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Imediato
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HD Vimeo

Acesso:

24 Horas Ilimitado

Matrículas Abertas

Descrição:
Aprenda sobre os conceitos e regras aplicadas ao desenvolvimento de cosméticos orgânicos! Entenda os
parâmetros que envolvem o apelo orgânico e como montar seu cosmético certificado!
Nesse curso você vai aprender conceitos, ativos e formulações vegetalizadas!

Público-Alvo:
Farmacêuticos;
Esteticistas;
Biomédicos;
Farmácias magistrais.

Exclusividade:

Material Didático:

O Melhor Corpo Docente do Mercado

Site com Área do Aluno com

Os Maiores Nomes e Personalidades

Acompanhamento Acadêmico.

Suporte Permanente da Coordenação

Conteúdo Programático
Conceito orgânico e sustentável
Objetivos e histórico dos cosméticos orgânicos no Brasil
Regulamentação de cosméticos orgânicos e alimentos orgânicos
Diferença entre cosméticos naturais, orgânicos e veganos
Ingredientes naturais e orgânicos
Certificação e seus princípios
Certificadoras no Brasil – Ecocert e IBD
Norma ABNT – ISO 6128
Greenwashing
INCI name
Fração orgânica e sintética
Atestado ecocert de matéria prima
Regras para produtos cosméticos sob certificação
Regras para produtos cosméticos
Regras para produtos cosméticos feito com ingredientes ou matérias primas orgânicas
Critério de certificação
Selo para consumidor: orgânico x natural
Veganismo e vegetarianismo
Teste em animais e consciência do consumidor
Selo da Sociedade Brasileira Vegetariana
Selo de não testado em animais
Conceito orgânico e vegano
Apelo negativo – Claims free from
Ingredientes polêmicos
Critérios considerados para alegações em produtos cosméticos
Investimentos em cosméticos orgânicos
Lista de cosméticos orgânicos certificados
Filtro solar orgânico
Fragrâncias orgânicas
Calculo de porcentagem orgânica na formulação

Conteúdo Programático
Ativos orgânicos:
· Anti-idades
· Anti-acne
· Clareador
· Calmante
· Anticelulite
· Pigmentos
· Capilares
· Unha
Formulações:
· Sérum clareador natural
· Gotas anti-idade natural
· Manteiga corporal natural
· Fotoprotetor mineral natural FPS 30
· Shampoo líquido natural
· Espuma de k-noa foam
· Formulação condicionar natural
Embalagens de materiais aceitos e proibidos pelas certificadoras.

Sobre Nós
O IC - Instituto de Cosmetologia e Ciências da Pele, presente há 12 anos no mercado, é a união de profissionais de alto nível que hoje atuam no setor Cosmético, Nutracêutico e Farmacêutico em todo Brasil.
Temos o objetivo principal de levar e compartilhar conhecimento para capacitar os profissionais da área da
saúde através de métodos de ensino atualizados e de altíssimo nível.
Oferecemos cursos de Pós-Graduação nível Especialização presenciais reconhecidos pelo MEC nas áreas
de Cosmetologia, Nutrição e Farmácia, onde o aluno recebe dupla certificação, pois além do título de
Especialista pelo MEC recebe também o certificado da Sociedade Brasileira de Educação. Além disso,
ainda oferecemos cursos de extensão presenciais ou cursos de extensão à distância. Ambos com avaliação e certificação de aproveitamento reconhecida pela própria Sociedade Brasileira de Educação.

