COORDE

CIENTÍFICOS

NADORES

Coordenadora Científica
do Congresso de Estética

Ana Claudia Petkevicius
Esteticista e Cosmetóloga

Diante do enorme sucesso de suas duas primeiras edições,
o Grupo Estética IN realizará a 3ª edição do ESTÉTICA IN

Coordenadora Científica do
Congresso de Micropigmentação

Vânia Machado
Empresária e Micropigmentadora

ONLINE. De 02 a 05 de julho, vamos celebrar juntos a força e a importância da estética. O nosso encontro acontece
por meio de nosso canal NEGÓCIO ESTÉTICA, no YouTube,
e conta com centenas de inscritos. Estética In On Line é
um evento sem precedentes no ambiente digital. Graças

Coordenador Científico do Congresso de
Estética e Saúde Minimamente Invasivo

Rafael Ferreira
Farmacêutico, Mestre em Ciências da
Saúde, Doutor em Medicina Celular e
Molecular
Coordenadora Científica do
Fórum de Gestão

Alessandra Fregoneze
Fisioterapeuta & Empresária - MBA em
Gestão e Atuação em Clínicas e SPA

Coordenadora Científico do
Congresso de Cílios

Alexandre Simas
Esteticista e Maquiador

ao seu alto padrão de qualidade, ESTÉTICA ONLINE se
transformou em verdadeiro divisor de águas entre o que o
mercado já conhece e um novo patamar de apresentação e
de engajamento on line. A terceira edição do ESTÉTICA IN
ONLINE vai apresentar novidades, conteúdos inéditos e atualização up-to-date sobre todos os temas que interessam
aos profissionais da beleza. Afinal, um público tão grande
e qualificado como o nosso não pode esperar para receber novidades exclusivas sobre temas de alta relevância e
capacitação. Serão mais de 60 horas de conteúdo científico
com Pré Congresso, palestras com demonstração prática
AO VIVO, aulas de mentoria, talk business, workshops e
certificado de participação digital para todos os inscritos.
Além desses atrativos, as mais de 45 marcas participantes

Coordenadora Científico do
C o n g r e s s o d e Tr i c o l o g i a

Adriana Teixeira
Mestre em Ciências da Saúde

prometem promoções tentadoras e descontos imperdíveis. Você vai viver uma EXPERIÊNCIA única. Prepare-se,
portanto, para curtir tudo isso em tempo real e aproveitar
cada detalhe desse evento que já faz parte do calendário

Coordenadora Científico do
Congresso de Saúde e Bem-Estar

Paulo Andrade
Professor, Esteticista Cosmetólogo,
Esteticista Sistêmico Transformacional e
Coach em Saúde Integrativa

oficial da beleza. Uma oportunidade única e com o padrão
reconhecido que você já conhece. E claro, com a assinatura
de qualidade ESTÉTICA IN.
Até breve!
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PROGRAMAÇÃO
09h

09h15 às 09h55
DUELO

PMU
BROWS

Demonstração SIMULTÂNEA
e AO VIVO. Uma técnica, duas
maneiras de executar! E neste
duelo quem ganha é VOCÊ!

TEBORI X DERMÓGRAFO
Vivianne Barcelli
Micropigmentadora

Thais Maroli
Micropigmentadora

10h às 10h40
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Marcelle Chaves
Micropigmentadora

SoftLiner + extensão:
A união perfeita para o embelezamento do olhar!

10h45 às 11h25
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Kathrin Schmidt
Micropigmentadora

Arte, ciência e tecnologia
na prática da micropigmentação

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Abertura Oficial

03.07

T E M Á R I O

C I E N T Í F I C O

P R O G R A M A Ç Ã O

11h30 às 11h40
Bate papo com as primeiras colocadas do Campeonato OnLine do 2º Estética In OnLine, falando sobre suas
experiências para os finalistas do Amiea Talents!
(Andreia Oliveira - master, Edilane Rodrigues - Brows e Caline Santos - Microblading)

11h40 às 12h20
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Farmacêutica, Bioquímica
e Esteticista

Daniella de Azevedo
Esteticista, Especialista em
Cosmetologia Aplicada à Estética

Peeling herbal: Sua multifuncionalidade permite resultados em
diversas alterações estéticas através de seu alto poder descamativo,
mais um grande aliado ao trabalho diário do profissional da estética

O Peeling Herbal se tornou um aliado do profissional da Estética já que é um peeling descamativo e
multifuncional que proporciona tratamento efetivo com capacidade de acelerar resultados em diversas
alterações estéticas. Encantar o cliente é fundamental para conseguir fideliza - lo e o Peeling Herbal apresenta
esse potencial, com resultados rápidos em diversas necessidades de nossos clientes no espaço estético. Muito
utilizado no tratamento da acne, melasma, cicatrizes, flacidez, estrias e envelhecimento é um potencializador
de resultados, e deve ser utilizado de forma segura para garantir o sucesso nos procedimentos estéticos.

12h30 às 13h10
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Dra.

