
Spa Detox
Desintoxicação Iônica

Microagulhamento Associado a
Novas  Tecnologias na Estética

 BIO CURSOS LANÇA CONCURSO 
DE BOLSAS 2018

  A Bio Cursos informa que estão abertas as inscrições para o 
Concurso de Bolsas de Pós-Graduação do segundo semestre de 
2018, que é direcionada a prossionais da área da saúde.
    A prova acontecerá no dia 05 de julho (sábado), de 19 às 22 horas, 
na sede da Bio Cursos, localizada na rua Rio Javari, 10, Vieiralves. 
Serão oferecidas premiações em qualquer uma das 9 
Pós-Graduações lançadas, com bolsas de 5% a 100% de desconto.
  As inscrições para o concurso têm o custo de R$10,00 reais e o 
prazo limite para efetivá-las é até o dia 04 de Julho de 2018, às 23h 
(online) e até às 12h pessoalmente na Bio Cursos.
LLeia o Edital e participe: http://portalbiocursos.com.br/index.php?u

PROMOÇÃO INDIQUE AMIGOS 
 SEGUNDO SEMESTRE 2018

  A Promoção Indique Amigos e ganhe descontos está de volta! Válida 
para todos os alunos regularmente matriculados em seus cursos de 
Pós-Graduação do segundo semestre de 2018 da Bio Cursos.
    Ao indicar novos alunos para os cursos de Pós-Graduação, aqueles 
que indicarem receberão descontos que, conforme a quantidade de 
amigos indicados, chegará até 100% de desconto, que serão aplicados a 
partir da segunda mensalidade de seu curso.
  Os descontos concedidos em promoções diferentes não são 
cumulativos. Consulte o regulamento: 
http://www.portalbiocursos.com.br/?p=15&n=1175

 

  Durante o mês de julho, acontece mais uma edição dos tradicionais cursos de férias 
da Bio Cursos. Com diversos cursos voltados para a área da saúde e estética, 
professores renomados, ensino de qualidade e um espaço com o que há de mais 
moderno para oferecer aos alunos uma experiência única de aprendizado. Conra o 
nosso cronograma de aulas.
    No dia 09 de julho iniciam-se as turmas de Eletroterapia prática para o dia a dia, 
Eletroterapia aplicada à estética, Técnicas de relaxamento oriental, Urocinesioterapia e 
Assistência sioterapêutica no recém-Nascido. Já no dia 16 terão início as turmas de 
Atendimento nutricional, Ventilação mecânica, Avaliação e tratamentos das 
disfunções da coluna vertebral e Cinesioterapia para Hemiparéticos.
    Conra o nosso cronograma de aulas completo através do link: 
http://www.portalbiocursos.com.br/?u=cursos/cursos-de-ferias, ou ligue: 4020-9278 / 
(92) 3584-0031 / (92) 99148-1709 (Vivo) / (92) 98130-4434.
  Aproveite as férias e faça um curso de especialização.

BIO CURSOS ABRE INSCRIÇÕES PARA
 MAIS UMA TEMPORADA DE FÉRIAS

  No dia 19 de agosto, a Bio Cursos trará uma das grandes novidades do mercado 
da estética, o SPA Detox, que tem por objetivo desintoxicar o corpo através dos pés, 
mantendo o organismo em equilíbrio por Homeostasia.
    O curso, que acontecerá na sede da Bio Cursos, localizada na rua Rio Javari, 10, 
Vieiralves, será ministrado pela Dr.ª Ana Carolina Almeida, que após 1 ano de 
estudo e com mais de 200 pacientes atendidos, desenvolveu um protocolo 
eciente e com relatos positivos que comprovam a ecácia e resultado do 
tratamento.
    O SPA Detox (também conhecido por Desintoxicação Iônica), sucesso nos EUA e 
Europa, chega agora ao Brasil e já caiu no gosto das celebridades, dentre elas a 
cantora sertaneja Marília Mendonça.
  A função do Spa Detox é fazer com que o pH do sangue se torne mais alcalino, 
contribuindo para inúmeras melhoras no corpo e no fortalecimento imunológico. 
O tratamento é rápido, não invasivo e indolor, promovendo uma experiência 
revigorante e relaxante logo após a sessão.
    Atualmente a aplicação iônica tornou-se um importante instrumento 
terapêutico com intuito para iniciar antes de qualquer tratamento estético. São 
realizadas de 1 a 3 sessões com intervalo de 7 dias entre as sessões; cada sessão 
tem o valor em média de 100,00 a 150,00 em média e o tratamento dura 30 minutos 
a sessão.
  Para mais informações sobre o curso, ligue: 4020-9278 / (92) 3584-0031 / (92) 
99331-5863.

BIO CURSOS TRARÁ A MANAUS TÉCNICA 
INOVADORA DE DESINTOXICAÇÃO CORPORAL
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