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Estimado (a) Profissional da Estética,


Nesta formação será transmitidos os fundamentos essenciais para a boa utilização das técnicas de Peeling 

Elétrico - a marca registada do Jato de Plasma da Estética in Foco Europe. 

Uma formação exclusiva em todo o mundo, onde transforma o profissional em Experts em Raciocínio 

Clínico e abordagens completas na Estética Integral com a utilização desta tecnologia.

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 

AMADORA - LISBOA 
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 

AMADORA - 3 e 4 Novembro 
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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

PORQUE PEELING ELÉTRICO?

Incluso: 

- Apostila colorida e encadernada; 

- Certificado reconhecido internacionalmente; Certificado DGERT/SIGO 

- Guia de ativos (novo e exclusivo) 

- Aula exclusiva de gestão e mkt; 

- Fichas exclusivas de avaliação e Termos de Consentimento; 

- Incluso 1 livro digital sobre Fototerapia 

- 1 ANO DE SUPORTE PÓS-FORMAÇÃO - 24H POR DIA VIA GRUPO DE ESTUDOS 

- Aulas em vídeos gravadas para assistir quando quiser
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Imagens protegidas por direitos autorais. Proibida reprodução, cópia ou compartilhamento sem autorização da Estética in Foco Europe.

Images protected by copyright. Unauthorized reproduction, copying or sharing is prohibited from Estética in Foco Europe.


Images protégées par le droit d'auteur. La reproduction, la copie ou le partage non autorisés sont interdits chez Esthétique in Foco Europe.


ALGUNS RESULTADOS!



 

 

Página  de 4 5

TURMAS REALIZADAS EM MAIS DE 10 PAÍSES
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PEELING ELÉTRICO 

Nome:__________________________________________ 
Morada:_________________________________________
_________________________________________________ 

Codigo Postal____________Localidade_____________ 
TLF___________________TLM______________________ 
NIF_____________________________________________ 

Profissão________________________________________ 
E-mail__________________________________________ 
EVENTO PRETENDIDO:  

  
- 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


VALOR DO CURSO 

700€ INCLUSO 1 MÁQUINA


Forma de Pagamento 

Entrada de 150€ via Transferência ou MBWay e restante no 
inicio da Formação.


Para descontos para grupos, por favor contacte-nos. 

Inscrição inclui: Manual, certificado DGERT/SIGO e coffee 
break.


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

Uma Formação única e exclusiva que lhe abrirá portas para 
o sucesso!
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