Fernanda Chauvin

Farmacêutica, Bioquímica, Especialista
em Cosmetologia, Homeopatia,
Dermatocosmética e Marketing

Códigos da pele e o método SNEIC para
tratar as necessidades pós COVID 19
A pele responde às nossas emoções. E neste momento, as agressões internas e externas se tornaram mais
intensas, uma vez que são provenientes do estresse contínuo ao qual estamos expostos. A partir de agora
temos que ter uma nova abordagem na modulação da pele, sendo importante amenizar os danos gerados pela
COVID 19, tanto para pacientes que tiveram a doença quanto para os que não tiveram a fim de reestabelecer o
equilíbrio entre a pele, a imunidade, o metabolismo e o nosso cérebro, promovendo beleza, saúde e bem-estar.

Natalie Santiago
Esteticista e Cosmetóloga

13h30 às 14h10
Linfoterapia: uma abordagem atualizada sobre
drenagem linfática
Daniel Zucchi

Fisioterapeuta, Mestre em Bioengenharia,
Pesquisador em Linfoterapia

A Linfoterapia consiste em uma junção de técnicas que potencializa o trabalho do sistema
linfático, que é retirada de líquidos e produtos do metabolismo celular. A profissional
LINFOTERAPEUTA tem a habilidade de unir as várias técnicas para atuar em edemas de todas
as causas; pré e pós operatório de cirurgia plástica e em gestantes. A Linfoterapia é uma
evolução da Drenagem Linfática tradicional. Foram anos de estudo até o desenvolvimento de
uma metodologia de trabalho. Porém não é método de drenagem mas sim um tratamento, que
diante da particularidade de cada paciente e de cada problema estético apresentado, a forma
de trabalho irá mudar e se adaptar.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Clélia Reis

03.07

T E M Á R I O

C I E N T Í F I C O

P R O G R A M A Ç Ã O

14h40 às 15h20

Lucas Portilho

Farmacêutico e Especialista em Cosmetologia,
Mestre em Ciências Médicas

Muitos são os fatores internos e externos que podem ter um impacto direto na saúde e no estado da nossa
pele, sendo eles: poluição, stress, dieta, radiação ultravioleta, etc. Esses fatores produzem espécies radicais
reativas de oxigênio, enxofre, nitrogênio e carbonila. Estas espécies radicais reagem com os carboidratos, as
proteínas, DNA, lipídios, glicosaminoglicanos da pele e acabam induzindo a uma pele radicalizada, que pode
apresentar secura, vermelhidão, coceira, mais rugas, envelhecimento precoce.
E quando falamos do tratamento da hiperpigmentação pós-inflamatória, é preciso entender que não é algo
fácil e rápido, requer prevenção e tratamento da condição inflamatória, seguido por estratégias inteligentes
de intervenções com o uso de despigmentantes. O importante é que hoje através da ciência e cosmetologia
conseguimos desenvolver estratégias inteligentes e multifuncionais que conseguem atuar de forma bastante
eficiente nessas questões citadas acima.

15h40 às 16h20
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Dr.

Carlos Ruiz

Professor, Mestre em Engenharia
Biomédica Médica e Doutor em
Ciências Biomédicas

Michele Matias

Pós-graduada em Fisioterapia
Dermato Funcional e Doutoranda
em Ciências da Saúde

A Era das tecnologias cluster: Eletrocriolipólise
para resultados imediatos na gordura e flacidez

Como a união entre tecnologias e terapias podem impactar na otimização de resultados e
tempo nos procedimentos estéticos? Veja, na era da velocidade, em que as pessoas não
querem “perder tempo” e buscam por ações cada vez mais imediatas, é preciso pensar em
como alcançar resultados verdadeiros em menos tempo. Ciência e tecnologia dão sinais
de que isso não apenas é possível, como já está acontecendo. Nesta palestra, o público vai
descobrir os impactos positivos das tecnologias cluster, e como isso vai garantir o sucesso
das clínicas do futuro.

16h30 às 17h10
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Tathiane Brigalante

Esteticista e Cosmetóloga, MBA em
Cosmetologia aplicada à Estética

Jerriane Medeiros

Esteticista, Especialista em Terapias
Despigmentantes

Melanobreaker Glow System - Clareamento e
controle bi-pigmentar para redução intensiva das
hipercromias cutâneas
Os tratamentos estéticos que envolvem o controle e reparo das hipercromias da pele estão
cada vez mais requisitados nos principais consultórios e clínicas de estética, porém ainda
mais desafiadores considerando a expectativa elevada dos clientes e a ansiedade por
resultados rápidos e eficazes. Com o avanço da cosmetologia, hoje, já é possível através
de uma composição exclusiva de princípios ativos inovadores, uma atuação extraordinária
e em múltiplas ações para combater o melasma em diversos níveis de profundidade e com
rápida atuação. A Tecnologia Melanobreaker Glow System reúne um programa de tratamento
profissional com a proposta de clarear as principais hipercromias cutâneas como: melasmas
epidérmico, dérmico, hipercromias pós inflamatórias, efélides e fotoenvelhecimento avançado.
Chegou a hora de proporcionar para a pele dos seus clientes uniformidade avançada no tom,
aspecto saudável e o controle máximo das hipercromias cutâneas!

