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Matrículas Abertas

Descrição:
Desenvolvemos um curso completo para você aplicar em seu consultório, soluções inteligentes na aplicação 

de RADIOFREQUÊNCIA E CRIOLIPÓLISE com DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA!

A estética é um mercado inovador que dominou em 517% o mundo principalmente pelas suas soluções em 

emagrecimento, de reparo tecidual, alterações vasculares e celulares, síntese e deposição de colágeno, 

produção de elastina e proteoglicanos, revascularização entre outros benefícios.

A Radiofrequência e Criolipólise são temas estéticos mais abordados em consultório, o tratamento traz desde 

as características da radiofrequência, determinação de sessões, fatores externos, associações para efetivida-

de do tratamento e a fisiologia de toda aplicação da criolipólise com a especialista Bruna Tanzillo!

Toda a experiência de quem é referência no mercado aplicados em soluções e trazer resultados ao seu 

consultório com excelência e eficácia.

Exclusividade:

O Melhor Corpo Docente do Mercado

Os Maiores Nomes e Personalidades

Material Didático:

Site com Área do Aluno com 

Acompanhamento Acadêmico. 

Material Didático: Início:

Acesso:Aulas:

Incluso Imediato

24 Horas IlimitadoHD Vimeo



Conteúdo Programático

Fundamentação sobre energia eletromagnética (megahertz, kilohertz)

· Indicações para uso da radiofrequência

Formas de geração de radiofrequência

Indicações terapêuticas da radiofrequência

Técnicas de aplicação da radiofrequência

Modos para Verificação da temperatura corporal

·Efeitos fisiológicos da radiofrequência

Relevância do intervalo entre as sessões 

 Mecanismo de ação da termo lesão

Praticas para manutenção dos resultados

Auxilio de cosméticos na potencialização dos resultados

mplicação de fatores externos no resultado do tratamento

Cuidados e contraindicações da radiofrequência

Aplicação pratica da radiofrequência

Associação de técnicas na endermoterapia

Recomendações para uso das massagens mecânicas

Formação de flacidez proveniente dos tratamentos de endermoterapia

Mecanismos de ação da criolipólise

Recursos estéticos na diminuição da gordura localizada

Técnicas de utilização da criolipolise

Permeação de princípios ativos na pele através da técnica de eletroporação

Fisiologia da eletroporação

 Demonstração pratica das técnicas estéticas



O IC - Instituto de Cosmetologia e Ciências da Pele, presente há 12 anos no mercado, é a união de profissio-

nais 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 Especialis-

ta pelo MEC recebe também o certificado da Sociedade Brasileira de Educação. Além disso, ainda oferece-

mos cursos de extensão presenciais ou cursos de extensão à distância. Ambos com avaliação e certificação 

de aproveitamento reconhecida pela própria Sociedade Brasileira de Educação.

Nossas Unidades: Campinas/SP, São Paulo/SP, Curitiba/PR e Porto Alegre/RS.

Aulas são ministradas aos finais de semana uma vez ao mês, com início às 8h00 e término às 18h00.

Sobre Nós




