)

Inscrição: 65,00 euros
Mensalidades:

Nº mensalidades: 2
Valor das mensalidades: 80,00 euros

     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

Esta técnica consiste na aplicação individual de fios de pestanas 
postiças, de diferentes tamanhos, espessuras e curvaturas, que são 
coladas, através de uma cola própria, na pestana natural, 
acompanhando o seu crescimento. A cola tem ingredientes específicos 
para que se possa usar na zona ocular, sem provocar qualquer tipo de 
problema.
Esta técnica que exige uma aprendizagem segura e minuciosa, mas 
produz como resultado um look natural, como se estivesse a usar 
sempre a máscara de pestanas.

A extensão de pestanas apresenta vários benefícios: alonga o olhar, 
proporciona um efeito de maior preenchimento ou um efeito máscara 
de pestanas. Tratando-se de um efeito de longa duração, evita a 
aplicação de máscara de pestanas diariamente e faz com que cada 
mulher possa acorda sempre um aspeto fantástico e um olhar sedutor 
e luminoso.

A Extensões de pestanas refere-se à técnica de aplicação, pestana a 
pestana, de extensões escolhidas criteriosamente por parâmetros 
como a curvatura, a espessura e o comprimento, proporcionando o 
efeito de alongamento por um longo período de tempo. 

ESTILISMO DE PESTANAS
Curso de formação profissional técnica, dotando os formandos de competências para a execução e manutenção de extensão de pestanas método
clássico e volume russo.

Formação: 24 horas Técnica de extensão de pestanas


