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Introdução e Conceito 
Extensão de Pestanas 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Desde o cabelo, à maquilhagem e às unhas, as mulheres pensam em estender a sua beleza. Orgulhosamente, as extensões de 

pestanas são a ultima novidade em cosmética! 

Perfeito para as ocasiões especiais ou para o uso diário, as pestanas são longas e realçam o seu olhar. São um produto novo que vai 

alongar as suas pestanas para um aspeto bonito e natural. 

A extensão de pestanas transforma e realça o olhar de uma forma natural sem se dar por elas. São um óptimo complemento de 

maquilhagem tendo o poder de mudar por completo o look.  

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

- O que são Extensões de Pestanas? 

As extensões são um novo e revolucionário produto que aumenta o comprimento e espessura das pestanas. São fios individuais de 

cabelo sintético curvos, para imitar a pestana natural. São aplicadas 1 a 1 na pestana natural para um aspeto natural e elegante. 

 

- Quanto tempo dura as Extensões? 

Quando bem aplicadas, as extensões de Pestanas semi- permanentes podem durar até mais de 1 mês até à primeira manutenção, 

dependendo do ciclo de crescimento natural das pestanas da cliente. A cola tem uma fórmula especial à prova de água, que dura 

mais tempo que a maioria das colas. 

Após 5 meses seguidos de fazer extensão de pestanas, deve fazer descanso de pelo menos 30/40 dias, porque as pestanas ficam 

finas por falta de gordura natural.  
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- Com que frequência devem fazer a manutenção? 

Nós recomendamos que a manutenção seja feita entre a 2ª, 3º e a 4ª semana, dependendo da pessoa. A pestana natural cai entre 

60 a 90 dias devido ao ciclo natural de crescimento, mas em alguns casos cai entre os 30 a 40 dias. A uma certa altura, as pestanas 

naturais estão num diferente ciclo de vida e a manutenção é necessária para repor as pestanas que completam o seu ciclo de vida. 

A manutenção é mais barata e o seu tempo varia de acordo com cada cliente. 

- Se após a aplicação da extensão de pestanas sentir um incomodo constante o que faço? 

Nem todas as pessoas se adaptam à extensão de pestanas pelo que não deve insistir e deve remove-las. As pessoas com tendência 

a alergias na pele, no couro cabeludo, etc podem não se adaptar ao uso de extensão de pestanas. 

 

- Pode-se usar rímel nas Extensões? 

Uma das vantagens é não ser necessário usar rímel, no entanto se precisa mesmo de usar, pode comprar, um rímel especialmente 

formulado para as Extensões de Pestanas que a Purple tem á venda com o nome de SELANTE DE PESTANAS, transparente ou 

preto. 

NÃO USE RÍMEL COM BASE OLEOSA OU À PROVA DE ÁGUA. Rímel à prova de água ou com base oleosa pode dissolver a cola e 

provocar a queda prematura das extensões. Além de que para remover os rímeis waterproof é obrigatório o uso de 

desmaquilhantes com óleo o que origina a descolagem das pestanas. 

 

- Podemos nadar, tomar banho, fazer exercício e spa usando as Extensões? 

Sim. A fórmula especial da cola permite duches, natação e spas sem preocupações, enquanto usa as extensões. Se sentir ardor nos 

olhos no banho, piscina ou spa apenas deve com um pouco de papel absorvente secar os olhos e evitar contacto com agua. Por 

vezes a sauna causa a queda mais rápida das pestanas. Na piscina aconselha-se o uso de óculos grandes para não partir as 

pestanas. Sempre que vá fazer limpeza de pele convém informar que tem extensão de pestanas para evitar o uso de produtos junto 

das mesmas. Pode desfrutar das suas pestanas sem mudar o seu estilo de vida, apenas não nade ou faça spa nos 2 dias seguintes à 

aplicação das extensões de modo a permitir uma colagem adequada, após este período está à vontade. 

 

- Posso fazer pigmentação de eyeliner? 

Sim, mas deve remover primeiro a extensão de pestanas já que os produtos usados para a cicatrização da pigmentação do eyeliner 

são formulados á base de gordura o que provoca a queda da extensão das mesmas. 

 

- Pode descrever o processo da aplicação? 

A sua cliente deverá estar confortavelmente deitada numa mesa de massagem ou marquesa de spa, com os olhos fechados. De 

seguida, a esteticista irá aplicar as extensões individualmente, uma de cada vez. Dependendo da sua experiencia e da quantidade 

de pestanas a aplicar, o processo poderá demorar de 2 a 3 horas. As manutenções demoram cerca de 1h30m. 

