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Legislação

• Os cursos livres têm como Base Legal o Decreto 
Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 
3° e PORTARIA Nº 008, de 25/06/2002 publicado no 
DIÁRIO OFICIAL – SC – Nº 16.935 – 27.06.2002. Não 
existe legislação específica que regulamente estes 
cursos, por isto, os cursos livres não são passíveis de 
regulação por parte do Ministério da Educação. Não 
havendo exigência de escolaridade anterior. A 
categoria Curso Livre atende a população com objetivo 
de oferecer profissionalização rápida para diversas áreas 
de atuação no mercado de trabalho.

• Os cursos livres não habilitam a trabalhar em nenhuma 
das áreas, por isso o aluno é responsável, antes de pagar 
o curso, de verificar junto a sua faculdade ou curso 
técnico se esse o possibilita de trabalhar na área ou com 
o equipamento escolhido. Verifique sempre as leis 
vigentes de sua cidade ou país.

• Todos os cursos com carga horária com menos de 1.200 
horas são considerados Cursos Livres. 
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Importante! 3

Caso queira pagar mais de um 
curso ou realizar com alguma 
amiga, nos avise que temos 

descontos exclusivos.

Não aceitamos pagamentos no 
dia do curso. Mandamos um 
link de pagamento no seu 
email antes da data do 

mesmo.

Evitando contaminação do 
ambiente e das profissionais e 
nos assegurando da segurança 
de todos os envolvidos, não 

aceitamos visitações à escola.

Visite nosso site

www.blanchmarie.com.br

Whatsapp

11-98424-0105

Instagram/ TikTok/ Youtube 
@blanchmarieescola

Datas, valores, horários e 
professoras podem ser 

alterados aviso prévio. Por 
favor verifique se seu PDF está 

atualizado!

Nossos cursos são divididos por 
módulos, sendo realizados no 

período de 1 a 2 dias, com 
aulas práticas.

http://www.blanchmarie.com.br/


Tópicos

• Estética Facial

• Estética Corporal

• Depilação

• SPA do Olhar

• Massoterapia

• Cursos Particulares/ VIP
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Limpeza de Pele

• Ficha de anamnese.
• Classificação da pele.
• Introdução à cosmetologia.
• Limpeza de pele com Extração (prática entre as alunas).
• Limpeza de pele por Sucção.
• Limpeza de pele 3D.
• Limpeza de pele à Francesa (limpeza de pele sem o uso de 
equipamentos).
• Limpeza de pele Fotônica.
• Limpeza de pele para pele acnéica e oleosa.

TREINAMENTO PRÁTICO COM OS EQUIPAMENTOS DE 
ESTÉTICA
• Máscara com termostato.
• Uso do Led para limpeza de pele.
• Alta Frequência.
• Vapor de Ozônio.
• Lupa.
• Luz de Wood.

• DATA DO CURSO

Duração do curso: dois dias
Horário: das 09h00 às 17h00.

Sábados e Domingos

8 e 9 de outubro – sábado e domingo

5 e 6 de novembro – sábado e domingo

10 e 11 de dezembro – sábado e domingo

• INVESTIMENTO: R$890,00

Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de    
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Tratamentos Faciais

• Introdução à anatomia e fisiologia da pele.
• Introdução à cosmetologia.
• Como avaliar a pele para traçar o tratamento usando Luz 

de Wood.
• Lifting de Ouro Magnético para rejuvenescimento facial.
• Plástica Biofotônica para Rejuvenescimento facial e 

clareamento com Peeling de Diamante.
• Para o que servem e como associar os tratamentos a 

base de: Café, Frutas Vermelhas, Veneno de Cobra e 
Bambu.* Esses cosméticos podem variar conforme a 
demanda do mercado estético.

• Uso de argilas para detox de pele, clareamento e 
controle de oleosidade. 

• Tratamentos exclusivos para saúde e hidratação dos 
lábios.

PRÁTICO COM OS EQUIPAMENTOS DE ESTÉTICA
• Peeling de Diamante.
• Microcorrentes.
• Eletrolifting.
• Ionização.
• Corrente Russa Facial.
• Laser Vermelho e Infravermelho.
• Leds Azul e Ambar.

• DATA DO CURSO
Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00.

10 de outubro – segunda
12 de dezembro - segunda

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de desconto 
em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Lifting Facial

• Peelig Ultrassônico com acabamento de Ácido 
Hialurônico.

• Potencialização da Rádiofrequência Tradicional e 
Fracionada com Ozônioterapia Cosmética.

