
 

Página �  de �1 3

Estimado (a) Profissional da Estética,


O curso Rose de Mer é a Formação Oficial da marca Christina Cosmeceutics que habilita o profissional ao 

uso do Kit de Peelings sem ácidos mais famoso do mundo!

 Nessa formação é passado todas as informações necessárias para uma prática segura e que os 

resultados surjam rapidamente, como promete a companhia.

Ao longo de 40 anos o Peeling Rose de Mer se solidificou no mercado da medicina estetica e estética 

profissional em mais de 67 países e chega a Portugal com grandes inovações e a certeza de proporcionar 

aos profissionais esteticistas os melhores resultados e grandes lucros.

Venha connosco e conheça essa incrível ferramenta para alavancar vossos negócios.

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
POR FAVOR CONTACTAR: 

APLAUDISCURSO  

Rua Elias Garcia, 360 - 3ºAB 
Venteira - 2700-319 Amadora 

Portugal 
Telefone: +351 215 844 617 

Telemóvel: +351 910 318 369 
cursos@esteticainfoco.org  

www.esteticainfoco.org  
 

LOCAL DO EVENTO 

Avenida da República, 1629, 4º esq. 4430-145 
Vila Nova de Gaia 

PRÓXIMO AO METRO JOÃO DE DEUS 
PRÓXIMO AO EL CORTE INGLÊS 

Telefone: +351 215 844 617 
Telemóvel: +351 910 318 369 
cursos@esteticainfoco.org  

www.esteticainfoco.org  
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FORMADORES 

Graduado em Estética e Cosmetologia

Pós-graduado em Docência 

Pós-graduado em Cosmetologia e Estética Avançada

Especialista em Microagulhamento com formações no 
Canadá, Estados Unidos da América, Suíça, 
Alemanha

Especialista em Peelings 

Mentor do curso Peeling Elétrico 

Formador em cursos de Pós-graduação em Estética 
no Brasil

Palestrante Internacional em Estética

Prof Dr Gustavo Galves

PROGRAMA

• Avaliação do tipo de pele do cliente 
•  

Como higienizar a pele 
•  

Como ministrar doses do produto ao longo do tratamento 
•  

Técnicas exclusivas desenvolvidas pelo especialista Gustavo Galves 
•  

Cuidados durante o procedimento 
•  

Cuidados pós procedimento 
•  

Aplicação do produto 

• Associações para Melasma, Fotoenvelhecimento e Acne!
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PEELING ROSE DE MER 

Nome:__________________________________________ 
Morada:_________________________________________
_________________________________________________ 

Codigo Postal____________Localidade_____________ 
TLF___________________TLM______________________ 
NIF_____________________________________________ 

Profissão________________________________________ 
E-mail__________________________________________ 
EVENTO PRETENDIDO:  

ROSE DE MER 14/02/2019 PORTO (   ) 

- Dado que as vagas são limitadas, as inscrições serão aceites por rigorosa ordem de 
chegada;
- Só são aceites inscrições pagas na totalidade, mesmo que com cheques pré-datados;
- No caso de desistência do inscrito, o valor da inscrição poderá reverter na íntegra em vale 
de formação (outra edição ou outros cursos) ou haverá devolução do montante, com uma 
retenção de 25% para suportar custos inerentes à inscrição;
- Se por motivos de força maior o Curso for cancelado, o valor da inscrição será devolvido na 
totalidade ou reverterá como inscrição em outro Curso da Estética in Foco Europe;
- Se, por motivos de força maior, for necessário adiar o Curso ou algum módulo, não serão 
assumidas pela Estética in Foco Europe quaisquer custos provenientes do adiamento 
(alojamento, viagem, etc.);
- Por motivos logísticos ou académicos, o programa pode sofrer alterações sem aviso prévio;
- Não é permitida a gravação de qualquer tipo de vídeo ou fotografia durante o Curso;
- A realização deste Curso está dependente de um número mínimo de inscrições;
- Ao inscrever-se neste Curso, autoriza automaticamente a captação de imagens durante a 
formação por parte da organização.
Caso não autorize a sua divulgação (site, redes sociais, etc.) solicitamos que efectue o 
pedido por email.

FICHA DE INSCRIÇÃO


(Data limite de inscrição: Porto: 11/02

VALOR DO CURSO 80€ - INCLUI 40€ EM CHEQUE 
DESCONTO PARA COMPRA DE PRODUTOS NO DIA 14/2.


COMPRA DE KIT ROSE DE MER COM CONDIÇÕES 
EXCLUSIVAS APENAS NO DIA DO CURSO.


Para descontos para grupos, por favor contacte-nos. 
Inscrição inclui: Manual, diploma e coffee breaks.

ENVIO DA INSCRIÇÃO:

- Envie a inscrição acompanhada do pagamento ou 
comprovativo de pagamento por e-mail 

-	  NIB para transferência (MILLENNIUM BCP): 
PT50003300004551365712105

- Cheque(s) à ordem de APLAUDISCURSO LDA;

-	  Caso pretenda factura com outros dados que não 
os preenchidos na ficha de inscrição, favor mencionar à 
parte.


cursos@esteticainfoco.org / 910 318 369

ALGUNS RESULTADOS COM ROSE DE MER
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