 

- Porque recomendam o uso progressivo de tamanhos de Extensões de Pestanas? 

Recomendamos o tamanho diferente das extensões de modo a dar um aspeto natural à cliente. As pestanas mais curtas devem ir 

para o canto interior do olho, as intermédias para o meio do olho e as mais longas para o canto exterior do olho.  Altere de um 

tamanho para outro de 1 a 2mm no máximo, para um aspeto mais natural. No entanto devemos analisar caso a caso e escolher os 

tamanhos e espessuras de acordo com a cliente. 

 

- Quantas pestanas têm que usar em cada aplicação? 

Muitos fatores devem ser considerados aquando a decisão da quantidade a aplicar. Custo da aplicação, a quantidade de pestanas 

naturais da cliente, o quão cheio a cliente quer e os tamanhos a usar. Tudo isto é para tomar em consideração. Cada cliente quer 

um aspeto diferente. Geralmente o aspeto mais cheio e glamoroso podem levar 80 ou mais pestanas em cada olho. 
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- Quanto posso cobrar pelos meus serviços? 

Dependendo da sua localização e a quantidade de pestanas necessárias, as profissionais atualmente cobram entre 45 a 75 eur  por 

aplicação. Alguns salões ou spas oferecem um pacote que inclui aplicação e a 1ª manutenção por um preço especial. 

 

Informações básicas sobre a pestana natural: 

 Cada pestana natural cresce e cai naturalmente tal como o cabelo – num ciclo. 

 O ciclo dura aproximadamente entre os 30 dias a 40 dias ou 60 dias a 90 dias 

 Cada pêlo nasce ao seu próprio ritmo.                                         

 Cada pêlo tem um ciclo próprio. 

 Evite pestanas pequenas, estas ainda são muito novas e fracas. 

 Procure as pestanas de tamanho médio (aproximadamente 75% das pestanas das suas cliente) 
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INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS 
 

Purple Cola de Pestanas 

A cola é usada para vincular a extensão à pestana natural da cliente.  Estas colas foram especialmente formuladas para extensões 

com qualidade excelente. Com flexibilidade extra, resiste ao calor e é resistente a óleos. Assegura todos os critérios de segurança 

da CEE. Por favor assegure- se que a embalagem é fechada depois de cada uso e mantenha-a na vertical. No verão deve guardar no 

frigorifico. 

 

Purple Removedor de Cola Pestanas 

Isto é usado para descolar suavemente a união e retirar a extensão suavemente da pestana natural. Este removedor é 

especificamente formulado para trabalhar em conjunto com Purple Cola de Pestanas. Também se pode usar para limpar resíduos 

de cola das pinças. 

 

Espuma de Limpeza e Primer de Pestanas 

Uma solução de limpeza profunda, usada para desidratar e retirar qualquer queratina em excesso ou óleos que estejam nas 

pestanas. Esta solução de limpeza funciona também como primer. A Espuma de Limpeza e Primer de Pestanas assegura que as 

extensões são aplicadas a uma pestana natural limpa de óleos pois isto assegura que as extensões ficam unidas à pestana natural o 

mais longo tempo possível. A Espuma de Limpeza e Primer de Pestanas é usado antes da aplicação das extensões com uma 

compressa. Depois limpa-se com uma compressa impregnada com soro fisiológico. Assegure- se de que os olhos da cliente estão 

sempre fechados. Seque as pestanas com o soprador antes da aplicação das extensões. 

 

Purple Selante de Pestanas 

Liquido que aumenta a durabilidade e aderência das pestanas. Ajuda a selar a pestana após a sua aplicação de modo a preencher 

qualquer espaço que tenha ficado ligeiramente descolado aquando a colagem fazendo portanto uma melhor união da extensão de 

pestana à pestana natural. Promove também uma maior flexibilidade à cola de forma a evitar que esta fique dura e seca. Funciona 

como rímel. O transparente deve ser usado todos os dias enquanto que o preto apenas 3 vezes por semana. 

 

Extensões (Pestanas) 

As extensões são feitas de material sintético. Estão disponíveis em várias espessuras, comprimentos e curvaturas para ajustar a 

todas as necessidades das diferentes clientes. 

 

Cores 

Violeta, castanho escuro e preto. 