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Abordagens estéticas na hiperpigmentação
pós inflamatória com atuação no combate aos 4 principais
fatores que causam danos visuais à pele
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17h30 às 18h10
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Farmacêutico Bioquímico,
Especialista em Farmácia Estética e
em Docência no Ensino Superior

Paula Carvalho

Mestre em Ciências, Fisioterapeuta,
Esteticista e Docente

A tecnologia Skin Primer Effect traz uma poderosa associação de vitamina C e bioativadores
para ação 24 horas e efeito glass skin que oferece à pele aspecto luminoso, transparente,
uniforme, hidratado e supernatural. Um Booster de Vitamina C, que potencializa a absorção
e entrega da vitamina C nas células, aumentando sua eficácia em 20 vezes. Promove
recuperação imediata e visível da radiância na pele, reduz linhas de expressão e rugas
superficiais para tratar e prevenir o envelhecimento cutâneo.

18h20 às 19h
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Ana Julia Graf

Fisioterapeuta Dermato Funcional

Aline Caniçais

Fisioterapeuta Dermato Funcional

Estrias e disfunção metabólica: A importância da
análise IN em conjunto com o estímulo dérmico com
Ultrassom e MENS

Estética Integrativa é o presente e futuro dos resultados estéticos e terapêuticos, pois a
homeostase metabólica é quem dita a resposta frente a um estímulo aplicado sobre a pele.
O uso de tecnologias já conhecidas como o Ultrassom Terapêutico e as correntes elétricas
terapêuticas, como a MENS, apresentam resultados já consolidados para o uso em diversas
indicações estéticas. Acontece que, como qualquer recurso, as respostas são individuais e,
conhecendo que o terreno biológico será o meio pelo qual a terapia terá sucesso ou não,
apresentaremos como avaliar e aplicar essas tecnologias de forma assertiva no tratamento dos
diferentes tipos de estrias.

19h20 às 20h
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Dr. Rodrigo Soliva Jahara
Fisioterapeuta Dermato Funcional,
Pós Graduando em Biomedicina

Modo híbrido na depilação a laser: Formas seguras de
aplicação de acordo com cada fototipo
Aprenda todos os benefícios do laser para depilação por fibra óptica FIBER EVO e como operar corretamente
o equipamento que virou o queridinho das clinicas de estética do Brasil.

Amanda Gama

Biomédica Esteta Especialista em
Depilação a Laser

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Carlos Varela

Skin Primer Effect: Máxima concentração e
performance da vitamina c com ação imediata
e prolongada
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PROGRAMAÇÃO
09h05 às 10h15
Relive Full - Cuts and Lips
Aline Fraga

Aline Fraga demonstra ao vivo as técnicas de Relive Skin - tratamento para
rejuvenescimento facial, com estímulo de colágeno, deixando a pele saudável e jovem.e
Revitalização Labial! Tudo isso em uma única palestra!

Micropigmentadora

AO VIVO

Ana Proença

Maria Fernanda Romero
Micropigmentadora

Micropigmentador

Cílios – qual melhor
procedimento?

Falando sobre a técnica de
revitalização labial!

Explicando tudo sobre
colorimetria!

Lash Designer

DURANTE O PROCEDIMENTO
DICA COM OS PROFISSIONAIS

Jhonatas Gadioli

11h às 11h50
A cisteamina no tratamento de hiperpigmentações resistentes
Angela Lodi

Farmacêutica, Especialista em
Procedimentos Minimamente
Invasivos, Docente e Bióloga

As hiperpigmentações são uma das principais queixas nos consultórios de estética e vemos cada dia mais
pacientes resistentes a vários tratamentos tópicos e orais. Diversas evidências científicas embasam o uso
da Cysteamina no tratamento dessas hiperpigmentações. Novas formulações de uso Home Care, para
potencializar e complementar os tratamentos de cabine, estão sendo desenvolvidas no mercado. Essas e
outras novidades estarão no palco do 3º Estética IN Online.

12h às 12h40
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Dr. Diogo

Duarte

Farmacêutico Estético Bioquímico

Paula Barbosa

Esteticista e Cosmetóloga,
Especialista em Cosmetologia Clínica,
Microagulhamento

Infusion LIPS - Higroscopia volumétrica para
harmonização e redensificação labial
A região dos lábios faz parte de um conjunto harmônico, no campo da estética para evidenciar os ângulos
da beleza. De acordo com a composição estrutural nesta área em relação a espessura, grau de hidratação,
prevenção ao envelhecimento é de suma importância a promoção de cuidados específicos e com expressiva
contribuição para evidenciar resultados satisfatórios. Os sinais mais evidentes que os lábios necessitam
de cuidados são: ressecamento, fissuras, sensibilidade, perda de volume e de definição. O programa de
tratamento Infusion Lips atua na harmonização dos lábios, através da ação de um complexo sistema de ativos
com bioestimuladores e técnicas profissionais de inoculação em microagulhamento elétrico que ampliam os
resultados para a restauração do volume e redefinição do contorno labial. Proporciona também expressiva
ação rejuvenescedora e protege os lábios contra o ressecamento e a agressão ambiental devolvendo a
umidade, hidratação e a coloração saudável da região. Um sistema de tratamento rejuvenescedor completo,
com efeito verniz para alta definição dos lábios.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO
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13h00 às 13h40
TALK SHOW

Dra. Joyce

Rodrigues

Intradermoterapia com e sem agulha na redução
de gorduras! Qual técnica promove maior resultado?

