
Kinesio Taping® Acupuntura

CURSO DE FORMAÇÃO EM 
TERAPIA MANUAL INTEGRADA

  O curso de Formação em Terapia Manual Integrada, que reúne as 
12 melhores e mais famosas técnicas em uma só, estará novamente 
na Bio Cursos nos dias 29 de junho a 01 de julho.
    O conteúdo abrange as principais técnicas de Terapia Manual, 
como: Osteopatia, Mobilização Neural, Liberação Miofascial, 
Mulligan, Maitland, dentre outros.
  O curso será ministrado pelo Professor Isidro Marques, que já 
realizou diversos cursos na Instituição. Dentre estes destaca-se o 
módulo de Fisioterapia e Anatomia Palpatória para Fisioterapeutas 
da Pós de Ortopedia e Estabilização Vertebral.
    Para mais informações ligue: 
4020-9278/99148-1709/98130-4434.

NOVA TURMA DE SAÚDE 
ESTÉTICA EM SANTARÉM

    Devido ao sucesso da primeira turma e a grande procura pela Pós de 
Saúde Estética, a Bio Cursos anuncia que no dia 10 e 11 de Agosto 2018 
dará início a uma nova turma da Pós-Graduação de Saúde Estética na 
cidade de Santarém (PA), que contará com uma equipe de prossionais 
selecionados e renomados que irão abranger temas importantes dentro 
de seus conteúdos.
    O objetivo da Pós em Saúde Estética é atender às necessidades dos 
prossionais, preparando, capacitando e desenvolvendo técnicas 
voltadas à área da saúde estética com habilidade, segurança e 
competência com amplo embasamento teórico e prático para que o 
prossional entenda melhor os mecanismos de ação de cada 
procedimento a ser realizado.
    O grande diferencial das Pós-Graduações da Bio Cursos está na dupla 
certicação que possibilita ao aluno o diploma de especialização na área 
mais certicados extras de extensão.

 

  Em sua oitava edição, o evento Saúde de Rua aconteceu no dia 12 de maio, de 8h 
às 12h, no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, em Manaus. Com 
o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e promover o bem- estar físico e 
mental aconteceram diversas atividades.
    O evento teve apoio e participação da Bio Cursos que ofereceu para os visitantes 
atendimentos em Acupuntura com os seguintes prossionais na ação: Marises Costa, 
Weliton Viana, Wellen Arouca, Daniela Ferreguette Vilela Nunes e Jaqueline da Silva 
Mendes. 
    A edição deste ano contou com a participação de quase 25 mil pessoas que 
puderam usufruir de forma gratuita a uma série de atendimentos básicos ligados a 
área da saúde, além de aulas de aeróbica e dança, apresentações teatrais, jogos e 
outras atividades esportivas nas quais a comunidade teve a orientação de prossionais 
especializados.

BIO CURSOS LEVA SERVIÇO DE 
ACUPUNTURA PARA O SAÚDE DE RUA 2018

  A Bel Col Cosméticos, que está há 25 anos no mercado brasileiro, é especializada 
no desenvolvimento de produtos pautados na biotecnologia e engenharia genética 
unidas por rigorosos padrões de qualidade, sendo pioneira na tecnologia de 
aplicação do colágeno e incorporá-lo como parte integrante de seu próprio nome: 
Bel, de beleza e Col, de colágeno.
    A Bel Col mantém representações nas principais cidades do Brasil e em outros 
países. Na Região Norte, a Bio Store destaca-se como uma das maiores distribuidoras 
da marca.
  Nos dias 08 e 10 de maio, a Bel Col Cosméticos esteve entre uma das 42 empresas 
nacionais presentes em uma das mais importantes feiras do Oriente Médio, a 
Beautyworld Middle East 2018, proporcionando um ambiente cheio de inovações, 
tendências pioneiras, abrindo espaço para novos negócios e contatos comerciais.
    E ainda este mês, a Bel Col inaugurou o seu primeiro centro de formação do 
prossional de estética, no bairro da Pompéia, em São Paulo, o i.BC - Instituto 
Brasileiro de Estética e Cosmetologia, que oferece atividades complementares à 
formação do prossional de estética através de diversas plataformas como artigos 
cientícos, cursos, treinamentos, palestras e orientação técnica, entre outras.
    A marca Bel Col tem sido destaque no Brasil e no mundo por suas inovações e 
qualidade nos produtos, mostrando ao cliente e ao prossional que trabalha com a 
marca, o compromisso em oferecer produtos altamente tecnológicas, ecazes e 
seguras, e uma equipe preparada para oferecer o melhor suporte técnico e comercial 
para o público.
    Para conhecer os produtos de nossa loja venha nos fazer uma visita no endereço: 
Rua Rio Javari, 10 – Conjunto Vieiralves – Nossa Senhora das Graças (atrás do 
McDonald's), ou acesse o site: http://portalbiocursos.com.br/loja.php. 

MARCA BEL COL É REFERÊNCIA 
EM COSMÉTICOS NO BRASIL E NO MUNDO 
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