 

Curvaturas 

‘J’ Curl- usado na maior parte de casos são consideradas as universais; 

‘C’ Curl- uma extensão mais curvada que dá “um efeito elevador” suave à linha da extensão; 

‘D’ Curl- uma curvatura extrema pode ser usada em pestanas encaracoladas, ou usado para dar um olhar mais dramático. 
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Espessura 

0.10mm    0.15mm    0.20mm   0.25mm   (as 0,15 e as 0,20 são as mais comuns) 

 

 As de 0.10mm dão o efeito de um olhar natural e consequentemente tendem a ser escolha das clientes que desejam 

usar extensões a longo prazo; Ideais para usar em clientes com pestanas finas e fracas ou pessoas idosas. 

 

 As de 0.15mm dão o efeito de uso de rímel. Estas extensões ainda parecem naturais e duram muito tempo. A pestana 

natural deve ser bastante forte para apoiar e suportar o peso da extensão de modo a assegurar um ótimo tempo de 

duração.  

 

 As de 0.20mm são recomendadas para o uso em clientes que têm pestanas naturais fortes. Elas dão uma alta definição e 

um efeito fascinante. Estas extensões são geralmente usadas para ocasiões especiais; elas dão um efeito atordoante, 

contudo não são geralmente usadas para um período de tempo longo. 

 

 As de  0.25mm estas podem ser usadas para dar o efeito de um rímel muito pesado, para ocasiões especiais. 

 

Comprimentos 

7mm   9mm   11mm   13mm   15mm (9mm,11mm e 13 mm são os mais comuns) 

 

Purple Patches de gel protectores 

Os Patches de gel de olho são usados para cobrir e proteger as pestanas de baixo durante o tratamento. Os Patches são fáceis de 

aplicar e fornecem um alto grau do conforto à cliente. Eles podem ser ajustados, e oferecem o benefício acrescentado de ser um 

tratamento de olho calmante.  

 

Purple Pinças de Pestanas 

Dois pares de pinças são necessárias para a aplicação de extensões. 

Uma reta e uma com curvatura na ponta. 

A que tem a curvatura é usada constantemente em todas as partes do procedimento de aplicação para isolar a pestana individual, 

e expô- la pronta para a extensão ser exatamente colocada. Essa pinça é mantida na mão não- dominante, enquanto a pinça reta é 

mantida na mão dominante do operador. Mas se para quem aplica for mais confortável usar ao contrário também não há 

problema. 

 

Purple Almofada de Pestanas em vinil 

Esta almofada de vinil é usada para colocar as extensões durante o procedimento de aplicação, tornando mais fácil separar 

pestanas. 

 

Purple Escova para pentear pestanas ou Purple Pente para pentear pestanas  

Escova usada para pentear as extensões durante o procedimento, depois da aplicação e entre manutenções. 

Pente usado para pentear as extensões durante o procedimento e depois da aplicação. Usado apenas pela esteticista. 

 

Soro Fisiológico 

Frasco de água estéril pronta para usar sempre, deve estar disponível durante a aplicação de pestanas. Use, se necessário, para 

expulsar qualquer material que possa entrar em contato com os olhos da sua cliente. Use o tubo inteiro para assegurar que os 

olhos da cliente são completamente limpos.  

Se os olhos forem irritados e os sintomas persistirem aconselha- se que a sua cliente consulte um médico. 
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Purple Fita cirúrgica 

Fita cirúrgica usada para ajudar a manter o olho fechado, para ajudar a levantar um pouco o olho para se ver bem a raíz das 

pestanas e também para substituir os patches para quem faz alergia aos mesmos. 

 

Purple Bola Sopradora 

A Bola Sopradora serve para secar mais rapidamente espuma limpeza e cola das extensões da sua cliente. 

 

Cuidados a ter com a Cliente 

O cartão de registo deve ser concluído com a cliente, antes do começo do tratamento. Deve ser assinado, datado e preenchido 

corretamente para futura referência. Discuta com a sua cliente o procedimento de tratamento e as suas exigências específicas. 

Assegure os pedidos de clientes, por ex. o comprimento, a espessura e a cor, e aconselhe de acordo com a sua experiência quais as 

extensões mais adequadas. O estilo de vida e a rotina diária devem ser tomadas em consideração escolhendo as melhores 

extensões para a sua cliente. Qualquer comentário ou o conselho dado devem ser observados no cartão de registo da futura 

referência. A compreensão da manutenção necessária, e cuidado diário das extensões é uma informação primordial que deve 

fornecer á sua cliente e assegurar que ela compreende todas as recomendações. Esta conversa deve ser realizada antes do inicio da 

extensão de pestanas. Os produtos de cuidado e manutenção devem ser postos à disposição para a sua cliente poder adquirir.  

