
CURSO DE BIOESTIMULADORES
DE COLÁGENO

Curso teórico e prático
PRESENCIAL
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Os Bioestimuladores são a última tendência em 
combate e prevenção à flacidez. Em alta no 

mercado, o produto injetado na derme estimula o 
aumento da produção de colágeno no organismo 
promovendo a reestruturação, volume e o 
preenchimento perdido com o envelhecimento.
Biocompatível com a nossa pele, a substância 
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  Introdução: Anatomia e Fisiologia do Envelhecimento
   e Principais estratégias de tratamento;

  Diferentes marcas de bioestimuladores 
(SCULPTRA®, RADIESSE®, NCTF®, ELLEVA®) e suas 
diferenças farmacológicas;

  Histórico e Mecanismo de ação;

  Indicação e   Indicação e Contraindicação;

  Efeitos adversos;

  Orientações pós-procedimento;

  Diluição do produto;

  Marcação e aplicação;

  Reparação de intercorrências;

  Avaliação do paciente;

    Contrato e termos de consentimento;

  Cuidados e orientações ao cliente pós-aplicação;

  Prática clínica laboratorial em alunos e/ou modelos.

Conteúdo



3Professores experientese com vivência diária na 
área. Material incluso, 
aulas práticas, toda 
prática é vivenciada em 
modelos reais

Local de facil acesso a 
apenas 2 minutos da 
estação de metro Tatuapé e 
ao lado do shopping 
boulevard Tatuapé



Nosso Diferencial
 Todo material de uso no curso está incluso: apostila, 
jalecos, máscaras, luvas, descartáveis, ativos;

  Turma reduzida para melhor aproveitamento 

  Excelente localização próximo à estação de metrô;

  Coffee-break incluso;

  Curso com aulas prática hands-on onde todos os alunos 
fazem a pfazem a prática em modelos;

  Corpo docente experiente formado por professores 
universitários de pós graduação e atuantes no mercado 
de trabalho. Você receberá as informações e técnicas mais 
atualizadas e aprenderá com quem realmente faz;

  Lista dos principais fornecedores de ativos e produtos;

  Certificado ao final do curso: 

  P  Programa de fidelidade nossos alunos tem 10% de 
desconto para fazer qualquer curso de nossa grade
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R$ 150,00 R$ 2500,00 R$ 2650,00





Matricule-se já
Agora só depende
de Você. 

Invista nos seus sonhos.