• Como avaliar a pele para traçar o tratamento usando Luz 
de Wood.

• Tratamento Fotoativado de Perolas Orientais 
enriquecido com Vitamina C.

• Laser e Led indicado para manchas, tratamentos de 
acne, flacidez e permeação de Drug Delivery.

• Indicações de cosméticos para tratamentos de flacidez, 
clareamento e hidratação.

• Como avaliar e tratar as olheiras.

TREINAMENTO COM OS EQUIPAMENTOS DE LIFTING FACIAL
• Radiofrequência Fracionada.
• Radiofrequência Tradicional.
• Luz de Wood.
• Peeling Ultrasônico.
• Leds e Laser.

• DATA DO CURSO

Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00.
Datas do Curso

13 de dezembro - terça

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Kobido – Lifting Facial Japonês

• Técnicas do Curso de Kobido

• História da Massagem.

• Passo a Passo dos diversos movimentos de 
Massagem com Fotos Ilustrativas. 

• Massagem realizada somente de um lado do rosto, 
para mostrar para os alunos o Efeito de Lifting 
Imediato da massagem, comparando os dois lados 
da face.

• Prática entre as alunas do Lifting Facial Japonês.
Cosméticos que podem 
ser associados potencializando a Massagem 
Kobido.

• Máscaras Faciais para finalizar o tratamento.
Indicações e contra-indicações.

• DATA DO CURSO

Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 17h00.

5 de novembro – sábado

7 de dezembro - quarta

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Intradermoterapia Pressurizada/ Hyaluronpen

• Aula prática com Hyaluron Pen.
• Indicações e Contra-Indicações.
• Anamnese.

Intradermoterapia Pressurizada nos Tratamentos 
Corporais

• Redução de celulite.
• Gordura localizada.
• Flacidez.

Intradermoterapia Pressurizada nos Tratamentos Faciais.

• Harmonização.
• Rejuvenescimento.
• Diminuição de rugas e papadas.
• Aumento do volume dos lábios.
• Como aplicar o Botuline A ("botox" para intradermo).

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 17h00.

25 de setembro – domingo

29 e 30 de outubro – sábado e domingo

26 e 27 de novembro – sábado e domingo

17 e 18 de dezembro – sábado e domingo

• INVESTIMENTO: R$790,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Jato de Plasma

• Revisão anatomia e fisiologia da pele.
• Principais afecções estéticas da pele.
• Física da formação do plasma.
• Diferenças entre jato de plasma, laser e eletrocautério
(teoria).
• Interação do jato de plasma e cosmetologia.
• Ação do Laser/LED de uso estético no processo de 
reparação cutânea.
• Protocolos de tratamentos.
• Quanto cobrar.

TRATAMENTOS PARA

• Estria;
• Rejuvenescimento facial;
• Rugas;
• "Blefaroplastia sem cortes" (retração da pele e 
rejuvenescimento da pálpebra);
• Linhas de expressão;

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 17h00

13 de novembro – domingo

9 de dezembro - sexta

INVESTIMENTO: R$870,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
•
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Microagulhamento e Nutrigloss

MICROAGULHAMENTO / DERMAROLLER E DERMAPEN
• Dermaroller e Dermapen (aula teórica e prática).
• Os tamanhos de agulhas que existem no mercado e quando 

utilizar cada um deles.
• Cosméticos associados.

MICROAGULHAMENTO PARA ESTÉTICA FACIAL
• Acne.
• Manchas.
• Melasma.
• Flacidez de pele.
• Rugas.
• Cicatrizes.

MICROAGULHAMENTO PARA ESTÉTICA CORPORAL
• Estrias.
• Manchas.
• Cicatrizes. 

NUTRIGLOSS LIPS
• Anatomia e fisiologia dos lábios.
• Biossegurança.
• Indicação e contra–indicação.
• Indicação de cosméticos profissional e home care.
• Orientações pós-procedimento.
• Microagulhamento labial com dermapen.

