
SOBRE O CURSO

A subcisão é uma técnica minimamente invasiva, 
realizada em consultório com botão anestésico. É uma 

excelente alternativa para a correção de relevos e 
depressões profundas na pele, como cicatrizes, rugas e, 

principalmente, celulite de grau III ou superior. 
Conhecida também como Subcisão

Para quem se destina o curso:  Biomédicos, Enfermeiros, Farmacêuticos

e Fisioterapeutas



Conteúdo Programático:

- Apresentação e objetivos 

- Histologia e Fisiopatologia da celulite

- Materiais e instrumentos utilizados 

- O que é Subcisão?

- Avaliação dos graus de celulite

- Como é realizada a técnica 

- Anestesia ao executar o procedimento 



- Métodos associados ao tratamento de celulite 

- Como utilizar cânulas 

- Indicações 

- Contraindicações 

- Cuidados posteriores 

- Resultados da Subcisão

- Monitoria pós curso



Benefícios do método

Técnica inovadora com grandes 
resultados em Celulite graus 3 e 4

Além dos resultados o profissional 
ao se capacitar com essa técnica 
passa a ter um recurso exclusivo 
de baixo custo e alta rentabilidade.



➢Aluno tem direito a refazer o 
curso na cidade de Maringá 
caso tenha necessidade de um 
reforço.  Essa aula será de 
acordo com o calendário da 
escola.

Obs: O aluno tem direito de refazer uma vez o curso 
sem custo na unidade de Maringá pré agendado,  
com validade de 1 ano.



• Todo material de uso no curso está incluso: 
apostila pdf, máscaras, luvas, descartáveis, 
ativos;

• Turma reduzida para melhor aproveitamento 

• Excelente localização centro próximo á hoteis; 

• Coffee-break incluso;

• Curso com aulas prática hands-on onde todos 
os alunos fazem a prática em modelos; 

• Corpo docente experiente formado por 
professores universitários de pós graduação. 



• Você receberá as informações e técnicas 
mais atualizadas e aprenderá com quem 
realmente faz;

• Lista dos principais fornecedores de ativos e 
produtos; 

• Certificado ao final do curso:

• Programa de fidelidade nossos alunos tem 
10% de desconto para fazer qualquer curso 
de nossa grade.



• -Taxa de Matrícula: R$ 200,00 em PIX, para a reserva da vaga. 
-Em caso de desistência a matrícula não será reembolsada.

INVESTIMENTO:  R$ 1.710,00 avista
R$ 1.900,00 em até 10x no cartão 

•
Observação: Boleto com aprovação de cadastro, comprovante de 
endereço e dados pessoais.

• Pix para inscrição:
CNPJ: 28.307.645/0001-90
CNPJ: 05.825.790/0001-68




