Certificado pelo IBRA
Inclui apostila eletrônica (formato PDF)
Investimento:
Módulo I: R$ 650,00 sendo um sinal de R$ 250,00 e o restante a ser
pago até a data do curso.
Módulo II: R$ 975,00 sendo um sinal de R$ 375,00 e o restante a ser
pago até a data do curso.
Valor com desconto para inscrições feitas até dia 10 de fevereiro: Os
dois módulos (curso integral): 1.500,00, sendo um sinal de 500,00 e o
restante em 3 cheques no dia do curso (3 cheques de 333,00)
Após o dia 10 de Fevereiro, os dois módulos juntos: R$ 1590,00
IMPORTANTE, LEIA POR FAVOR
Toda desistência por parte do aluno deve ser comunicada por email a
mesma será ressarcida até 15 dias antes do curso ou mediante
substituição da vaga por outro aluno.
Em caso de não haver o curso por falta de quórum mínimo pagante, os
valores recebidos são devolvidos integralmente aos alunos.

Módulo 1:
Redescobrindo a Beleza Antiga
História da Cosmetologia
Introdução à Naturocosmetologia
Fundamentos de Química e Cosmetologia
I. Definições Úteis em Cosmetologia
II. Sinergia e Incompatibilidade
III. Solubilidade e Concentração
IV. Acidez e Alcalinidade
V. Reações Químicas
Meios Naturais de Conservação e Boas Práticas de Manipulação
Ativos Naturais e suas Aplicabilidades Cosméticas
Aromatologia Aplicada a Estética
Óleos Essenciais e Rejuvenescimento da Pele
Produzindo os Cosméticos Naturais: /Teoria e Prática
Álcool 70º ● Água Boricada ● Extrato Vegetal (Tintura) ● Tintura de
Alecrim (Conservante Natural) ● Gel Vegetal de Limpeza Facial ●
Leite de Limpeza Hipoalergênico ● Águas de Beleza e Tônicos ●
Tônico Facial Pós-barba ● Desodorante sem Alumínio ● Creme
dental (sem Flúor) ● Enxaguatório Bucal ● Sais de Banho
Efervescentes

Módulo II (INDISPENSÁVEL TER FEITO O MÓDULO 1)
Abordará a cosmetologia avançada com fórmulas mais bem
elaboradas de cremes para: manchas, rugas, estrias, celulite e flacidez.
Iniciaremos aprendendo a produzir cremes tradicionais como o
“Cold-cream” de Galeno e alcançaremos a era atual com os ativos
ortomoleculares de última geração para combater o envelhecimento.
A estrutura da pele e do cabelo
Prática de naturo-cosmetologia II: Cremes, géis, séruns e loções
Linha masculina
Linha capilar
Óleos medicinais e óleos de banho
Óleos essenciais e ativos naturais antienvelhecimento
Estética Ortomolecular
Técnicas naturais para o rejuvenescimento cutâneo: A super técnica
dos “cinco pilares”
Naturocosmetologia

