
UNHA  MEIA  LUA  OU  FRANCESINHA  INVERSA  (OU  
INVERTIDA) 

 
 

 
Esmaltes que eu usei: Inocense 
(da Impala), Ópera (da Risqué) e 
Top Coat “Roxinho” (da Avon) 
 
 
 

 
Nesse tutorial, vou mostrar três tipos de Francesinhas 
Inversas: Primeiro, a meia lua com esmalte por baixo, 
depois a francesinha inversa mesmo e, em seguida, a meia 
lua sem esmalte por baixo. 
 
Primeiro usei uma base clara, 
escolhi o Inocense, da 
Impala, para ficar tudo em 
tons de lilás e roxo. Não 
precisa passar mais que uma 
camada, o interessante é 
mostrar que tem algo, mas 
sem destacar esse “algo”. 
Deixe secar completamente 
antes de começar. 

 
 

Para fazer o detalhe tanto da meia lua, quanto da 
francesinha, usei aqueles reforços adesivos para folha de 
fichário. Você pode encontrar em dois tipos, coloridos ou 
transparentes: 
 
 

 
 
 
 
 



Posicione o reforço de acordo com o tamanho do meio 
círculo que você queira, mas, na minha opinião, quanto 
menor mais bonitinho. Detalhe: pode ser mais difícil que 
parece! rs 
 

 
Depois disso, é só passar um 
esmalte mais escuro por cima. 
Não se preocupe se passar por 
cima do adesivo, ele está aí pra 
isso mesmo! Usei o adesivo 
verde para vocês conseguirem 
visualizar melhor.. 
 
 

 
 
 
Logo após retirar o adesivo 
(no caso não precisa 
esperar secar, é só tomar 
cuidado para não borrar) é 
essa aparência que a unha 
terá. 
 
 
 
 
Agora é só limpar os cantinhos e passar a Top Coat. Uso 
sempre o roxinho, da Avon. Resultado final: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Continuando.. Vou mostrar agora a francesinha invertida 
(ou inversa). A idéia é a mesma da francesinha clássica, 
mas ao invés de fazer na ponta, vamos fazer na base da 
unha. A escolha das cores não foi a melhor, mas vou 
colocar fotos de outras no fim desse tutorial para inspirar 
vocês! 
 

 
A idéia aqui é o contrário da 
anterior, vamos destacar 
bem a base. Passei 3 
camadas do Inocense. 
Novamente, deixe secar por 
completo. 
 
 
 

 
Bom... Esqueci de tirar foto de como ficaria o adesivo, mas 
pelo resultado final acho que vocês irão entender. 
 
 
Aí está, como puderam 
perceber, coloquei o adesivo 
deixando a parte de baixo 
“livre”, para podermos passar 
o esmalte mais escuro. Ficou 
um pouco “borrado” porque 
não tive cuidado pra tirar.. (A 
pressa era meio grande, muita 
coisa pra fotografar) 
 
 
Novamente limpe os cantos e passe o Top Coat. O 
resultado final é exatamente esse da foto acima. Desculpe 
as falhas nessa parte, mas tive uma briga com o esmalte 
que não queria secar por nada, acabei me esqueci das 
fotos mais detalhadas. Dica: Não adianta passar spray 
secante ou top coat para acelerar, isso só vai atrapalhar a 
aderência do adesivo! 



Finalizando... A meia lua sem esmalte por baixo. Achei 
essa a mais bonitinha, mas dá a sensação de que está 
faltando algo... 
 

 
Ao contrário dos outros, 
esse você começa com a 
unha limpa. Só coloca o 
adesivo para marcar a 
meia lua. Nesse, eu 
coloquei o adesivo 
transparente. 
 
 

 
 
 
 
Basta passar o esmalte da 
sua preferência. As 
burlescas preferem o 
vermelho.. Eu acho que 
todos os tons escuros 
ficam ótimos! 
 
 
 
 

 
 
 
Resultado final é esse, basta 
limpar os cantinhos e passar o 
top coat, para proteger as 
beiradas de baixo do esmalte e 
não descascar facilmente. 
 
 

 
 



Inspirações para nós: 
 
 
 


