2º CURSO
AVANÇADO DE

ELETROTERAPIA
Porto - Lisboa

Estimada (o) Profissional,
Com o surgimento de tantos equipamentos e pela forma tão díspar como os mesmos são utilizados, torna-se fundamental o domínio
completo das tecnologias eletroterápicas que se aplicam nos tratamentos estéticos, por forma a disponibilizar aos clientes finais
procedimentos profissionais seguros e de máxima eficácia.
Nesse sentido, temos o prazer de apresentar o 2º CURSO AVANÇADO de ELETROTERAPIA, uma Formação Avançada que pretende
fornecer uma actualização profunda de conhecimentos teórico-práticos sobre Electroterapia Aplicada à Estética.
Destacamos neste Curso a presença de vários especialistas nacionais e internacionais em Eletroterapia Estética, que nos
apresentarão temas relacionados com os conceitos teóricos e respectivos protocolos de aplicação prática para tratamento das
principais disfunções estéticas faciais e corporais.
Dividido em dois módulos realizados duplamente em Lisboa e Porto, este Curso destinado a Esteticistas, Fisioterapeutas, Médicos e
outros Profissionais de Saúde e Estética, é uma oportunidade única de actualização profissional e de evolução técnico-científica.
Contamos com a sua tão importante presença! “Aprenda com quem faz acontecer…”
ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA
www.apestetica.org

PARA MAIS INFORMAÇÕES
POR FAVOR CONTACTAR:
GLORYCONCEPT
Rua Jornal Correio da Feira, n.º 5
4º andar - sala 4
4520-234 Santa Maria da Feira
Tel: 912 864 663
geral@apestetica.org

GOLD SPONSOR:

www.ross.es

HOTÉIS DO EVENTO:

www.apestetica.org
www.facebook.com/apestetica

Hotel Fénix Lisboa
Praça Marquês de Pombal, 8
1269-133 Lisboa
Tel: 210 061 800

Hotel Ipanema Porto
Rua do Campo Alegre, 156
4150-169 Porto
Tel: 226 075 059

2º CURSO AVANÇADO DE ELETROTERAPIA

ORADORES

ALEJANDRA SOZA - Espanha
Formadora Internacional de Estética
Especialista em Eletroterapia Estética

DIOGO BRANDÃO - Portugal
Formador de Estética Avançada
Master em Eletroterapia Aplicada à Estética

JOANA REBELO - Portugal
Formadora de Estética Avançada
Pós-Graduada em Estética e Cosmetologia

PROGRAMA

PORTO: 25 e 26 de Junho 2017 | LISBOA: 2 e 3 de Julho 2017

1º DIA

2º DIA

ELETROESTIMULAÇÃO, PRESSOTERAPIA E ULTRA-SOM
Ciência, resultado e rentabilidade.

LABORATÓRIO DE TRABALHOS PRÁTICOS

Recursos de alta tecnologia cujos conceitos científicos tendem a ser
desvalorizados. Todos os detalhes técnicos serão abordados para
maior valorização e melhor aplicação destas tecnologias.

Estudo das diferentes disfunções estéticas corporais e faciais,
com respectiva anamnese e desenvolvimento de protocolos
combinados de tecnologias avançadas de Eletroterapia:

MASSAGEM FISIO-ATIVA
Inovação no tratamento estético corporal - 3 ações.

Ÿ

Anatomia e Fisiopatologia

Ÿ

Técnicas de avaliação e diagnóstico diferencial

Ÿ

Montagem de protocolos de tratamento nas disfunções
estéticas:

A utilização correta da tecnologia, permite obter resultados muito
mais eficazes também nos tratamentos mecânico-manuais, sendo
necessário menos tempo por sessão e muito menor esforço físico.

RÁDIO-FREQUÊNCIA COMBINADA
Tecnologia endotérmica com Ionização simultânea.
A rádio-frequência é um dos grandes recursos da história da
Eletroterapia. No entanto, a evolução tecnológica permite hoje
combinar estimulo térmico profundo com penetração simultânea de
princípios ativos, obtendo-se mais e melhores resultados.

