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Instrução de Aplicação – Primer Ácido / Primer Sem Ácido 

 

1. Preparar a lâmina ungueal 

 

A preparação da unha natural é o alicerce da construção da unha artificial, a 

correta preparação da lâmina ungueal previne levantamentos garantindo a 

durabilidade do gel. 

Este procedimento deve ser realizado tendo em consideração os seguintes 

passos: 

 

▪ Higienizar a mão da cliente com uma solução à base de álcool (sem 

glicerina); 

▪ Empurrar cuidadosamente a cutícula com auxílio de um empurra 

cutículas; 

▪ Limpar o tecido morto que se encontra em cima da lâmina ungueal com 

auxílio de um bit de limpeza/remoção de cutículas; 

▪ Eliminar o brilho natural da unha com auxílio de uma lima de grão 180 ou 

de um bit diamantado; 

▪ Limpar o pó com uma escova; 

Após a preparação da unha natural esta não deve entrar em contacto com a 

pele, cabelo, etc. 

 

Atenção: Durante a preparação da unha natural nunca utilize soluções com 

glicerina (Exemplo: Álcool gel, Acetona com aditivos, etc).  

É fundamental proceder à preparação da unha com recurso a líquidos 

desenvolvidos para o efeito. Líquidos que na sua composição não contenha 

substâncias que poderão comprometer a durabilidade da aplicação do gel e a 

saúde da unha natural. 
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2. Aplicar a camada promotora de aderência 

 

Aplicar Primer Ácido ou Sem Ácido: 

▪ Ácido, no caso de lâminas ungueais com tendência ao levantamento do 

gel. Aplicar uma pequena quantidade na lâmina ungueal evitando o 

contacto com a pele; deixar secar entre 30 a 60 segundos; 

▪ Sem Ácido, no caso de lâminas ungueais normais. Aplicar uma pequena 

quantidade na lâmina ungueal; deixar secar entre 30 a 60 segundos. 

Após a preparação da unha natural esta não deve entrar em contacto com a 

pele, cabelo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas por favor contacte-nos 

através do email: info@ametistanailcare.com  
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