Workshop "Perfumaria
Natural - Do Conceito à
Criação"
COM THEO BIBANCOS CERTIFICAÇÃO IBRA
Serão dois dias de atividades teóricas e práticas a
todos os interessados em criar um perfume autoral,
100% natural, ecologicamente correto e dentro das
normas de segurança para utilização dos óleos

PROGRAMA
Definição, etmologia e evolução histórica
Matérias-primas e técnicas de obtenção
Terminologia (notas, acordes, intensidade,
volatilidade, pirâmide olfativa, facetas)
Estudo e fórmulas das principais facetas olfativas
(cítrica, aromática, fougère, chipre , especiado,
verde, floral, ambâr, amadeirado, oriental)
Criação (conceito, linguagem, avaliação olfativa,
tipos de perfume, cálculos de diluição,
segurança)
Exercícos teóricos utilizando fotos, cores, imagens
e vídeos.

essenciais. O conteúdo abrangerá aspectos teóricos,
técnicos, abstratos, de linguagem, interpretação e
criação. O aluno, ao utilizar ingredientes naturais,
resgatará a perfumaria em sua essência e se
conectará à energia vital dos princípios naturais.

ATIVIDADES PRÁTICAS
Avaliação olfativa (criação, descrição,
sensação, associação, comparação)
Avaliação olfativa de um acorde
criado pelo método Jean Carles
Criação de um perfume autoral
Certificação IBRA (Instituto Brasileiro
de Aromatologia)

Workshop
Perfumaria Natural
COM THEO BIBANCOS CERTIFICAÇÃO IBRA
DATA: 15 e 16 de SETEMBRO/2018
HORÁRIO: 9 às 18horas
Local: Espaço Transcendência – Bairro Padre
Eustáquio – BH – MG
Investimento: R$750 (à vista ou 50% na inscrição e
50% no dia do curso) ou parcelado com juros pela
sympla neste link:
https://www.sympla.com.br/workshop-perfumarianatural---do-conceito-a-criacao__336613

THEO BIBANCOS
Biomédico graduado pela Escola Paulista de
Medicina - UNIFESP
Iniciação Científica I - Departamento de
Neurofisiologia UNIFESP sob orientação do
Prof.Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello
Iniciação Científica II - Departamento de
Farmacologia UNIFESP sob orientação do Prof.Dr.
Roberto Frussa Filho
Pós-Graduação - Pós-graduado pelo
Departamento de Psiquiatria da Faculdade de
Medicina da Universidade da Universidade de São
Paulo (FMUSP) sob orientação da Profa.Dra.
Silvana Chiavegatto e Prof.Dr.Homero Vallada.
Áreas de atuação - aromaterapia, aromacologia,
perfumaria natural, incensos naturais.
Principais atividades - workshops e palestras,
desenvolvimento de produtos, marketing olfativo,
consultoria.
Estudos e reciclagens - Brasil (Aromaflora, Santo
Sabão, Ane Walsh, Perfumaria Paralela), França
(Cinquième-Sens, ISIPCA, Galimard, Fragonard,
Molinard, L'Artisan Parfumeur), Inglaterra (Neal's
Yard) e Japão (Shoyeido, Yamada-Matsu, Kohgen,
consultoria privada).

PRODUÇÃO E INFORMAÇÕES:
DANI CUCCIA (31)99928-7010