CAVITAÇÃO vs LASER LIPOLÍTICO vs CRIOLIPÓLISE
Eis a questão... Vamos compara-los!
A redução de gordura localizada continua a ser um dos tratamentos
mais procurados em estética. As tecnologias são diversas e, mais do
que nunca, é fundamental compreender os mecanismos de ação de
cada recurso e os respectivos protocolos de aplicação.

Ÿ

Celulite

Ÿ

Gordura localizada

Ÿ

Flacidez Muscular

Ÿ

Flacidez Dérmica facial e corporal

Ÿ

Envelhecimento cutâneo

Ÿ

Atividades práticas com Eletroterapia

Ÿ

Discussão e comentários finais

Ÿ

Encerramento do Curso com entrega de Certificados

DIATERMIA E TECARTERAPIA
Método BInary.
A tecnologia de hipertermia tecidular direcionada, ganha cada vez
mais espaço enquanto recurso terapêutico para Profissionais de
Saúde e Estética. Contempla procedimentos e protocolos muito
específicos e que necessitam de muita formação técnico-científica.

HORÁRIO: 9.30h - 13.00h | 14.30h - 18.30h

Não perca esta oportunidade de Formação Avançada!

Inscreva-se já!!

O conteúdo programático é igual no Porto e em Lisboa.

2º CURSO AVANÇADO DE ELETROTERAPIA
(Data limite de inscrição: Porto: 23/6 - Lisboa: 30/6)

VALOR DA INSCRIÇÃO: 150 € + iva
Pagamento em parcelas (opcional) c/ cheques pré-datados:
ð 2 x 100€ (iva incluído) - Abril / Maio
ð 3 x 70€ (iva incluído) - Abril / Maio / Junho
15% desconto na inscrição para membros APE.

EVENTO PRETENDIDO: 25 e 26 de Junho 2017 - PORTO
2 e 3 de Julho 2017- LISBOA

Observações:

- Dado que as vagas são limitadas, as inscrições serão aceites por rigorosa ordem de chegada;
- Só são aceites inscrições pagas na totalidade, mesmo que com cheques pré-datados;
- No caso de desistência do inscrito, o valor da inscrição poderá reverter na íntegra em vale de formação (outra edição ou outros
cursos) ou haverá devolução do montante, com uma retenção de 25% para suportar custos inerentes à inscrição;
- Se por motivos de força maior o Curso for cancelado, o valor da inscrição será devolvido na totalidade ou reverterá como
inscrição em outro Curso da APE;
- Se, por motivos de força maior, for necessário adiar o Curso ou algum módulo, não serão assumidas pela APE quaisquer custos
provenientes do adiamento (alojamento, viagem, etc.);
- Por motivos logísticos ou académicos, o programa pode sofrer alterações sem aviso prévio;
- Não é permitida a gravação de qualquer tipo de vídeo ou fotografia durante o Curso;
- A realização deste Curso está dependente de um número mínimo de inscrições;
- Ao inscrever-se neste Curso, autoriza automaticamente a captação de imagens durante a formação por parte da organização.
Caso não autorize a sua divulgação (site, redes sociais, etc.) solicitamos que efectue o pedido por email.

Para descontos para grupos, por favor contacte-nos.

Inscrição inclui: Manual, diploma e coffee breaks.

ENVIO DA INSCRIÇÃO:
- Envie a inscrição acompanhada do pagamento ou
comprovativo de pagamento por e-mail ou ctt.
- NIB para transferência (CGD): 003503060005921013082;
- Cheque(s) à ordem de Gloryconcept, Lda.
- Caso pretenda factura com outros dados que não os
preenchidos na ficha de inscrição, favor mencionar à parte.

INFORMAÇÕES: 912 864 663
geral@apestetica.org

