
 

 

 

EXTENSÃO DE PESTANAS – Volume Russo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As pestanas de "volume russo" é uma técnica avançada e nova tendência. Tal como o nome 

sugere surgiram na Rússia, e transitou para os EUA. Em Portugal é uma tendência muito nova 

mas que está a ter uma rápida divulgação e tornar-se o "último grito" entre as estilistas de 

pestanas. 

Esta nova técnica de extensão de pestanas confere mais volume às pestanas (do que as 
pestanas fio a fio ) e muito mais conforto devido à espessura super fina da pestana artificial. 

 

DETALHES: 
Curso: Não financiado 
Preço: 180€ (com oferta kit de uma caixa de pestanas e duas pinças) 
Horas: 8 horas 
Data: a definir 
Horário: Laboral/Pós-laboral 
Nº mínimo de participantes: 08/ 10 
 

OBJETIVO GERAL:  
Dotar os formandos/as de competências técnicas de práticas para a aplicação e manutenção 
adequada de extensão de pestanas - volume russo 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Compreender o conceito do volume russo;  
• Identificar os diferentes tamanhos e curvaturas de pestanas;  
• Dominar o processo de aplicação e manutenção;  
• Conhecer as etapas, produtos, material a utilizar na extensão de pestanas - volume 

russo e seu manuseamento; 

• Conhecer o processo de preparação da cliente; 

•  Saber os cuidados a ter na execução e manutenção das pestanas; 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS: 

• Anatomia e estrutura do olho;  

• Material necessário; 

• Aplicação passo a passo das pestanas – volume russo;  



 

 

• Recomendações após extensão de pestanas;  

• Manutenção. 
 
Obrigatório: Nota: é obrigatório o uso de bata branca pode trazer para a formação, sendo que 

se não trouxer, a escola fornece uma, acrescendo o valor de 20 euros.      
 

DESTINATÁRIOS: Este curso é um excelente complemento para profissionais da área da 
estética. Poderá trabalhar em Centros de Estética e Beleza, Cabeleireiros, Spas, Health Clubs... 
 
CERTIFICAÇÃO: De acordo com a Portaria 474/2010 de 8 de Julho, os formandos receberão um 
certificado de formação após a sua conclusão com aproveitamento. 
 