• LEDS para potencializar o tratamento.
• Alta Frequência.
• Custos x quanto cobrar.
• As diferenças entre nutrigloss x micropigmentação labial.
• Indicação de aparelhos com ANVISA.
• Passo a passo da técnica.
• Aula prática de Microagulhamento e Nutrigloss.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso:
Horário: das 09h00 às 17h00

17 de outubro – segunda 

8 de dezembro - quinta

• Investimento: R$ 750,00 

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Ácido – Peeling Químico

• Anatomia da Pele.
• Tipos de Peeling Químico.
• Tipos de Peeling Enzimático.
• Principais ativos despigmentantes.
• Fotoproteção.
• Discromias.
• Fotoenvelhecimento.
• Protocolos com uso dos ácidos.
• Tratamentos com ácido: rejuvenescimento, clareamento de 
manchas, cicatriz de acne e oleosidade.
• Ficha de Avaliação/ Anamnese.
• Orientação para o paciente/cliente pós aplicação do 
Peeling.
• Prática entre alunos.
• Técnicas e métodos para as aplicações terapêuticas dos 
Peelings Químicos.
• Ação dos peeling superficiais, médios e profundos.
• Ação e função dos Peelings.
• Ativos para uso no Pós-Peeling.
• Classificação de Fitzpatrick.
• Complicações e efeitos adversos de Peelings.
• Concentração (%) / Disponibilidade do pH.
• Considerações importantes à aplicação dos Peelings.

• • Cuidados Pré e Pós-Peeling.
• Efeitos adversos e efeitos colaterais.
• Fatores que influenciam a ação e os resultados.
• Indicações e contra-indicações.
• Organização histológica e fisiológica da epiderme e da 
derme.
• Peelings indicados para os fototipos de pele I a VI.

Não trabalhamos com peelings médicos.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00.
18 de dezembro - domingo

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Drenagem com Kinesio Taping

Técnicas do Curso de Drenagem Linfática

DRENAGEM CORPORAL

• Drenagem linfática manual corporal.
• Drenagem linfática a vácuo corporal.
• Drenagem linfática para gestantes

DRENAGEM FACIAL

• Drenagem linfática manual facial.
• Drenagem linfática a vácuo facial.

KINESIO TAPING PARA DRENAGEM LINFÁTICA

• Barriga
• Pernas.

• DATA DO CURSO

• Duração do Curso: um dia.
Horário: das 09h00 às 19h00.

21 de setembro – quarta

15 de outubro – sábado

21 de novembro – segunda

14 de dezembro - quarta

• INVESTIMENTO: De: R$870,00 Por: R$690,00 por tempo 
limitado

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Pré e Pós Operatório com Drenagem Linfática 
e Kinesio Taping

• Drenagem linfática facial e corporal - prática entre as alunas.

• Drenagem linfática facial e corporal para pós-operatório – prática 
entre as alunas.

• Noções gerais de técnicas cirúrgicas, como: abdominoplastia, 
lipoaspiração, blefaroplastia, cirurgia facial total, rinoplastia e 
mamoplastia.

• Cuidados específicos no pós-parto (Cesariana).
Indicações de equipamentos aliados para pós-operatório: 
endermoterapia, ultrasom, LED e radiofreqüência.

• Técnicas de liberação e prevenção de aderências cicatriciais -
fibroses, quelóide e hipertróficas – prática entre as alunas.

• Tipos de cicatrizes: quelóides, hipertróficas, hipotróficas, 
fibroses e deiscências.

• Como realizar parcerias com médicos.

• Quanto cobrar a sessão.

• Teoria Taping no Pós Operatório

• Marcas de Taping

• Quanto Cobrar

TAPING Pós Cirurgia Plástica para: Facial

• Lipo de Papada

• Blefaroplastia

TAPING Pós Cirurgia Plástica para: Corporal

• Fibrose (abdômen)

DATA DO CURSO

Duração do curso: dois dias
Horário: das 09h00 às 17h00.

22 e 23 de outubro – sábado e domingo

19 e 20 de novembro – sábado e domingo

19 e 20 de dezembro – segunda e terça

INVESTIMENTO: R$970,00

• Parcele em 9x sem juros no cartão ou tenha 5% de desconto em depósito 
bancário.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS entre peça nosso 
outro PDF com os valores.
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Modeladora com Eletroterapia

• Massagem Modeladora.

Eletroterapia - Treinamento prático com os principais 
equipamentos:

• Manthus Start.

• Cellutec.

• Manta.

• Corrente Russa.

MONTAGEM DE PROTOCOLOS

• Protocolos voltados para: gordura localizada, celulite 
e flacidez muscular.

• Anatomia.

• Fisiologia.

• Biometria.

• Avaliação Corporal.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00

15 de dezembro - quinta

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Estética Corporal Avançado

• Tratamento com Microagulhamento para Estrias 
vermelhas e brancas (*dependendo da avaliação 
corporal).

• Ozônioterapia Cosmética associada a Massagem 
Turbinada com Plataforma Vibratória.

• Massagem Liporedutora com Bambuterapia para 
recução de medidas.