 

Como escolher a extensão correta 

O comprimento e a força de cabelo das pestanas naturais das suas clientes têm de ser considerados antes de escolher o peso e o 

comprimento da sua nova extensão. Os fatores a considerar são: 

 Comprimento natural da pestana; 

 Espessura natural da pestana individual; 

Recomendamos que as extensões só sejam duas vezes o comprimento de pestana natural, isto é porque uma extensão mais longa 

pode ‘sobrecarregar’ a pestana natural e causar a sua queda prematuramente. Por isso, a espessura da extensão deve ser 

combinada tanto como possível à espessura da pestana natural. 

Os desejos da sua cliente são supremos; contudo é importante que recomende que o seu conselho seja tomado para assegurar um 

tratamento próspero e de extrema qualidade.  

 

A seleção do comprimento correto e a espessura da extensão da sua cliente significará que tem de considerar vários fatores: 

 

Pestanas naturais finas— necessitarão igualmente de uma extensão fina, aconselhamos a espessura 0,10 mm. 

Pestanas naturais médias— necessitarão do uso de espessura média, aconselhamos a espessura 0,15 mm. 

Pestanas naturais fortes— apoiará qualquer peso de extensão, são perfeitas para a espessura 0.20mm e 0.25mm; 

Pestanas extra grossas darão um olhar fascinante e fantástico, contudo por causa do seu peso, não são recomendadas para uso 

contínuo. 

 

 

Tipos de Aplicação 

Full Set— a maior parte de clientes gostam de um Full Set que varia entre 70- 100 extensões aplicadas em cada olho, se as pestanas 

da cliente permitirem. 

Half Sets— 30- 50 extensões são usadas para realçar as pestanas naturais para dar a aparência de pestanas mais grossas e 

ligeiramente mais longas. As pestanas não são divididas em cima e as extensões são aplicadas intermitentemente ao longo da linha 

da pestana. O comprimento da extensão deve ser 2- 4mm mais longo do que a pestana natural. 

Lash Flicks— 10-30 extensões são colocadas intermitentemente ao longo da linha da pestana, concentrando- se na esquina exterior 

do olho e em alguns casos que usar extensões mais longas nesse ponto para dar um efeito cat eye.  



 

7 
 

 

 

Pestanas de Clientes Idosas: 

As extensões são uma ideia fantástica para esta cliente, deve aplicar extensões que não sejam demasiado longas e e espessas, 

sendo o ideal a espessura 0.10mm. Não faça carga por cima das pestanas, é ideal aplicar Half Sets. Se a pele das pálpebras for solta, 

você pode levantar a testa com uma pequena parte da fita da fita cirúrgica. 

Em clientes com falhas de 1mm/2mm fazemos a aplicação da extensão de pestanas com cruzamento, embora não fique perfeito 

atenua a falha. 

 

Divisão do olho 

 

 

Passo a passo- Procedimento de Aplicação de Extensões 

Preparação 

 Observe os olhos e as pestanas e determine se a sua cliente é conveniente para as extensões. Discuta o que a sua cliente 

pretende como resultado final, a fim de a satisfazer da melhor maneira; 

 Antes da marcação, aconselhe a sua cliente a chegar sem maquilhagem de olho, rímel ou óleo ou loção em volta da área de 

olho; 

 Limpe e desinfete todos os utensílios (à frente da cliente) que serão usados no seu trabalho (os instrumentos metálicos devem 

ser esterilizados antes do uso) coloquemos- os em local de fácil acesso, lave e desinfete as mãos; 

 Certifique- se que tem luz suficiente; 

 Certifique- se que a sua cliente não tem lentes de contato, se tiver peça para as retirar; 

 A sua cliente tem de estar numa posição confortável, deitada numa marquesa; 

 Comece com uma limpeza da pele e pestanas, usando a espuma de limpeza; 

 Importante: Não curve as pestanas antes de iniciar o seu trabalho, quanto mais retas elas estiverem mais fácil será o seu 

trabalho; 

 Determine como vai colocar as pestanas, escolha os tamanhos e coloque-as perto de si; 

 Decida o comprimento e a espessura das extensões; 

 Retire ume pequena quantidade da pestana escolhida e coloque-as na Almofada de vinil; 

 Prepare 2 patches de gel de olho; 
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 Cubra as pestanas de baixo com os patches, assegurando que a cliente está cómoda, sem levantar a pálpebra superior; 

 As pestanas de baixo têm de ser completamente cobertas para que o adesivo não cole em conjunto. As pálpebras podem ser 

cobertas para uma maior proteção  como uma lembrança subtil à cliente para manter os olhos fechados durante o 

procedimento inteiro.  