Fabio Borges

Fisioterapeuta Dermato Funcional

Já não é de hoje que o mercado de estética sente a necessidade de melhores resultados no
tratamento da gordura localizada e da celulite.
O Brasil é um pais tropical onde o corpo fica normalmente mais exposto, por conta disso
fica mais difícil esconder as escapadinhas de uma alimentação irregular e uma vida mais
sedentária. Segundo os levantamentos da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade
e de Síndrome Metabólica algumas regiões no Brasil mais de 50% da população já estão
acima do peso ideal. A grande dificuldade de tratar este tipo de cliente com as técnicas da
cosmetologia tradicional era de assegurar que a quantidade de princípio ativo conseguisse
permear até a camada hipodérmica para desenvolver seu mecanismo de ação.
Por esse motivo nasceu a Intradermoterapia pressurizada, uma técnica que virou tendência no
mundo estético, já que é um procedimento pouco invasivo e oferece ótimos resultados.
A dúvida porém sempre foi questionada, quem promove maior resultado, intredermoterapia
com ou sem agulhas?

14h às 14h40
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Ricco Porto

Esteticista e Cosmetólogo, Especialista
em Gestão e Docência em Estética,
Massoterapeuta, Educador

Ana Paula de Lima Costa
Fisioterapeuta Dermato Funcional

Press Lifting Skin - Programação pneumática dispersiva de ativos
estruturais para realinhamento dos ângulos faciais
Os primeiros sinais do envelhecimento são registrados na pele, através das rugas relacionadas
ao dinamismo expressado pela nossa mímica facial constante. Os movimentos repetitivos
projetam maior força em alguns grupos específicos da musculatura facial causando um
excesso de contração com subsequente retração da pele o que evidencia as rugas dinâmicas.
Estas marcas de expressões se concentram em diversas áreas da face, como: região frontal,
glabela, área dos olhos e ao redor dos lábios e incomodam diversos clientes em suas mais
variadas faixas etárias, tipos de pele e gêneros. Com o avanço dos recursos disponíveis
ao profissional da estética, como a técnica de Intradermoterapia Pressurizada associada a
ativos de alta performance com perfil rejuvenescedor avançado é possível promover uma
ação dermodescontrátil reduzindo drasticamente os sinais do envelhecimento. Através da
terapia Press Lifting Skin atuaremos na redução e prevenção dos sinais do envelhecimento,
com efeito similar a ação da toxina botulínica, porém sem agulhas, agindo na: prevenção dos
primeiros sinais e reparo de rugas avançadas, com efeito pele lisa, expressão natural da face
e aspecto rejuvenescido.

14h50 às 15h30
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Paula Tondato

Farmacêutica Industrial, Especialista em
Engenharia Cosmética e Farmácia Estética

Rosangela Robledo

Esteticista e Cosmetóloga, Dermaticista,
Especialista em Neurociência do
Comportamento Humano

Booster Fibras reticulares: Conceito pharma no tratamento de todo
e qualquer tipo de mancha facial e corporal com microagulhamento
Booster fibras reticulares, novo conceito de peeling para o clareamento de todo e qualquer
tipo de manchas, como melasma, cloasma, hiperpigmentação pós inflamatória, mancha senil,
sardas e mancha corporal, como axila e virilha. Com dermotecnologia de mescla estéril,
possibilita uma gama de associações com eletroterapias como microagulhamento (drug
delivery), dermapen, led, laser, etc.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Farmacêutica Bioquímica, Especialista em
Cosmetologia
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15h40 às 16h20
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Dra. Patricia

Froes

Power Firm: Maior potência contra flacidez tissular
de áreas específicas

Vivian Veronezi

Fisioterapeuta Dermato Funcional,
MBA em Cosmetologia,
Graduanda em Biomedicina

O Tratamento Power Firm traz maior potência contra a flacidez atuando desde a prevenção
do rompimento das fibras a promoção de novos estímulos em todas as camadas da pele.
Ele reestrutura a pele devolvendo firmeza e elasticidade, com uma gama de tecnologias que
reduzem a flacidez tissular e promove firmeza ao tecido cutâneo. Age no aumento da produção
de colágeno, estimula elastina e ácido hialurônico e restaura a junção dermo epidérmica
aumentando a produção de colágeno tipo I, III e IV – 320%.

16h30 às 17h10
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Tecnologia estacionária de ultrassom de placas
Fábio Borges

Fisioterapeuta Dermato Funcional

Hitu ( High Intense Therapy Ultrasound ) é o conceito de otimização de tempo associado a
dosimetrias elevadas no modo estacionário, proporcionando tratamento simultâneo em grandes
áreas corporais.

