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PROMOÇÃO BEL COL E 
INTERCÂMBIO DA MARCA

    Durante o mês de fevereiro, a Bio Store estará com a campanha 
‘Mês Bel Col’, no qual a cada compra de um produto da linha corporal 
prossional ou home care da marca Bel Col, o segundo produto da 
marca sai pela metade do preço. No dia 11 de março, também 
acontecerá o Intercâmbio Bel Col, em parceria com a Bio Cursos e Bio 
Store. Será ministrado pela Coordenadora do departamento técnico 
educacional da Bel Col Cosméticos, Mayte Bertolacini. 
    A loja também está com diversos produtos de promoção. Venha 
conferir! A Bio Store localiza-se na rua Rio Javari, 10, Vieiralves, ao 
lado da Bio Cursos.
  Promoção válida até o nal do mês de fevereiro ou até durarem o 
estoque.
  Para mais informações sobre o evento, ligue: (92) 3584-3830 / (92) 
3584-3810 / 99209-3119.
IInscreva-se, vagas limitadas!

PÓS DE SAÚDE ESTÉTICA EM MANAUS 
ABRE NOVA TURMA  

  A Bio Cursos anuncia que, devido à grande procura pela 
Pós-Graduação de Saúde Estética em Manaus, haverá uma segunda 
turma da Pós, com início previsto para o dia 20 de abril de 2018.
    O curso que também acontece em Santarém (PA), possui 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.

  Terapias milenares originadas no Oriente têm ganhado cada vez mais adeptos no 
Brasil, isso porque além de proporcionar relaxamento e uma melhor qualidade de 
vida ao paciente, também são verdadeiras aliadas na cura e prevenção de 
determinadas doenças.
    A massagem com pindas chinesas, por exemplo, é uma das técnicas mais 
relaxantes. É realizada com saquinhos de algodão, linho ou seda, que contém em seu 
interior sal marinho ou sal grosso, ervas medicinais e especiarias, com propriedades 
relaxantes ou tonicantes, as quais são previamente aquecidas. Sendo indicada para 
pessoas com tendência à depressão, ou para aqueles momentos de pouco ânimo e 
disposição ou mesmo para dores pontuais, sejam musculares ou articulares.
    Outra técnica de relaxamento oriental bastante conhecida é a feita com pedras 
quentes, também chamada de terapia pelo calor. É uma das técnicas mais pedidas 
por clientes em todo o mundo, inclusive no Brasil. O fato de as pedras serem quentes 
proporciona relaxamento muscular e alívio de dores. A técnica também auxilia em 
tratamentos de má circulação, osteoartrite, dor nas articulações, estresse, ansiedade, 
depressão e insônia.
    Nem toda técnica oriental ou mesmo de relaxamento é igual. Existem tipos e 
nalidades diferentes que se deve levar em consideração o biótipo de cada pessoa e 
a nalidade desejada do paciente. Os tratamentos podem ser feitos unicamente ou 
em conjunto para potencializar os efeitos.
  Ficou com vontade? Procure um prossional e escolha a sua. Para mais 
informações ligue:4020-9278/99148-1709/98130-4434.

 

TÉCNICAS DE RELAXAMENTO ORIENTAL

  A partir do dia 23 de fevereiro, a Bio Cursos estará dando início a sua programação 
de Cursos de Extensão e Formação nas mais variadas modalidades na área da saúde e 
da estética. Neste primeiro mês, o curso de Pilates Motor Control, com início no dia 23 
de fevereiro, Auriculoterapia Básica e Avançada e Anatomia Palpatória no dia 01 de 
março, e Mobilização Neural no dia 09 de março.
    Na sequência, teremos Ventosa Miofascial no dia 18 de março, Formação em 
Osteopatia com início no dia 21 de março, e Consultor em Ergonomia no dia 22 de 
março.Para quem está na área de Dermato e Estética, teremos o Intercâmbio Bel Col de 
Capacitação Estética no dia 11 de março e o curso Eletrocauterização na Estética e 
Infusão Controlada de CO2 no dia 16 de março.
  Venha fazer um Curso e ser garantia de sucesso, seja Original, seja Bio Cursos.

INÍCIO DOS CURSOS 2018
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