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Matrículas Abertas

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

de ATIVOS COSMÉTICOS ASSOCIADOS ATÉCNICA DE MICROAGULHAMENTO!

Toda a experiência de quem é referência no mercado aplicados em soluçõese 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

Estética & Cosmetologia com referência! Conteúdo:

Associação de ativos no microagulhamento 

Metaloproteinases e a degradação do colágeno e elastina

Cicatrizes atróficas e hipertróficas da acne

Potencial inibidor das TIMPs

Causas da Hiperpigmentação pós-inflamatória

Potencialização do microagulhamento com peelings home care

Junção dermo-epidérmica

Fatores de crescimento estimulados pelo microagulhamento

Microagulhamento atuando no melasma

Permeação de ativos para tratamento de melasma

Mecanismo de ação do ácido tranexâmico para manchas

Detoxificação celular por autofagia

Aplicação do microagulhamento nas rugas

Estimulação de colágeno induzido por TGF-B

Liberação prolongada de FGF

Ativos que aumentam síntese de heparan sulfato

Fundamentação sobre Alopecia

Miniaturização do folículo

Uso da melatonina no tratamento de alopecia

Síntese de melatonina na pele

Modulação da expressão nos níveis de mIRNA31 e mIRNA22

Concentração de uso dos ativos

Ativos: Gatuline®, Seadermium™, Collalift®, Silenage®, Stem-C-Guard®, Prodizia®, capilia Longa, cafeína,niacina-
mida.



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