Cristiane Hagemann

Graduada em Fisioterapia Dermato Funcional,
Mestre em Atenção Integral em Saúde,
Docente do Ensino Superior

17h30 às 18h10
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Clareamento íntimo: Desafios e soluções
Daniela Moleiro

Esteticista, Fisioterapeuta, Especialista
em Estética Íntima

A estética íntima se tornou uma grande aliada quando se trata do bem- estar e auto estima da mulher.
Estética íntima é cuidado. São muitas as técnicas e tratamentos para as partes íntimas do corpo. O
clareamento íntimo é um deles. Venha saber todas as dicas e falar sobre os desafios e as soluções desta
técnica, que oferece resultados promissores.

18h20 às 19h
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Rafael Ferreira

Farmacêutico, Especialista em Marketing e
MBA em Cosmetologia, Mestre em Ciências
da Saúde, Doutor em Medicina Celular e
Professor Universitário

Ozonioterapia: Inovação e segurança para
resultados nos tratamentos de saúde estética
Regenerar as células de uma maneira mais orgânica e natural é o caminho para o
futuro. Este painel irá proporcionar ao profissional novas possibilidades de tratamentos
para uma estética integrativa e inovadora através da ozonioterapia, um gás que
potencializa os resultados clínicos.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Fisioterapeuta Dermato Funcional, Doutora em
Ciências da Saúde, Docente e Pesquisadora

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.
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Pigmentos híbridos
Dani Barbe

Sabemos que o pigmento orgânico tem mais fixação e intensidade de cor, porém é mais fácil de alterar a cor.
Já os inorgânicos são excelentes mas sem tanta fixação e durabilidade. Você já pensou em juntar os dois?
Pigmentos híbridos são uma grande tendência!

Micropigmentadora

09h35 às 10h15
Talk Show - HISTÓRIAS QUE TRANSFORMAM

ANFITRIÃ:

A evolução da micropigmentação e a ética profissional

Lu Rodrigues
Micropigmentadora

CONVIDADAS:

Aline Fraga

Micropigmentadora

Leda Reis

Micropigmentadora

Valeria Yoshino
Micropigmentadora

Vânia Machado
Micropigmentadora

10h30 às 11h
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Pro Lips - Passo a passo em lábios dessa técnica campeã mundial
Sr. e Sra. Almeida
Micropigmentadores

O casal top da micropigmentação vai dar dicas sobre a importância de participar de campeonatos, e
apresentar as próprias técnicas. E ainda demonstração prática AO VIVO do passo a passo em Lábios, da
técnica que se tornou campeã mundial.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

09h às 09h30

05.07

T E M Á R I O

C I E N T Í F I C O

P R O G R A M A Ç Ã O

11h às 11h40
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Hidroxiapatita de cálcio – metodologia de diluição
e aplicação
Dr. Robertto Melo
Santos

Venha entender os benefícios no uso de hidroxiapatita de cálcio para a bioestimulação e
preenchimento, bem como formas de diluição e aplicação. Com demonstração prática AO VIVO, de
uso em preenchimento facial malar, glúteo e seios.

12h00 às 12h40
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Mesosynergy: Microagulhamento e
intradermoterapia
Simone de Luccas

CRO 56.333 SP
Cirurgiã dentista, Especialista
em Harmonização Orofacial;
Cosmetologia e Ciências da Pele;
Tricologista.

Venha aprender tudo sobre intradermoterapia e mesoterapia com objetivo de revitalização Dérmica
e Epidérmica em diversas disfunções! Abordaremos a importância do tratamento da pele que
antecede outros procedimentos, e tb gerencia resultados de excelência!

12h50 às 13h30
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Inovação estética no tratamento de hipertrofia e modelagem
da região glútea
Danilo Basaglia

Farmacêutico Esteta, Graduando no
Curso de Medicina, Especialista em
Harmonização Corporal e Facial

A sensação do momento, um poderoso tonificante, volumizador e modelador de glúteo que promove resultados
fantásticos, nessa apresentação voce vai saber como utilizar corretamente essa inovação do mercado.

13h50 às 14h30
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Intradermoterapia pressurizada – Segredos da técnica sem
agulha. Apresentação de casos e protocolos
Eveline Parisoto
Esteticista

Conheça os segredos da técnica que veio para revolucionar a Estética. Procedimento sem agulhas e com
resultados surpreendentes. Protocolos de tratamento, dicas, ativos e muito mais.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Especialista em Estética Avançada,
Mestrando em Biotecnologia e
Ciências da Saúde, Profissional e
Docente em Saúde Estética

05.07

T E M Á R I O

C I E N T Í F I C O

P R O G R A M A Ç Ã O

14h40 às 15h20
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Dra. Estela

Sant’Ana

Fisioterapeuta Dermato Funcional, Doutora em
Ciências Fisiológicas, Mestre em Bioengenharia

Como a fotobiomodulação associada ao vácuo pode melhorar as
disfunções estéticas corporais
A fotobiomodulação associada a vacuoterapia potencializa os benefícios ocasionados por
cada técnica. Ambas possibilitam a redução de medidas e melhora o aspecto da celulite e da
pele,por diferentes mecanismos.

