
 
 
 

Termo de serviços 
 

Termo de Responsabilidade Sobre o Serviço de Aplicação, Manutenção e Retirada de 
Unhas Artificiais. 

 
1. TERMINOLOGIA E NOMENCLATURAS 
· Unhas Naturais: a própria unha natural da(o) cliente; 
· Unhas Artificiais: são aplicações realizadas sobre as unhas naturais, com a finalidade de 
embelezamento das mãos; 
· Unhas Postiças: são unhas de plástico para serem coladas as unhas naturais para uso 
temporário; 
· Unhas em Fibra de vidro: técnica aplicada nas unhas naturais tendo a fibra de vidro fio a 
fio como extensor e gel para construção do alongamento; 
· Unhas em Gel moldado: técnica aplicada nas unhas naturais tendo o molde como extensor e 

gel para construção do alongamento; 
· Unhas em Polygel: técnica aplicada nas unhas naturais tendo o molde como extensor e 
pasta acrílica na construção do alongamento; 
· Unhas em Acrílico: técnica aplicada nas unhas naturais tendo o molde como extensor e 
monômero + pó acrílico na construção do alongamento. 
 

 
2. DE APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ALONGAMENTO 
- Unhas de Fibra 
A aplicação consiste na colagem das fibras sobre a unha natural. Após a fixação e ajuste do 
tamanho a unha recebe uma camada de gel para nivelamento, o que dará a proteção, 
resistência e a beleza da unha. 

 
- Unhas em Gel moldado 
A aplicação consiste na adaptação do molde adesivo na borda livre da unha natural. Após a 
fixação e ajuste do molde a unha recebe camada de gel para nivelamento, o que dará a 
proteção, resistência e a beleza da unha. 
 
- Unhas em Polygel 
A aplicação consiste na adaptação do molde adesivo na borda livre da unha natural. Após a 
fixação e ajuste do molde a unha recebe camada de pasta acrílica para nivelamento, o que 
dará a proteção, resistência e a beleza da unha. 
 



 
 
- Unhas em Acrílico 
A aplicação consiste na adaptação do molde adesivo na borda livre da unha natural. Após a 
fixação e ajuste do molde a unha recebe camadas de pó acrílico com a junção do monômero 
para nivelamento, o que dará a proteção, resistência e a beleza da unha. 

 
3. MANUTENÇÃO DAS TÉCNICAS DE ALONGAMENTO 
Em função do crescimento da unha natural, o nivelamento do gel desaparece. Fica um 
pequeno espaço próximo a matriz da unha, esse espaço precisa ser preenchido. Por isso faz-
se a reposição do gel na área de crescimento perto da região da cutícula, porque começa a 
ser notório a partir de 15 dias após a aplicação, na maioria dos casos, momento no qual 
deverá ser realizada a manutenção. 
 
A manutenção consiste em refazer esse nivelamento do gel na área de crescimento. É 
extremamente importante para manter a beleza, a resistência, a naturalidade e principalmente 
a saúde das unhas naturais. 

 
A partir de 21 dias, a camada de gel terá se deslocado de tal maneira que deixará a unha 
artificial fraca e passível de quebra e infiltrações, ficará demasiadamente exposta e 
propensa a doenças sujeito à proliferação de fungos e bactérias.  

 
 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
· As unhas artificiais são resistentes, porém, assim como as naturais, estão suscetíveis a 
quebra. Portanto, também requerem cuidados ao usá-las; 

 
· As unhas artificiais geralmente não mudam a naturalidade das unhas naturais, portanto, 
se a unha natural for fraca, quebradiça ou ainda descamarem com facilidade; após a retirada 
do alongamento, ela tenderá a permanecerá exatamente como antes; 

 
· A manutenção deverá ser realizada dentro do períodp de 15 à 21 dias após a aplicação do 
alongamento. Este prazo serve para quaisquer técnicas aplicadas. A manutenção garante a 
beleza, resistência das unhas artificiais. 

 
· Entre 15 à 21 dias: a manutenção do alongamento DENTRO do período estipulado será 
cobrada o valor de 50% da aplicação do alongamento de acordo com o valor cobrado pela 
unidade. 

 



· Após o prazo de 21 dias: a manutenção do alongamento FORA do período estipulado será 
cobrada o valor integral (100%) da aplicação do alongamento de acordo com o valor 
cobrado pela unidade. 

 
· Acontecer quebra ou descolamento das unhas artificiais serão cobradas a porcentagem 
de 10% o valor aplicação para recolocação por cada unha; 

 
· Pessoas com o hábito de roer as unhas (onicofagia), não possuem uma boa base para fixar 
a unha artificial. Portanto, estarão passíveis de ocorrer quedas ou quebras do alongamento. 
A fim de minimizar este risco, com a finalidade de acompanhar o crescimento da unha 
natural, indicamos para essas clientes que primeiramente façam uma reconstrução de leito 
e após a primeira manutenção (em um prazo menor de 15 dias) aplicarmos o alongamento. 
Dessa forma, melhora a fixação da unha artificial; 

 
· Tanto a aplicação, quanto a manutenção e remoção do alongamento, são processos 
agressivos à área da cutícula. Portanto, caso está região esteja sensível, poderá ocorrer 
sangramento durante o processo. Nesse caso, a(o) profissional se reservará ao direito de 
não realizar o procedimento (seja qual for) reagendando uma data; 

 
· O processo de remoção do alongamento envolve o mesmo tempo de uma aplicação. 
Portanto será cobrado um valor pelo procedimento, o qual será estipulado antes da 
realização do mesmo pela(o) profissional, o tempo varia de acordo do estado e quantidade 
de unhas a serem removidas. Para esse procedimento, faz-se necessário ao menos quinze 
dias após o procedimento da aplicação ou da manutenção. 

 
· A utilização constante de luvas descartáveis, principalmente as do tipo de látex, 
juntamente com a unha, poderá ocasionar a proliferação de fungos, uma vez que a mesma 
retém muita umidade. Caso haja necessidade de uso prolongado desse tipo de material, é 
obrigatório a troca de luvas para cada atendimento. Além de higiene, o arejamento e a 
higienização das mãos devem ser realizadas periodicamente, em intervalos regulares; 

 
· O profissional não poderá ser responsabilizado por unhas removidas pela(o) próprio 
cliente ou por outros profissionais, mesmo que atuem nessa mesma profissão; 

 
Alerta-se que em quaisquer ocasiões, caso o profissional avalie qualquer risco para à saúde 
das unhas naturais da(o) cliente, a(o) mesma(o) não poderá realizar o serviço, reagendando 
para outra ocasião. 

 
Tendo conhecimento do termo de responsabilidade acima, concordo em realizar a aplicação 
e as devidas manutenções de acordo com a orientação deste documento ou a critério do 



profissional. No caso de descumprimento de quaisquer dos itens anteriores, responsabilizo-
me integralmente dos acontecimentos que possam vir a ocorrer. 

 
 
 

_________________,____ de ________________ de _____. 
(Nome) 

 
(CPF / Identidade) 

 
(Telefone contato) 

 
____________________________________________________________ 
Assinatura 

 


