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  É com enorme satisfação que chegamos a 100ª edição de nossa Newsletter. 
  Implementada em 2014 com a intenção de divulgar notícias a respeito das 
novidades na área da saúde e estética, bem como novos cursos, promoções, eventos e 
Congressos, além de ações da Bio Cursos e Bio Store ao longo do ano, a Newsletter 
rapidamente ganhou o reconhecimento de prossionais, alunos e mídia externa.
    O informativo ‘Em Foco’ da Bio Cursos é enviada quinzenalmente para cerca de 10 
mil contatos selecionados, a maioria prossionais, bem como os alunos da Bio Cursos. 
  A newsletter é replicada para as mídias sociais da Bio Cursos (Facebook e 
Instagram), o que resulta em milhares de visualizações qualicadas por mês, número 
que cresce consistentemente.
    Aproveitamos também esta ocasião especial para lançar um novo formato e uma 
nova apresentação, no intuito de reforçar o prazer da leitura da Newsletter mantendo 
a proposta de fácil leitura com textos curtos, dinâmicos e objetivos. 

  As técnicas para relaxamento estão cada vez mais em alta, sendo bastante 
procuradas por aqueles que querem aliviar a tensão do dia-a-dia, somada ao desejo 
de ter um corpo mais bonito e atraente. Com isso, há técnicas oriundas de diversas 
partes do mundo, como a Bambuterapia, originada na França pelo terapeuta Gil 
Amsallem, que vem ganhado a atenção das brasileiras por ser uma poderosa 
ferramenta para modelar o corpo e aliviar o estresse.
    A técnica é usada como terapia auxiliar para diversos tratamentos, levando em 
conta seus inúmeros benefícios trazidos pela prática. A massagem além de ter efeito 
relaxante, reduz a tensão, dores musculares e o estresse liberando mais energia ao 
corpo, deixando a pele mais exível, ajudando assim na redução de gorduras 
localizadas, acidez, celulite, limpeza cutânea, renovação celular, além de reduzir 
medidas e modelar o corpo, entre outros.
    Os tamanhos dos bambus usados na Bambuterapia variam para cada parte do 
corpo. A técnica possui as mesmas contraindicações de uma drenagem linfática, ou 
seja, deve-se evitar receber este tipo de massagem pessoas com problemas de 
trombose, diabetes e câncer.
    Portanto, antes de realizar o procedimento, é importante consultar o especialista 
e conrmar se está em plenas condições de receber a massagem, e se será benéca 
para o problema que deseja resolver. Caso esteja tudo certo, é só aproveitar todos os 
benefícios da Bambuterapia.
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