CURSOS DE ESTÉTICA, MAQUIAGEM, EMBELEZAMENTO DO OLHAR E MASSOTERAPIA
Verifique o conteúdo programático dos cursos, valores e promoções no site www.blanchmarie.com.br clique em cursos e siga nossa página
no face www.facebook.com.br/institutoblanchmarie
Tels: 11-36245888 ou 984240105 whats – blanchmarie1@gmail.com - de seg a sex das 9hs às 19:30 e dom das 9hs às 18hs
FACIAL
CURSO DE LIMPEZA DE PELE
28 de agosto – segunda
Ou
17 de setembro – domingo
Ou
22 de setembro – sexta
Ou
14 de outubro – sábado
Ou
4 de novembro – sábado
Ou
2 de dezembro – sábado
Ou
19 de dezembro – terça
Ou
20 de janeiro – sábado
CURSO DE PROTOCOLO FACIAL
29 de agosto – terça
Ou
23 de set – sáb
Ou
18 de outubro – quarta
Ou
5 de novembro – domingo
Ou
20 de dezembro - quarta
Ou
22 de janeiro – segunda
CURSO DE TÉCNICAS AVANÇADAS FACIAL
30 de agosto – quarta
Ou
24 de set – domi
Ou
19 de outubro – quinta
Ou
17 de dezembro – domingo
Ou
23 de janeiro – terça
CURSO DE ÁCIDO
6 de agosto – domingo
Ou
25 de setembro– segunda
Ou
18 de novembro – sábado
ou
13 de dezembro – quarta
Próxima data somente em março
CURSO DE KOBIDO
7 de agosto – segunda
Ou
26 de setembro – terça
Ou
19 de novembro – domingo
ou
12 de dezembro – terça
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Próxima data somente em março
CURSO DE CONSULTORIA
29 de julho – sábado Ou
21 de outubro – sábado
Ou
12 de dezembro – terça
Próxima data somente em fevereiro
LUZ INTENSA PULSADA + LASER + LED – para depilação definitiva, secagem de vasos, clareamento de manchas, rejuvenescimento facial,
tratamento de celulite e retenção de líquidos
24 de agosto – quinta
Ou
20 de outubro – sexta
Ou
21 de dezembro – quinta
Próxima data somente em março

CORPORAL
CURSO DE DRENAGEM LINFÁTICA
25 de agosto – sex
Ou
16 de setembro – Sab
Ou
15 de outubro – domingo
Ou
11 de novembro – sábado
Ou
3 de dezembro – domingo
Ou
14 de dezembro – quinta
Ou
21 de janeiro – domingo
CURSO MODELADORA E ELETROTERAPIA
26 de agosto – Sab
Ou
17 de outubro – terça
Ou
12 de novembro – domingo
Ou
15 de dezembro – sexta
Ou
25 de janeiro – quinta
CURSO TÉCNICAS AVANÇADAS CORPORAL
30 de julho – domingo
ou
27 de agosto – domingo
Ou
16 de outubro – segunda
Ou
16 de dezembro – sábado
Ou
24 de janeiro – quarta

TERAPEUTICO
CURSO DE MASSAGEM RELAXANTE+DESPORTIVA+MASSAGEM HAVAIANA
20 de ag – dom
Ou
2 de setembro – sábado
Ou
8 de outubro – domingo
Ou
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9 de novembro – quinta
Ou
16 de dezembro – sábado
Ou
27 de janeiro – sábado
CURSO DE PEDRAS QUENTES + BAMBUTERAPIA + MASSAGEM COM VELAS
19 de agosto – sábado
Ou
3 de setembro – domingo
Ou
7 de outubro – sábado
Ou
10 de novembro – sexta
Ou
3 de dezembro – domingo
Ou
28 de janeiro – domingo
SHIATSU
21 de agosto –seg
Ou
25 de novembro – sábado
Próxima data somente em janeiro
QUICK MASSAGE E REFLEXO
22 de agosto – ter
Ou
26 de novembro – domingo
Próxima data somente em janeiro
Ayurvédica
17 e 18 de agosto – quinta e sexta
Ou
23 e 24 de novembro – quinta e sexta
Próxima data somente em janeiro
EMBELEZAMENTO DO OLHAR
CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS COM SIMETRIA FACIAL E APLICAÇÃO DE HENNA
5 de agosto – sábado
Ou
10 de setembro – domingo
Ou
10 de outubro – terça
Ou
21 de outubro – sábado
Ou
19 de novembro – domingo
Ou
9 de dezembro – sábado
Ou
26 de janeiro – sexta
CURSO DE ALONGAMENTO DE CÍLIOS FIO A FIO E APLICAÇÃO DE TUFOS
15 de agosto – terça
Ou
9 de setembro – sábado
ou
26 de setembro – terça
Ou
22 de outubro – domingo
Ou
18 de novembro – sábado
ou
10 de dezembro – domingo
Ou
21 de janeiro – domingo
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CURSO DE PERMANENTE DE CÍLIOS E TINGIMENTO
12 de setembro – terça –das 13hs às 16
Ou
17 de novembro – sexta – das 9hs às 12hs
Ou
8 de dezembro – sexta – das 13hs as 16hs
Próxima turma somente em fevereiro
DEPILAÇÃO
DEPILAÇÃO DEFINITIVA
LUZ INTENSA PULSADA + LASER + LED – para depilação definitiva, secagem de vasos, clareamento de manchas, rejuvenescimento facial,
tratamento de celulite e retenção de líquidos
24 de agosto – quinta
Ou
20 de outubro – sexta
Ou
21 de dezembro – quinta
Próxima data somente em março
CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA QUENTE ROLL
26 de agosto – sábado –
Ou
13 de setembro – quarta
Ou
30 de setembro – sábado
Ou
15 de outubro – domingo
Ou
11 de novembro – sábado
Ou
2 de dezembro – sábado
ou
19 de dezembro – terça
Ou
20 de janeiro – sábado
CURSO DE DEPILAÇÃO LINHA E MOLA
12 de setembro – terça –das 9hs às 12
Ou
17 de novembro – sexta – das 13 às 16hs
Ou
8 de dezembro – sexta – das 9hs às 12hs
Próxima turma somente em fevereiro
MAQUIAGEM
8 e 9 de agosto – terça e quarta-feira
Ou
15 e 16 de agosto – sábado e domingo
Ou
2 e 3 de setembro – Sab e domingo
Ou
14 e 15 de setembro – qui e sex
Ou
7 e 8 de outubro – Sab e dom
Ou
26 e 27 de outubro – quinta e sexta-feira
Ou
4 e 5 de novembro – Sab e domingo
Ou
9 e 10 de dezembro – sábado e domingo
Ou
17 e 18 de dezembro – domingo e segunda
Ou
27 e 28 de janeiro – sábado e domingo
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MAQUIAGEM PARA NOIVAS E TÉCNICAS AVANÇADAS
16 e 17 de setembro – Sab e dom
Ou
11 e 12 de dezembro – seg e terça

Instituto Blanch Marie
Rua Pamplona, 1787 – SP
Tels: 11-36245888 ou 984240105
www.blanchmarie.com.br clique cursos
www.facebook.com.br /institutoblanchmarie
instagram: @institutoblanchmarie
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