
 

 
 

 

CURSO LAMINAÇÃO DE SOBRANCELHAS  

E LIFTING DE PESTANAS 

 
Costuma dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Eles dão expressão ao nosso rosto. 

Quem nunca sonhou ter umas pestanas longas e escuras, um design de sobrancelha 

adequado ao nosso rosto, realçando assim o seu olhar. 

 

CARGA HORÁRIA 

07 horas de Curso  

 

DESTINATÁRIOS 

Público em geral   

 

OBJETIVOS: 

 

• Dominar as técnicas de laminação de sobrancelhas. 

• Dominar as técnicas de correcção de sobrancelhas. 

• Dominar as técnicas de coloração de sobrancelhas. 

• Dominar as técnicas de lifting com botox de pestanas. 

• Dominar as técnicas de enrolar das pestanas com vista à correção de pestanas ou 

olhares descaídos. 

• Identificar os cosméticos a utilizar. 

• Identificar e executar procedimentos na acção técnica prática em modelo. 

 

 



 

 
 

 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

 

Laminação de Sobrancelhas 

  

• Identificar anomalias morfológicas respectivas à zona dos olhos 

• Conhecer e aplicar técnicas que permitam corrigir defeitos do pêlo da 

sobrancelha 

• Saber aconselhar e efectuar um design das sobrancelhas  

• Realização prática da laminação das sobrancelhas 

• Realização prática da coloração adequada as sobrancelhas 

• Os cuidados a ter antes e após o tratamento 

• As indicações e contraindicações do tratamento 

• Marketing de venda  

 

Lifting de Pestanas 

 

• Morfologia 

• Identificar as diferenças de alongamento pestanas 

• Técnicas de correcção mediante os vários tipos de rosto 

• Definir as vantagens do lifting 

• Realização prática do lifting de pestanas 

• Cuidados de higiene e segurança 

• Os cuidados a ter antes e após o tratamento 

• Demonstração prática 

• Prática em modelos 

 



 

 
 

 

VALOR 

 

200€ de curso com kit incluído 

Isento de Iva ao abrigo da certificação  

 

MODALIDADES DE PAGAMENTO 

 

Pronto Pagamento: 200€ de curso 

Mensalidade I: 2 x 100€ de curso 

 

FREQUÊNCIA À FORMAÇÃO 
 
Os formandos devem apresentar-se às aulas com Farda de cor branca. A mesma pode 

ser substituída por calças e t-shirt da mesma cor.  

 

NOTA 

 

O pagamento do curso deve ser realizado no ato da inscrição.  

Se optar por realizar o pagamento por duas mensalidades na data de início a ultima 

mensalidade deve de estar liquidada.   

Os pagamentos podem ser realizados por transferência bancária através do IBAN PT50 

0007 0000 0040 5635 4742 3 ou em dinheiro.  

 

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), e inscrito na Caderneta Individual de Competências.   

 



 

 
 

 

 

CONTACTOS 
 

Feel - Formação Profissional Lda - Rua Teresa Jesus Pereira, loja 29A 2560-364 Torres 

Vedras 

261 338 392 | 969 284 188 | geral@feel-fp.com | www.feelfp.pt 
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