 Comece por um olho. Penteie as pestanas da cliente, retire qualquer pestana solta e endireite- as na preparação para colar a 

pestana à extensão; 

 Coloque uma pequena quantidade de cola no cristal ou pedra. Pode se desejar forrar o cristal ou pedra com pelicula de 

alumínio de modo que no fim possa simplesmente deitar fora o que sujou. 

 A cola é sensível è temperatura, logo dali a pouco tempo terá de acrescentar outra porção do adesivo para que não seja 

demasiado difícil de trabalhar. Limpe  bico e feche sempre a embalagem imediatamente depois do uso; 

 Uma pequena gota do adesivo deve ser usado de uma vez para evitar que fique ressequido; Depois de aberta a cola pela 

primeira vez tenha sempre e atenção a data de validade da mesma. 

 Você pode esperar usar 2- 4 gotas da cola durante o tempo de aplicação; 

 Coloque uma pinça reta na mão dominante para apanhar a extensão. Com a outra mão, use um par de pinças curvadas para 

separar e isolar uma pestana natural; 

 Escolha a extensão que seja posicionada em somente o ângulo direito nas suas pinças da colocação. Apanhe a extensão 

aproximadamente 2mm do fim da ponta. Procure não apanhar muito perto da ponta ou pode encrespar acidentalmente a 

ponta de extensão; 

 A seleção não deve ser mais que duas vezes o comprimento da pestana natural da cliente. Geralmente, as extensões mais 

pequenas são aplicadas no interior e ligeiramente mais longos nas esquinas exteriores dos olhos. 

 Isole uma pestana natural com outra mão usando as pinças retas ou curvas. 

 Uma vez que isolou uma pestana natural, suavemente esfregue a extensão em cima da pestana, cobrindo-a do adesivo, a 

extensão então deve ser colocada em cima da pestana natural que faz contato total onde possível; 

 A ligação da extensão em cima da pestana natural fornecerá a maior parte de suporte e a melhor ligação da extensão. A 

extensão deve ficar completamente unida com a pestana natural e estar muito perto da pálpebra, aproximadamente 1mm, 

mas sem tocar na pele; ATENÇÃO: deve ficar colada a 1mm da raíz! 2/3 da extensão da pestana têm de estar colados. A base 

tem de estar sempre colada!!! 

 A extensão não deve entrar em contato com a pálpebra pode causar desconforto e irritação. A cola só leva alguns segundos a 

secar, assim se tiver de reajustar a extensão, deve faze-lo rapidamente enquanto a cola é ainda trabalhável; 

 Continue este processo, selecionando as pestanas naturais esporadicamente e alternadamente em igual quantidade; 

 Trabalhe um olho alternando com o outro, pois permite a cola secar; 

 Deve permitir bastante espaço entre a extensão recentemente colada para que evitem colar; 

 Para uma aplicação Full Set deve aplicar aproximadamente 70- 100 extensões por olho. A quantidade depende do efeito 

desejado, e a qualidade das pestanas das clientes; 

 O Removedor de Cola será necessário para limpar ambos os pares de pinças regularmente para evitar excessos de cola. 

 Use o soprador de ar suavemente nas extensões para ajudar a apressar o processo de secagem; 

 



 

9 
 

 Verifique se a extensão está devidamente vinculada, e não às pestanas de baixo ou ao par, se tiver de separar extensões 

coladas em conjunto, suavemente separe as extensões usando os dois pares de pinças retas. Você deve continuar a trabalhar 

alternando o seu tempo entre cada olho. Uma vez que as pestanas pareçam cheias, termine o tratamento levando ar por cima 

do olho com o soprador de ar. Isto deve ser feito para assegurar o conforto da cliente; 

 Use os seus dedos para abrir suavemente os olhos, verificando se nenhuma das pestanas superiores colou acidentalmente 

com qualquer pestana de baixo; 

 Finalmente, retire os patches de gel, sopre mais uma vez por cima da área do olho para assegurar que em volta do olho esteja 

completamente seco; 

 Assegure-se que a cliente está confortável e utilize uma escova de pentear as extensões para verificar se estão todas na 

direção correta. 

