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BIO CURSOS ABRE PRIMEIRA TURMA 
DE SAÚDE ESTÉTICA EM SANTARÉM

    A Bio Cursos anuncia mais uma Pós-Graduação que se iniciará na 
cidade de Santarém (PA):  a Pós de Saúde Estética, no dia 13 de abril, 
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.

CURSO DE JATO DE PLASMA E 
CARBOXITERAPIA   PELA PRIMEIRA VEZ 

NA BIO CURSOS  
    Primeira vez sendo ministrado na Bio Cursos, o Curso de Jato de 
Plasma e Carboxiterapia (Eletrocauterização na Estética e Infusão 
Controlada de CO2), é uma das grandes novidades no mercado estético, e 
apresentam tratamentos revolucionários de fácil execução, sendo 
efetivos em diversas patologias, tais como: celulites, acidez cutânea, 
estrias, “olheiras”, rugas, arteriopatias, úlceras vasculares e diabéticas, entre 
outras.
    O curso acontecerá nos dias 16 a 18 de março de 2018 e será voltado 
para prossionais e acadêmicos da área da saúde. Será ministrado pela 
Prof.ª M.ª Taís Amadio Menegat (SP), especialista em Dermato-funcional e 
Microblanding, também professora da Pós de Dermato-Funcional na Bio 
Cursos.
    O curso tem por objetivo capacitar o prossional em duas técnicas 
que proporcionam resultados melhores e mais rápidos do que em alguns 
outros tratamentos estéticos já existentes no mercado. Para saber mais 
ligue: 4020-9278 / (92) 3584-0031 / (92) 99148-1709 (Vivo) / (92) 
98130-4434.

  O Carnaval está se aproximando e para aproveitar ainda mais este intenso 
período de folia com disposição, saúde e beleza, os especialistas da Bio Cursos trazem 
importantes dicas para que se aproveite o período de festas sem muita preocupação.
    Aliada aos exercícios, a alimentação é essencial para fornecer energia. Sendo 
assim, o Nutricionista e Professor da Bio Cursos, Leonardo Batista, explica que essa 
preparação Pré-Carnaval exige uma atenção especial. “A preparação requer refeições 
práticas e balanceadas, alimentos de fácil digestão, livre de pratos gordurosos e 
frituras”, arma.
    Leonardo Batista também alerta para o uso de bebidas alcóolicas. “As bebidas 
alcoólicas devem ser consumidas com moderação, pelo seu alto valor calórico, 
associadas aos seus efeitos colaterais”. 
    Não há como negar que quem pratica exercícios possui um melhor 
condicionamento físico para aguentar a maratona de Carnaval. E falando sobre isso, 
a Educadora Física, Kemelly Araújo, orienta que o Pilates é uma ótima opção e atende 
a todas as idades (da criança ao idoso). Para quem está sedentário e não quer car 
para trás, Kemelly explica:  “o mais recomendado é manter uma boa alimentação 
antes e depois da folia e a ingestão de líquidos (água, água de coco, sucos naturais), 
para evitar a desidratação, principalmente, para quem for ingerir bebidas alcoólicas”.
    Para as mulheres que adoram ir para a avenida no salto alto, o nosso especialista 
em Traumato-Ortopedia Filipe Oliveira, alerta tomar cuidado com o terreno irregular 
das vias, para evitar uma entorse de tornozelo, por exemplo. E para evitar as dores 
nos pés ou mesmo para aliviar no dia seguinte, Filipe explica: “Para o alívio dos pés e 
panturrilha dos foliões é indicado a Liberação Miofascial, antes e após a folia! ”. 
  Seguindo as dicas de nossos especialistas, é possível curtir toda a maratona de 
Carnaval com muita beleza, saúde e energia!

ESPECIALISTAS DÃO DICAS PARA CUIDAR 
DA SAÚDE E BELEZA DURANTE O CARNAVAL

 O ano de 2018 não poderia ter começado de outra maneira: foram ao todo 15 cursos 
realizados por professores renomados e especialistas da área, e diversos alunos que 
optaram no mês que todos estão de férias, ser um diferencial e buscaram agregar mais 
conhecimento e experiência em suas determinadas áreas.
  Entre um destes alunos está a sioterapeuta Karen Cristina, que realizou o curso de 
Técnicas de Relaxamento Oriental com o Prof. Elton Araújo, que elogia o formato do 
curso, como arma: “O curso de férias me possibilitou conhecer um assunto que talvez 
em outro momento não pudesse estudar e esse formato de aulas por determinado 
conteúdo facilitou o acesso a esse conhecimento e informação ”, conta.
  A ganhadora do sorteio pelo Instagram, Emily Dantas, comenta sua satisfação no 
curso que realizou de Peeling de Diamante com a Prof.ª. Raykelly Devezas: “Amei 
participar do curso de férias da Bio Cursos. Tudo estava perfeito. É maravilhoso 
disponibilizar cursos bons, com um custo mais em conta. Pretendo voltar mais vezes”, 
arma.
 O ano está só começando e a Bio Cursos tem muitas novidades para 2018. Conra o 
nosso cronograma de cursos através do site: http://portalbiocursos.com.br/?u=cursos. 
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