Peelings
Químicos

C U R S O

E X P E R TI S E

A busca da beleza e da juventude é tão antiga quanto a história da humanidade! Renovar é preciso! Compreender as características e necessidades do público, avaliar mecanismos de ação com eficácia comprovada, dicas de ativos e formulações e todo
o desenvolvimento do tratamento com peelings químicos são fundamentais para aplicar com segurança, responsabilidade e
eficácia!
Peelings químicos elucida as diretrizes cosméticas, estéticas e fisiológicas dos mecanismos dos peelings alvos terapêuticos e
fisiológicos. Tiago Rosa traz dicas de formulações, desenvolvimento de protocolos com segurança e efetividade, além de toda
sua experiência no mercado estético!

Material Didático:

Início:

Acesso:

Incluso

Imediato

24 Horas Ilimitado

Aulas:

Certificado:

Suporte:

HD Vimeo

Incluso

Professor Tutor

100%

EaD

O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América Latina, Live Class! A Plataforma
Live Class é a inovação pedagógica para ensino a distância. O objetivo da experiência Live Class é
colocar o professor a disposição do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso temos
toda a responsabilidade em praticidade, economia de tempo, facilidade de acesso, suporte e
qualidade de ensino.

Coordenação

Farmacêutico Graduado pela Universidade Paranaense, UNIPAR
Pós-Graduação em Nutrição Ortomolecular - FAPES Especialista em Peeling,
Laser e Renovação Celular.

Tiago Rosa

Conteúdo Programático














Introdução a ciência dos peelings
Ciências da pele: Peeling químico
O peeling na história da beleza
Renovação celular e descamação
Bene�cios e mecanismo de ação dos peelings
Classiﬁcação dos peeling
Peeling superﬁcial
Peeling médio
Peeling profundo
Anatomoﬁsiolgia da epiderme, derme e suas subdivisões
Variáveis dos peelings
Mecanismo de ação
Classiﬁcação dos foto�pos de pele



Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana



Mobile - Tablet - Desktop 100% Responsivo



Conteúdo exclusivo



Aulas em HD - Vimeo Tecnology



Professor tutor 24 horas



Segurança Pagseguro



Apos�la técnica exclusiva



Servidores Microso� Azure



Material de apoio cien�ﬁco
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