 Ajude a cliente a sentar-se na marquesa e aguarde uns minutos antes de a deixar sair da marquesa pois pode originar quedas. 

 

Cuidados a ter após a extensão de pestanas 

Com a queda natural das pestanas as extensões também caiem. Muitos fatores podem afetar quanto tempo as extensões duraram.  

A técnica incorreta ou pobre resultará numa ligação inadequada. É recomendado que o rímel preto seja aplicado não mais do que 

algumas vezes numa semana. O rímel waterproof, à prova de água, não deve ser usado. Opte pelo Selante Purple. 

Qualquer maquilhagem de olho deve ser retirada com o desmaquilhante de pestanas ou em alternativa com água termal, aplicado 

com a ponta do dedo e de cima para baixo mantendo o olho fechado. As extensões então podem ser suavemente penteadas. Não 

deve usar esponja para desmaquilhar. 

A cliente pode enxaguar as pestanas com a água quente e acaricia-las a seco suavemente. 

A cliente deve voltar regularmente para verificar as extensões e substituir o que pode ter caído. Recomendamos uma manutenção 

cada 10- 14 dias. 

Se aplicou entre 70- 100 extensões em cada olho, é normal uma perda de algumas extensões durante as primeiras 24 horas 

enquanto o adesivo está a secar completamente. O maior cuidado deve ser tomado durante este período. 

A cliente deve evitar molhar as extensões dentro das primeiras 24 horas depois da aplicação. Ela também deve de evitar saunas e 

vapor durante os 2 primeiros dias. 

Se a cliente sentir comichão ou irritação, deve voltar imediatamente. 

Os enroladores de pestanas não devem ser usados. 

A cliente não deve esfregar ou coçar os olhos. 

Alerte a cliente para não usar produtos skincare normais, estes podem conter óleo. 

A cliente pode pentear as suas novas extensões com uma escova de pestanas ou pente. 

A manutenção das extensões variará segundo o estilo de vida da cliente e segundo o ciclo da queda normal da pestana. 

 

 

Procedimento de manutenção 

- Se os olhos têm maquilhagem, limpe a área do olho com Toalhita de Limpeza ou Desmaquilhante sem óleo e enxague com água 
quente; 

- Com uma compressa impregnada em Espuma Desmaquilhante e Primer de Pestanas limpe cuidadosamente as pestanas naturais e 
extensões de pestanas. De seguida com uma compressa impregnada em soro fisiológico limpe os resíduos da espuma. 

- Aplique os patches de gel por cima das pestanas de baixo; 

- Seque as pestanas usando o soprador aéreo; 

- Use o pente para pentear as extensões e verificar se há extensões soltas ou a descolar. Se for necessário aplique um pouco de 
Removedor de Cola para remover qualquer extensão meia solta. Caso use o Removedor de Cola tem de limpar de novo as pestanas 
com  a Espuma. 

- Aplique as extensões de maneira a preencher qualquer fenda e devolver a aparência à sua plenitude original. 
 

Conselhos de Manutenção 

 Visitas de manutenção regulares aumentarão o tempo de uso das extensões da cliente; 

 As visitas são recomendadas a cada 10-14 dias; 

 Clientes com sonos agitados ou pesados, ou que lacrimejam com frequência poderão precisar de um programa de 

manutenção mais regular. 
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Sugestão de tabelas de preços mínimos recomendados 

 

Extensões de Pestanas Full Set : 75€ 

Extensões de Pestanas Half Set: 60€ 

Extensões de Pestanas Eye Cat: 40€ 

Manutenção até 2ª semana: 30€ 

Manutenção até 3ª semana: 35€ 

Manutenção até 4ª semana : 40€ 

Retoque 30 minutos: 25€ 

 
Ou  

Aplicação total: 45 a 75 euros 

Manutenção da aplicação total: metade do valor da aplicação 

Aplicação meio olho: metade do valor da aplicação total 

Manutenção mei olho: metade do valor da aplicação de meio olho 

Remoção total sem nova aplicação: 10 a 20 euros 

Brilhantes: 2.5 a 5 euros 

 

 

 

DESENHO DOS VARIOS TIPOS DE OLHO (desenhar aqui com a explicação da formadora) 


