ÁREA DE FORMAÇÃO: 815 . CUIDADOS DE BELEZA

CURSO DE ACRIGEL DUAL SYSTEM
Acrigel Dual System é um método inovador na construção da unha quer seja em gel ou acrílico
e sem necessidade de esculpir a unha.

CARGA HORÁRIA
05 horas de Curso

DESTINATÁRIOS

Profissionais de gel

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Alguns sectores onde se insere esta Profissão:


Centros de estética e beleza



Cabeleireiros



Day spas



Clínicas e centros de medicina natural



Cruzeiros



Hotéis e resorts



Health clubs



Apoio domiciliário



Entre outros

OBJETIVO:


Dotar os participantes da técnica do Acrigel Dual System.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Prática



Organização do posto trabalho



Postura ergonómica da profissional



Cuidados higiene e segurança no trabalho



Causas de levantamento



Cuidados a ter com o catalisador



Personalizar o Acrigel



Dual System com dual form



Acrigel & Dual System com moldes



Manutenção e manutenção cor



As contra-indicações

VALOR

150€ de curso
Isento de Iva ao abrigo da certificação

MODALIDADES DE PAGAMENTO

Pronto Pagamento: 150€ de curso

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO
Os alunos da área da estética deverão apresentar-se às aulas com Farda de cor branca. A
mesma pode ser substituída por calças e t-shirt da mesma cor.

NOTA

A primeira mensalidade deve ser efectuada à altura da inscrição, sendo que as restantes serão
efectuadas directamente no centro de formação ou por transferência bancária através do
IBAN PT50 0007 0000 0040 5635 47423 no início do mês, até dia 08.
Sempre que a opção seja pronto-pagamento, deverá ser efectuado pagamento de 20% à data
de inscrição e o restante no início do curso. A ficha de inscrição deverá ser preenchida em
conformidade. Todo o formando só paga uma vez o valor da inscrição.

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO
Os alunos da área da estética deverão apresentar-se às aulas de roupa branca. (calças e t-shirt
confortável), o mesmo pode ser substituído por uma farda de trabalho, também de cor branca.

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).

CONTACTOS
Feel Formação Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres Vedras
261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.facebook.com/feel.formacao/