Aline Yamamoto

Fisioterapeuta, Mestre em Fisiologia Humana

15h30 às 16h10
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Lipólise química de pressão. Tecnologia exclusiva e eficaz para
gordura localizada e celulite
Lilian Scarpin

Fisioterapeuta Dermatofuncional,
Especialista em Sáude Estética
Integrativa e Terapia Ortomolecular

Aprenda a tratar gordura localizada e celulite de forma eficaz, através de um dispositivo de pressão e ativos
de alta performance, que promovem uma lipólise química no tecido. E o mais importante, obtendo resultados,
sem complicações. Tecnologia exclusiva que se tornou divisor de águas na estética!

Camila Katsuragi

Fisioterapeuta Dermato Funcional,
Especialista em Fisiologia do Exercício
e Medicina Ortomolecular

Intoxicação subclínica por metais, e sua influência na estética.
Como nós podemos intervir?
O excesso de exposição à toxinas influencia desde a base do sistema circulatório até as
alterações em nossa cadeia hormonal. Vamos descobrir como reduzir estes danos dentro da
estética, melhorando as respostas nos resultados e claro: a saúde do seu paciente!

Amanda Fernandes
Fisioterapeuta Dermato Funcional
e Terapeuta Integrativa

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

16h30 às 17h10

05.07

T E M Á R I O

C I E N T Í F I C O

P R O G R A M A Ç Ã O

17h30 às 18h10
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Adriana Martinuzzo

Up Power Glúteo - Inoculação pressurizada para redensificação,
harmonização de contornos e lifting estrutural da região glútea

Íris Farias

Biomédica, Esteticista, Especialista em
Biomedicina Estética, Doutoranda em
Ciências Biomédicas

A região glútea é formada por um contorno harmonioso entre estrutura muscular, tegumentar e
com saliente camada lipídica, e é sempre um alvo de atenção e queixa por parte dos clientes.
Nesta região é comum a presença de diversos tipos de desordens estéticas, como: edema,
acúmulo de gordura, perda de peso e de massa magra que causam uma desestabilização
na estrutura do bumbum, aparentando perda de volume, flacidez e celulite. O programa
de tratamento Up Power Glúteos proporciona, através da técnica de Intradermoterapia
Pressurizada Funcional associada a princípios ativos com propriedades Lipo Filler, ou seja, uma
atuação expressiva no preenchimento e modelagem da região glútea com alta performance
tonificante, aumento do aporte de nutrientes, atuação na microcirculação local reduzindo o
edema e amplo fortalecimento a rede de sustentação para o combate a flacidez. Um protocolo
exclusivo para a conquista de um bumbum turbinado.

18h20 às 19h
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Joielle Mendonça

Bioplacenta: Conheça sua origem, autenticidade e os inúmeros
benefícios que este ativo proporciona para a saúde e beleza cutânea

Farmacêutica Industrial, Pós Graduada
em Ciências e Tecnologia de Cosméticos

Heitor Cruz

Esteticista e Cosmetólogo Especialista
em Microagulhamento

Qual o melhor protocolo? Como obter resultados reais? Multifuncionalidade é o selo desta
terapia transdérmica. A associação de benefícios como rejuvenescimento, oxigenação,
harmonização de contornos e regeneração fazem parte dos benefícios desta técnica. A
Bioplacenta é o extrato biológico animal, natural e revolucionário na estética mundial. Após
anos de pesquisas, Adélia Mendonça Cosmiatria desenvolveu produtos com tecnologia
transdérmica capaz de melhorar o consumo de oxigênio das células epiteliais, rejuvenescer,
restaurar, regenerar, dentre inúmeros outros benefícios. Com certificação Cruelty-Free,
sua composição reúne mais de 200 fatores de crescimento indiferenciados e substâncias
como aminoácidos e proteínas, fazendo da sua composição um mix único para o
tratamento da saúde e beleza cutânea. 100% Compatível com a pele humana, uma terapia
dermatologicamente testada e hipoalergênica.

19h10 às 19h50
COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA AO VIVO

Inovação do peptídeo derivado da toxina botulínica
para tratamentos: capilar, facial e corporal
Dra. Jymenez Morais
Biomédica, Especialista em
Biomedicina Estética Facial e
Corporal, Doutora em Ciências

Uma inovação no mundo da estética, o primeiro Peptídeo derivado da toxina botulínica (Clostridium
Botulinum Peptide) com Nano carreador TPC-MTD que leva o Clostridium Botulinum nas células
da derme e epiderme de forma não injetável. Vamos entender como é o ativo, seu mecanismo de
ação, estudos clínicos e resultados.

20h às 20h20
RESULTADO

Estética In Online em conjunto com as
instituições parceiras, será palco da entrega de prêmios
aos autores dos três melhores Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCCs), avaliados pelo nosso
Comitê Educacional e jurados neutros.

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Biomédica Esteta, Especialista em
Estética Avançada, Procedimentos
Minimamente Invasivo

WORKSHOPS
A 3ª Edição da Estética On Line termina no dia 05 de julho, mas
a boa nova é que a partir do dia seguinte, dia 06/07, workshops
inéditos começarão a ser veiculados no canal TV NEGÓCIO
ESTÉTICA, no Youtube. A cada dia, 2 workshops inéditos,
serão publicados no canal para todos os inscritos.

