
Formação TAFARErgonomia: 
Produto e Processo

CURSO DE FORMAÇÃO TAFAR 
EM ABRIL NA BIO CURSOS

    O curso que reúne as maiores técnicas para melhor recuperação 
álgica do paciente estará de volta em abril na Bio Cursos. O TAFAR é 
um sistema exclusivo e inovador que combina técnicas de forma 
adequada para tratar da dor da melhor maneira e de forma 
instantânea.
    A formação completa do Sistema TAFAR é composta por 04 
módulos, distribuídos ao longo de 10 a 12 meses e ao nal do curso 
o aluno ainda recebe 06 certicados exclusivos nas seguintes áreas: 
Crochetagem Mioponeurótica, Dry Needling, Nova Craniopuntura 
de Yamamoto, Auriculoterapia, Bandagem Elástica Funcional e 
TAFAR (certicado nal).
    Para saber mais ligue: 4020-9278 / (92) 3584-0031 / (92) 
99148-1709 (Vivo) / (92) 98130-4434.

TREINAMENTO PRÁTICO DA ADCOS 
COM A EQUIPE DE VENDAS BIO STORE

  No dia 06 de março aconteceu um treinamento prático com a equipe 
de vendas da Bio Store, conduzido pela Fisioterapeuta 
Dermato-Funcional e Consultora da Adcos, Landa Santos.
    O objetivo do treinamento foi de capacitar a equipe de vendas e 
trazê-las para a realidade da prossional da área. Por este motivo foi criado 
todo o cenário do dia a dia da esteticista.
    A Prossional Landa Santos realizou treinamento de limpeza de pele 
com os seguintes produtos da linha Adcos: Gel de Limpeza, Loção Tônica 
Suavizante, Sabonete Glico-Ativo, Bruma-Hidratante, Máscara de Sara, 
Máscara de Ouro e Derma Complex Vitamina C. Todos os produtos 
utilizados durante o treinamento estão disponíveis para compra na Loja 
Bio Store.
 

  O Intercâmbio Bel Col, que aconteceu no dia 11 de março em parceria com a Bio 
Store e a Bio Cursos, foi um verdadeiro sucesso. Ao todo foram 61 pessoas que 
prestigiaram o evento e puderam renovar seus conhecimentos na área.
    Mayte Bertolacini, Coordenadora do departamento técnico educacional da Bel Col 
Cosméticos, e também Esteticista Cosmetóloga, foi quem ministrou o Intercâmbio. 
Mayte abordou a importância das diversas formas da vitamina C e os efeitos 
siológicos de cada uma na aplicação para rejuvenescimento e clareamento da pele. 
Também falou do Ciclo Multo Redux com ênfase no tratamento de remodelagem e da 
aplicação do Peeling para área dos olhos, enfatizando todo o cuidado que se deve ter 
com essa área.
    A Loja Bio Store esteve aberta durante todo o evento para melhor atender as suas 
clientes. No decorrer do Intercâmbio também aconteceram sorteio de brindes e 
produtos Bel Col.

INTERCÂMBIO BEL COL É 
REALIZADO COM SUCESSO

  As promessas de início de ano de perder aqueles quilinhos foram adiadas? Passou 
carnaval, páscoa e nada de as gordurinhas sumirem? Uma das novidades em termos 
de tratamento Estético hoje no mercado é o Sistema Liposhock, que promete 
promover a redução de medidas por meio de choque térmico causado pelas técnicas 
de variações de temperatura em conjunto com uma combinação de cremes e 
massagens manuais. O produtor do sistema Liposhock, Diego Ragonezi explica mais 
sobre o assunto.
    Segundo Diego, a temperatura é uma grande aliada na estética por permitir que o 
organismo queime mais rápido a gordura localizada. “Quando mandamos o estímulo 
sensorial com a ciclotermia, conseguimos estimular o hipotálamo a acelerar o 
metabolismo daquela área, fazendo com que o organismo busque mais energia nas 
células que armazenam gorduras, reduzindo o volume do local tratado”, explica 
Diego Ragonezi.
    O tratamento já demonstra resultados logo na primeira sessão, promete reduzir 
até 6 centímetros em medidas na cintura por sessão, mas para obter resultados 
signicativos é recomendável entre 8 a 10 sessões, realizadas a cada duas vezes na 
semana. E para manter a ecácia esperada a longo prazo, é necessário aliar 
alimentação saudável com a prática de atividades físicas. “No processo Liposhock, a 
gordura se transforma em energia e precisa ser gasta de alguma forma pelo 
organismo. Se isso não acontecer, ela acaba se realocando em outro local”, arma.
    A técnica oferece também consultorias nutricionais e de treinamento físico, sendo 
um dos grandes diferenciais para que as clientes possam manter o corpo desejado 
por muito mais tempo. “Estamos sempre em busca de renovação e protocolos 
exclusivos para atender às necessidades de quem busca um corpo mais bonito”, 
naliza.

LIPOSHOCK: TRATAMENTO É NOVIDADE 
PARA MODELAR E REDUZIR MEDIDAS
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