• Tratamentos para: Celulite, Flacidez e Gordura 
Localizada.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

• Dermapen (microagulhamento) para estrias.

• Plataforma Vibratória.

• Radiofrequência Corporal.

• Rolo de Ventosas.

• Bambu.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00.
16 de dezembro - sexta

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF com os 
valores.
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Terapia Capilar

TERAPIA CAPILAR

• • Principais causas;
• Introdução a anatomia e fisiologia do 
cabelo;
• Tricologia capilar.

MONTAGEM DE TRATAMENTOS

• • Intradermoterapia pressurizada;
• Microagulhamento;
• Alta Frequência;
• LEDS;
• Ativos.

• DATA DO CURSO

• Duração do Curso: um dia.
Horário: das 09h00 às 18h00.
em agendamento

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF com os 
valores.

19



Coaching em Estética

COACHING EM ESTÉTICA

• • Crie situações para atrair novos clientes.
• Planos para fidelização de seus clientes 
antigos.
• Elaboração de pacotes estéticos.
• Onde realizar sua publicidade.
• Obter parcerias.
• Criar novos tratamentos.
• Multiplique suas vendas.
• Reveja os gastos e calcule os lucros.
• Avalie qual melhor tratamento para seu 
cliente.
• Conhecimento teórico dos 
principais tratamentos corporais e faciais.

• DATA DO CURSO

• Duração do Curso: um dia.
Horário: das 09h00 às 17h00.

17 de dezembro - sábado

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF 
com os valores.
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Depilação

21

Depilação com Cera 
Quente e Rollon

Depilação Definitiva 
Luz Intensa Pulsada, 
Laser Terapêutico e Led



Depilação com Cera Quente e Roll-on

CERA QUENTE E ROLLON

• Fisioanatomia da pele e dos pêlos.

• Mitos e verdades sobre as técnicas de depilação.

• Técnicas e processos de depilação.

• Conduta ética e postura profissional do depilador.

• Teoria e prática de depilação com cera e roll-on.

• Higiene.

• Esfoliação.

• Regulamentação indicada pela ANVISA.

• Cuidados pré e pós depilação.

• Treinamento no equipamento de Alta Freqüência.
Hidratação.

• Aula prática com Cera Quente e Roll-on.

PRÁTICA EM MODELOS

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00.
14 novembro - segunda

• INVESTIMENTO: R$690,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF com os 
valores.
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Depilação Definitiva
luz intensa pulsada, laser terapêutico e led.

TRATAMENTO FACIAL

• Acne.
• Rejuvenescimento facial.
• Clareamento de manchas.
• Secagem de vasos.
• Flacidez.
• Controle de oleosidade.
• Cicatriz de acne.
• Plástica biofotônica.
• Lifting de pescoço e colo.
• Clareamento de olheiras.

TRATAMENTO CORPORAL

• Celulite.
• Estrias.
• Gordura localizada.

DEPILAÇÃO

• Depilação Definitiva

OUTROS

• Protocolos faciais e corporais.
• Avaliação corporal e facial.
• Cosméticos ativados com o Led e Laser Terapêutico.

Não trabalhamos com Lasers Médicos nesse curso.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 17h00.

24 de setembro – sábado

24 de outubro – segunda

6 de novembro – domingo

3 de dezembro - sábado

INVESTIMENTO: R$750,00 por tempo limitado

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de parcelas 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Massoterapia

24

Massagem Relaxante e 
Desportiva

Pedras Quentes e 
Bambuterapia

Shiatsu, Ventosaterapia e 
Quick Massage

Kobido – Lifting Facial 
Japonês



Massagem Relaxante e Desportiva

• Anamnese.

• Teoria e prática da Massagem Relaxante e 
Desportiva.

• Aprenda a minimizar nódulos de tensão e levar 
seu cliente ao relaxamento profundo.

• Associe cores, aromas e ativos de cosméticos para 
acalmar seu cliente.

• Indicações e contra-indicações.

• Apostila com fotos ilustrativas e descrição da 
associação das 3 técnicas.

• Como utilizar as mãos, cotovelo e antebraço para 
incrementar a massagem.

• Como evitar o desgaste da profissional durante a 
massagem.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00.

22 de outubro – sábado

21 de novembro – segunda

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF com os 
valores.
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Pedras Quentes e Bambuterapia

TÉCNICAS DE MASSAGEM

• Preparação do ambiente.

• Teoria e Prática de Massagem das Pedras Quentes 
e Bambuterapia.

