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MÓDULO VERNIZ GEL

PARA QUEM
Este curso destina-se a profissionais de estética e pessoas que,
não sendo ainda profissionais, tenham intenção de desenvolver
esta técnica.

O VERNIZ-GEL QUE É UM TRATAMENTO
As clientes merecem sempre o melhor. Por isso deve mimá-las
assim que entrem no seu salão. Para tal, opte por usar
produtos de alta qualidade e continue sempre a evoluir, de
modo a surpreendê-las com as mais belas cores e com as mais
técnicas. Se há inovação que não pode perder como estilista
de unhas é o Sopolish Protect & Peel.

AS VANTAGENS DO SOPOLISH
EM POUCAS PALAVRAS
O Sopolish está disponível numa vasta e bonita gama
de cores. As suas clientes podem gostar dos clássicos
vermelhos ou rosas, mas também há muitas cores nude
e também opções para manicure francesa. Para além
disso, a cada estação são adicionadas novas cores à
coleção, seguindo sempre as últimas tendências.
O Sopolish é fácil de aplicar, o que o torna prático para
as clientes que não querem perder muito tempo com o
seu tratamento de unhas. Com uma rápida visita ao seu
salão, as unhas da sua cliente vão ficar perfeitas
durante pelo menos 2 semanas.
Este rápido processo torna-se ainda mais eficiente
graças à inteligente camada protetora do Protect &
Peel. Esta película para além de proteger a unha natural
criando uma barreira entre a unha natural e os produtos
aplicados por cima, permite também que a cliente
possa fazer a remoção em casa e sem danificar a unha
natural, e de forma fácil!
Se adicionar o revitalizante Vital Nail Serum debaixo do
Sopolish, as suas clientes poderão desfrutar de um
tratamento restaurador durante 2 semanas. Deste
modo, as unhas não só vão ficar intactas, como vão
mesmo melhorar!

LADO PRÁTICO
Vai aprender como aplicar o verniz-gel semi-permanente
e como moldar as unhas na forma perfeita. Também vai
ficar a saber como usar o Protect & Peel e vamos
contar-lhe todos os segredos do Vital Nail Serum!

CERTIFICAÇÃO
Depois desta formação terá um certificado e poderá
apelidar o seu salão de "Salão Sopolish Certificado"! Um
autêntico chamariz, ideal para atrair novas clientes.

DURAÇÃO
6 horas - 2 sessões

HORÁRIO
10h-13h | 14h-17h

É NECESSÁRIO MODELO?
Sim, é necessário modelo, de preferência com unhas
naturais e não roídas.
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5 un.

Cores Sopolish (à escolha da cliente)

ref. 28668

1 un.

Vital Nail Serum 8 ml

ref. 27556

1 un.

Sopolish Shine 8 ml

ref. 30404

1 un.

Spray Proseptic 125 ml

ref. 34115

1 un.

Vitamina 14 ml

ref. 27531

1 un.

Empurra Cutículas

ref. 3731

1 un.

Pinça Curvatura Longa
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INSCRIÇÕES/ INFORMAÇÕES

KIT DE PRODUTOS INCLUIDO
várias ref.

IA
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A
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As inscrições são efectuadas mediante o pagamento
do sinal de inscrição e a apresentação do B.I./Cartão
do Cidadão

CONDIÇÕES GERAIS
Consultar o “Regulamento Geral da Formação”
disponível nas nossas páginas www.everbeauty.pt
ou www.pronails.com.

ref. 31280

1 un.

Pau Laranjeira Madeira Ponta Especial

ref. 33249U

1 un.

XPress Shine Buffer

ref. 30501U

1 un.

Limas Madeira Preto 180/180

ref. 82667

1 un.

Vital Nailskin Organizer

ref. 28385

1 un.

Sopolish Vital Nailskin Starterkit

A leitura e aceitação dos termos do Regulamento
são obrigatórias antes do acto da inscrição, bem
como a assinatura do contrato de formação, ao
abrigo do previsto nos termos DGERT.

CERTIFICADO
Os participantes que atinjam os objetivos da
formação receberão um certificado de formação da
ProNails e da DGERT.

PREÇO/INSCRIÇÃO

ENTIDADE CERTIFICADA

INVESTIMENTO

A EverBeauty, Lda é uma entidade certificada pela
DGERT para área de Serviços Pessoais e Cuidados
de Beleza:

360 € (isento de Iva ao abrigo artigo 9º do CIVA)

SINAL DE INSCRIÇÃO
108 € (30% do valor total)

FORMAS DE PAGAMENTO
- Cheque à ordem de: EverBeauty, Lda.
- Transferência bancária (no caso desta opção, o
comprovativo da mesma deverá ser sempre enviado
para: martavitorino@everbeauty.pt)
NIB: 0007 0000 00417388382 23
- Multibanco
- Numerário

EverBeauty, Lda.

Tel: 244 811 381
Email: geral@everbeauty.pt
Avenida Adelino Amaro da Costa, lote 4, loja 5 2415-367 Leiria
www.everbeauty.pt | www.pronails.com

