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Como dizer fazer as unhas em Inglês?
fazer as unhas em Inglês [get/have nails done, do my nails, manicure]

Ex: I’m going to have my nails done.
[vou no salão fazer as unhas]
Ex: She always does her nails herself.
[ela sempre faz as unhas por conta própria]
Ex: How much do you usually spend to get you nails done?
[quanto você gasta geralmente para fazer as unhas?]
Ex: I got my nails done this morning.
[fiz as unhas no salão hoje de manhã]
Ex: I’m not doing the dishes, I’ve just had my nails done.
[não vou lavar as louças, acabei de fazer as unhas no salão]
Ex: Do you do your nails or get them done?
[você faz as unhas ou paga alguém?]
Ex: I do my nails at home.
[eu mesma faço as unhas]
Ex: I do my own manicure.
[eu mesma faço as minhas unhas]
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Expressões em Inglês que escolas não ensinam
Aprendeu a como dizer fazer as unhas em Inglês? Veja outros posts no blog Inglês no Teclado
e aproveita para expandir cada vez mais o seu vocabulário em Inglês! Somos apaixonados
pela língua inglesa – simplesmente nos dedicamos a esse blog desde 2009. São diversos posts
sobre gramática, gírias, expressões, escuta, pronúncia e leitura através dos quais você
aprende Inglês a hora que quiser, do jeito que você quiser e de onde você quiser!
No Youtube, começamos a divulgar vídeos para te auxiliar a estudar Inglês de uma maneira
super prática e isenta de chatices que empatam em muito o aprendizado. Se inscreva em
nosso canal oficial para não perder nada e assistir a cada um dos nossos vídeos sobre o
estudo da língua inglesa!
Curta a nossa fanpage oficial no Facebook para não perder nenhuma das nossas novidades e
ficar por dentro de outros artigos geniais sobre a língua inglesa!
Também estamos no G+, conheça a nossa página oficial aqui.
Curtir página do Facebook
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