06.07
às 12h

PIGMENTOLOGIA HÍBRIDA.
Mônica de Castro - Micropigmentadora

PEELING DESCAMATIVO 100% NATURAL.

06.07
às 18h

Thiago Tacara - Esteticista, Especialista em Cuidados Integrativos,
Assistente Técnico e Inovação Bioage Skincare Solutions
Patrícia Meyer - Esteticista, Especialista em Drenagem Linfática Manual e
Assistente de Inovação Bioage Skincare Solutions

TRATAMENTO PARA PELE MENOPAUSADA.

07.07
às 18h

08.07
às 12h

08.07
às 18h

09.07
às 12h

Dra. Fernanda Chauvin - Farmacêutica, Bioquímica, Especialista em Cosmetologia,
Homeopatia, Dermatocosmética e Marketing
Natalie Santiago - Esteticista e Cosmetóloga, Graduanda em nutrição, Técnica
Educacional Ellementti Dermocosméticos

HYALUCLAR: TRÍADE DO CLAREAMENTO EFICIENTE,
DESPIGMENTA, CLAREIA E RECOMPÕEM.
Juliana de Paula - Bacharel em Fisioterapia, Especialista em Fisioterapia
Dermato Funcional, MBA Tecnologia Cosmética, Consultora Técnica da Smart GR

A NOVA ERA DA ESTÉTICA: OS SEGREDOS PARA
TRANSFORMAR O SEU NEGÓCIO.
Ernani Freitas - Diretor de Customer Experience na Tulípia Cosméticos, Especialista em Marketing
Digital, Gestão de Projetos, Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios

MICRO IN PROGRESS – TERAPIA DE INOCULAÇÃO DE ATIVOS PARA
HARMONIZAÇÃO E ALTA DEFINIÇÃO DOS ÂNGULOS DA FACE E DOS LÁBIOS.
Iris Farias - Biomédica, Esteticista, Especialista em Biomedicina Estética,
Doutoranda em Ciências Biomédicas
Tathiane Brigalante - Esteticista e Cosmetóloga, MBA em Cosmetologia Aplicada à Estética

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Inscreva-se no canal TV NEGÓCIO ESTÉTICA e ative o sininho para não perder nenhum workshop!

WORKSHOPS
09.07
às 18h

LED - A EVOLUÇÃO DA LUZ NA EPILAÇÃO:
EFICÁCIA, RAPIDEZ E SEGURANÇA DO FOTOTIPO I AO VI.
Carlos Eduardo Miranda – Diretor técnico de Engenharia de Produtos,
Pesquisa e Desenvolvimento e Futurista da Adoxy
Mayara Oguri – Fisioterapeuta Dermato Funcional e Integrante do Corpo Técnico da Adoxy

10.07
às 18h

11.07
às 12h

11.07
às 18h

12.07
às 12h

12.07
às 18h

13.07
às 12h

VITAMINA C NA FORMAÇÃO DO COLÁGENO.
Dra. Joyce Rodrigues - Farmacêutica Bioquímica, Especialista em Cosmetologia

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

10.07
às 12h

NIACINAMIDA NA FORMAÇÃO DO COLÁGENO.
Dra. Joyce Rodrigues - Farmacêutica Bioquímica, Especialista em Cosmetologia

PROTOCOLOS DE CELULITE, FLACIDEZ, HIDRATAÇÃO
LABIAL, E MUITO MAIS! NOVIDADES OPTIMUS PHARMA!
Dr. Robertto Melo Santos - Especialista em Estética Avançada, Mestrando em
Biotecnologia e Ciências da Saúde, Profissional e Docente em Saúde Estética

BUMBUM TURBINADO – CICLOTERMIA ELETRODINÂMICA FUNCIONAL
PARA LIFTING E DETOXIFICAÇÃO DE PERNAS E GLÚTEOS.
Tathiane Brigalante - Esteticista e Cosmetóloga, MBA em Cosmetologia Aplicada à Estética
Thais Freitas - Esteticista e Cosmetóloga, Pós Graduanda em Cosmetologia,
Responsável Técnica Cosmobeauty

TOSKANI: INTRADERMOTERAPIA DE SUCESSO ASSOCIADA
COM TECNOLOGIAS ESTÉTICAS.
Daniela Moleiro - Esteticista, Fisioterapeuta, Especialista em Estética Íntima

MÉTODO PERFECT SKIN 2.0 – INOVAÇÕES DO CONSAGRADO MÉTODO
PARA COMBATE, CONTROLE E PREVENÇÃO DAS DISFUNÇÕES FACIAIS.
Paula Carvalho - Mestre em Ciências, Fisioterapeuta, Esteticista e Docente
Vivian Veroneze - Fisioterapeuta Dermato Funcional, MBA em Cosmetologia,
Graduanda em Biomedicina

CRISTALIZAÇÃO LABIAL: ALTA HIDRATAÇÃO
E REVITALIZAÇÃO LABIAL.
Marco Bosso - Instrumentador Cirúrgico, Terapeuta, Esteticista, Professor de Estética

PHDDOBRASIL
Innova on Injectable Aesthe cs

WORKSHOPS
13.07
às 18h

PLATAFORMA DE ALTA PERFORMANCE EM TERAPIAS
SIMULTÂNEAS E CAVITAÇÃO DE BAIXA FREQUÊNCIA.