• Localização e função de cada chackra (centros 
energéticos do corpo).

• Tipos de pedras e suas funções energéticas e 
emocionais.

• Higienização das pedras e forno.
Tipos de óleos para massagem.

• Indicações, contra-indicações e efeito da 
massagem.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 17h00.

23 de outubro – domingo

22 de novembro – terça

• INVESTIMENTO: R$690,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos Particulares/ VIPS 
entre peça nosso outro PDF com os valores.
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Shiatsu, Quick Massage e Ventosaterapia

MASSAGEM ORIENTAL

• História do Shiatsu.

• Teoria e prática do Shiatsu, Quick Massage e 
Ventosaterapia entre os alunos.

• Como pressionar cada ponto.

• Os meridianos (canais de energia).

• Indicações e contra-indicações.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 18h00.
3 e 4 de dezembro – sábado e domingo

• INVESTIMENTO: R$750,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF com os 
valores.

Blanch Marie Escola – www.blanchmarie.com.br - whats 11-98424-0105
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SPA do Olhar

28

Alongamento de Cílios Fio 
a Fio, Híbrido e Fio Russo.

Design de Sobrancelhas 
com Simetria Facial

Lash Lifting



Alongamento de Cílios Fio a Fio, Russo e 
Híbrido.

Conteúdo Programático
• Tipos, tamanhos e curvaturas dos fios.
• Técnica fio a fio clássico.
• Técnica volume híbrido.
• Técnica volume russo.
• Técnica de montagens de fans (leque).
• Mapping (mapeamento do olhar e 
harmonização): gatinho, esquilo e boneca.
• Como fazer o isolamento dos fios inferiores.
• Isolamento com a pinça.
• Remoção química das extensões.
• Remoção mecânica das extensões (manutenção).
• Manutenção de cílios.
• Cuidado pós extensão de cílios.

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: dois dias
Horário: das 9hs às 18hs

30 de novembro e 1 de dezembro – quarta e quinta

• INVESTIMENTO: R$870,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF com os 
valores.

Blanch Marie Escola – www.blanchmarie.com.br - whats 11-98424-0105
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Design de Sobrancelhas com Simetria Facial e 
Aplicação de Henna

SIMETRIA FACIAL E APLICAÇÃO DE HENNA

• Anatomia e Fisiologia da Pele

• Anatomia e Fisiologia do Pelo

• Nomenclatura

• Limpeza X Design 

• Colorimetria/Henna

• Tipos de Henna

• Efeitos: Sobrancelha Clássica x Sobrancelha Ombré
x Sobrancelha Shadow.

• Técnica básica de design

• Remoção dos pêlos

• Sobrancelha e seus formatosMedidas com a linha 

• Medidas com parquímetro 

• Materiais utilizados

• Biossegurança

• DATA DO CURSO

• Duração do curso: um dia
Horário: das 09h00 às 17h00

28 e 29 de novembro – segunda e terça

• INVESTIMENTO: R$870,00

• Parcele em 9x no cartão sem juros ou tenha 5% de 
desconto em depósito bancário.
Os valores, as formas de pagamento e número de 
parcelas estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio.

Caso tenha interesse em realizar os Cursos 
Particulares/ VIPS entre peça nosso outro PDF com os 
valores.
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Curso Particular de Estética, para o profissional que...

• Não tem tempo de realizar cursos longos e com muitas pessoas.
• Quer um curso focado para seus interesses, rápido e objetivo.
• Mora fora de São Paulo e quer fazer os cursos em poucos dias.
• É empresária e quer cursos objetivos.
• Quer que treinemos sua equipe de funcionários.
• Procura professores conceituados e profissionais da área.
• Quer a segurança de uma escola  com quase 20 anos no mercado da estética.

O valor dos cursos VIPS são superiores aos citados nessa apresentação, já que são dados na data 
da sua preferência, somente com você e a professora na sala de aula.

Escolha as datas, cursos e calcularemos os valores para você. 

Peça o PDF dos Cursos Particulares/VIPS no Whatsapp 11-98424-0105

Cursos Particulares/ VIP 31
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Blanch Marie Escola
Rua Pamplona, 1787 – Bairro 
Jardim Paulista
São Paulo - Brasil
Whatsapp 11-98424-0105

Intagram/TikTok/YouTube
@blanchmarieescola

site
www.blanchmarie.com.br
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Blanch Marie Escola de Estética
Rua Pamplona, 1787 – São Paulo

Blanch Marie Escola – www.blanchmarie.com.br - whats 11-98424-0105
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