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Com conteúdo reformulado, curso do Instituto Embelleze ensina técnicas que vão
desde massagem e hidratação nas mãos e pés até design de unhas artísticas.
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Cuidar das unhas já se tornou mais do que um hábito de higiene. Para a grande
maioria das mulheres, ir à manicure pelo menos uma vez por semana é
fundamental para manter a beleza das mãos e pés e a autoestima em dia.
Porém, mais que cutículas bem feitas, a clientela quer serviços diferenciados.
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Com base nas novas exigências desse mercado que não para de crescer, o
Instituto Embelleze, maior centro de formação profissional em beleza da América
Latina, desenvolveu um novo curso de Manicure e Pedicure Profissional. “O
Instituto Embelleze sentiu a necessidade de fazer uma abordagem mais ampla do
conteúdo teórico e prático”, afirma Jailson Gaby, coordenador pedagógico da
rede.
A principal diferença está
no aumento significativo
na carga horária e do
conteúdo programático. O
curso, que antes era de
apenas quatro meses,
passa a ter seis meses de
duração.
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No primeiro módulo, que
tem 72 horas de duração,
os profissionais aprendem
técnicas de
embelezamento,
massagem e hidratação
das mãos e dos pés, além
de exigências da Anvisa
(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária),
esterilização correta dos materiais e cuidados com os pés diabéticos. Fidelização do cliente
e formas de prevenir doenças transmissíveis também são assuntos abordados durante as
aulas nesta fase inicial.
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Técnicas de designer de unhas artísticas ganham um módulo especial na nova edição do
curso. Serão 24 horas de aulas dedicadas ao desenvolvimento de desenhos nas unhas.
Com uma metodologia inédita, o curso abrange desde desenhos a mão livre até a
confecção de adesivos com graus mais elevados de dificuldade.
“O trabalho das manicures não está restrito apenas à retirada da cutícula,
e isso 90% delas sabem. As novidades no mundo da beleza estão levando
as profissionais a procurarem qualificação para se manter no mercado”,
explica Gaby.
Para participar do curso de Manicure e Pedicure Profissional é preciso ter, no mínimo, 14
anos e concluído a quinta série do ensino fundamental. Informações adicionais sobre as
aulas e novas turmas podem ser encontradas no site www.institutoembelleze.com.

25/06

http://www.guiademulher.com.br/ver_noticias.php?cid=profissionais-das-unhas-1[02/07/2012 15:44:15]

Vagas na Unimed

Unimed Contrata Aqui!
Veja o Número de
Vagas na Unimed.
www.Catho.com.br/Vagas+…

Jogos De Meninas
Encontre Jogos De