14.07
às 12h

14.07
às 18h

INTRADERMOTERAPIA E MICROAGULHAMENTO:
O QUE HÁ DE NOVO? NOVOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO
DE PROTOCOLOS INÉDITOS E EXCLUSIVOS.
Dr. Bruno Caíque - Farmacêutico e Esteta Cosmetólogo

DEPILAÇÃO A LASER: MODO VARREDURA VS PONTUAL
– QUAL A MELHOR OPÇÃO?
Amanda Gama - Biomédica Esteta especialista em depilação a laser

15.07
às 18h

16.07
às 18h

17.07
às 18h

18.07
às 18h

ev

A N O V A G E R A Ç Ã O

BIORRESTAURAÇÃO OZONIZADA – APLICABILIDADES DE MÁXIMO
DESEMPENHO PARA TRATAR AS DISFUNÇÕES INESTÉTICAS CORPORAIS.
Ana Paula de Lima Costa - Fisioterapeuta Dermato Funcional, Responsável Técnica Samana
Camila Nunes - Esteticista e Cosmetóloga, Pós Graduanda em Cosmetologia,
Responsável Técnica Samana

BOOSTER FIBRAS RETICULARES: PROTOCOLO DE
REJUVENESCIMENTO UTILIZANDO MESCLAS ESTÉREIS NA
ASSOCIAÇÃO COM MICROAGULHAMENTO.
Paula Tondato - Farmacêutica Industrial, Especialista em Engenharia
Cosmética e Farmácia Estética

MÉTODO FLASH DETOX POWER REDUX : MÉTODO CORPORAL CONSAGRADO
COM EXCLUSIVA TÉCNICA DE MASSAGEM REDUTORA DE ALTA PERFORMANCE.
Andressa Migueis - Fisioterapeuta Dermato Funcional, Professora Pós Graduação Fisioterapia,
Palestrante, Coordenadora Técnica e de Treinamento Adcos e Criadora do Estética do Zero
André Nessi - Massoterapeuta, Quiroprático e Esteticista, Especialista em Fisiologia e
Massagem Terapêutica, Mestre em Gerontologia

CONCEITO FREE FLOW APLICADO A ESTÉTICA.
Cristiane Hagemann - Graduada em Fisioterapia Dermato Funcional, Mestre em Atenção
Integral em Saúde, Docente do Ensino Superior
Eduarda Kraemer - Esteticista e Cosmetóloga, Farmacêutica,
Especialista em Saúde e Estética

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Aline Caniçais - Fisioterapeuta Dermato Funcional

WORKSHOPS
Moniky Altheman - Graduada e Pós-graduada em Cosmetologia e
Estética, Graduanda em Biomedicina, Coordenadora Técnica da Marca Flér
Dermocosméticos e Docente da Universidade Paulista

20.07
às 18h

SINERGIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA
REJUVENESCIMENTO DE FORMA NÃO INVASIVA.

21.07
às 18h

HERUS HIFU E AXCEL CRIOFREQUÊNCIA: NOVO PROTOCOLO
DE ESTÉTICA QUE TURBINA A PRODUÇÃO DE COLÁGENO.

22.07
às 18h

LIPOPRESS NA HARMONIZAÇÃO CORPORAL: MICRODOSES X
RESULTADOS SEM MANCHAS.

23.07
às 18h

O PODER DA ESTRATÉGICA COMERCIAL PARA AUMENTAR
SUA LUCRATIVIDADE.

25.07
às 18h

ASSOCIAÇÕES DE PROTOCOLOS PARA REDUÇÃO DE
MEDIDAS ALIADAS À COSMETOLOGIA TRANSDÉRMICA.

Luana Rodrigues - Esteticista e Cosmetóloga, Especialista em
Fisiologia Humana, Analista Técnica da Tonederm

Aline Yamamoto - Fisioterapeuta, Mestre em Fisiologia Humana

Luis Andrade - Expert em Microagulhamento e Intradermoterapia Pressurizada,
Responsável Técnico da Smart GR

Maycom Cruz Machado - CEO Maria Eduarda Estética Integrativa. Gestor Empresarial MBA em Gestão de Negócios. Life Coach - SLAC. Consultor e Mentor

Amanda Fernandes - Fisioterapeuta Dermato Funcional e Terapeuta Integrativa

26.07
às 18h

PROTOCOLO INOVADOR DO PEPTÍDEO BOTULÍNICO (DERIVADO DA
TOXINA BOTULÍNICA) NÃO INJETÁVEL, PARA O MUNDO DA ESTÉTICA.
Jymenez Morais - Biomédica, Especialista em Biomedicina Estética
Facial e Corporal, Doutora em Ciências

*Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

19.07
às 18h

PLATAFORMA REGENERATIVA PARA AS DISFUNÇÕES
DA ESTÉTICA ÍNTIMA.

PATROCINADORES

ev

A N O V A G E R A Ç Ã O
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