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A Mezzo está em festa, em 2019 comemoraremos 10 anos de muito trabalho e expertise na área, 
preparamos um dia incrível e convidamos todos vocês para este grande Evento. 

Estarão conosco os melhores Profissionais da Estética Científica e Profissionais da Saúde e área médica 
com o objetivo único de promover um mundo de possibilidades em um único dia: Técnicas inovadoras, 
Assuntos atuais, Estudos Científicos, Associações com eletroterapias, Cosmética Científica e muito mais...
Um Temário jamais visto na história da Estética. Participações exclusivas, surpresas diretamente de Paris, 

enfim, um Evento para ser transformador na vida de cada um que estará presente conosco.
É um momento único na vida de cada Profissional da área da Estética. 

Aguardo vocês com muita ansiedade!
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COMITÊ

COMITÊ

CIENTÍFICO

EDUCACIONAL

Dra. Shirlei 
Borelli 
CRM-SP 44236 • SP 
Dermatologista 

Profa. Dra. 
Vânia Leite
SP • Presidente da ABC

Edy 
Guimarães
SP • Esteticista 
e Cosmetóloga

Vanessa H. 
Stipkovic
SP • Fisioterapeuta

Dr. Mauro 
André Arguello
CRM114453 • SP
Cirurgião Plástico

Profa. Cristina 
Lépore  
SP • Coordenadora do curso 
de Estética da Universidade 
Anhembi Morumbi

Profa. Maria 
Helena Rossi 
SP • Diretora Acadêmica 
do Instituto de ensino 
Superior IBECO

Profa. Maria 
Rita Resende 
SP • Esteticista, 
Fisioterapeuta, Diretora 
Financeira da ABC

Profa. Mônica 
Miriam 
SP • Esteticista, 
Cosmetóloga e 
Docente

Prof. Felipe 
Abrahão
SP • Gestor e Esteticista – 
Coord. do Curso Superior 
de Estética e Cosmética 
da HOTEC

COORDENADORA CIENTÍFICA
ANA CLAUDIA PETKEVICIUS
Esteticista

INTERNACIONAL 
CIENTÍFICO
MULTIDISCIPLINAR 
EM ESTÉTICA

CONGRESSO5º
INTERNACIONAL 

MULTIDISCIPLINAR 

Olá Colega. Tudo pronto. Agora é só viver 
cada detalhe desta experiência que irá ampliar a sua 

visão como profissional e acima de tudo, agregar 
valor para o seu empreendimento, através das 

oportunidades que estes três dias de Congresso e feira 
irá te proporcionar. O Livro Científico traz o Congresso 

de Estética e o de Micropigmentação na íntegra e o 
Grupo Estética in e sua equipe tem a honra de entregar 

em suas mãos, congressista, uma obra catalogada 
com coautores renomados do setor, dividindo suas 

experiências clínicas e científicas. Viva intensamente 
este Congresso, pois foi feito para você. Obrigada!

APOIO EDUCACIONAL

PATROCINADOR MASTER PATROCINADORES

C U L T I V A N D O  B E L E Z A

Dia 07 e 08 de Abril • Auditório Celso Furtado
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às
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h1
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às
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2h
56

12h56 às 14h56 ALMOÇO

PALESTRA
MAGNA

4 PASSOS PARA 
REALIZAR SUAS METAS

ESPETÁCULO DE ABERTURA

Uma Tarde Na Toscana

DOMINGO • 07.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO

José Marques Andre • RJ 
Master Coach

Longevidade saudável. 
Como o profi ssional 
da estética pode 
desenvolver um plano 
de qualidade de vida

Método R.P.P: 
reabilitação estética 
e funcional pós parto

Dra. Fabiane Berta
CRM 151126 • SP 
Ginecologista

Profa. Olga Vieira
CE • Fisioterapeuta Dermato Funcional

15
h0

2 
às

 1
5h

42

A ciência por trás 
da Técnica de Barra 
de Access

Miria Kutcher
EUA • Esteticista e Coach

PALESTRA
INTERNACIONAL

Inspirada na Obra “Sob o sol da Toscana”. 
Uma história que revela o maior dos 
sentimentos que é capaz de transformar a 
vida pessoal e profi ssional, o AMOR.
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DOMINGO • 07.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO
17

h2
5 

às
 1

7h
45 Avaliação do 

método de ultracavitação 
na redução de gordura 
localizada em mulheres

Laiz Petraglia
SP • Esteticista e Cosmetóloga

VENCEDORA PRÊMIO 
EXCELÊNCIA ACADÊMICA

15
h4

8 
às

 1
6h

28

Face lift: 14 manobras 
que tracionam pontos 
faciais e proporcionam 
um efeito rejuvenescedor 
instantâneo

Andreza Carvalho Silva
SP • Fisioterapeuta

COM PRÁTICA AO VIVO

Laiz Petraglia
SP 

CABELEIREIRO SÉRGIO G E SUA EQUIPE DO SALÃO GLASS

Sérgio G e sua equipe presenteiam 6 congressistas sorteados. 
Os resultados serão de cabelos e maquiagens como dos verdadeiros 
astros da beleza. Confi ra o antes e depois destas transformações. 
Além de dicas que irão inspirar os participantes a manter um look 
incrível para surpreender seus clientes e se manter com o visual 
moderno no dia a dia. 

Às
 1

8h

ENCERRAMENTO
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SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO
9h

30
 à

s 
10

h1
0

LEDs e LASEREs. 
Suporte funcional de pele: a 
importância da adequação da 
pele no rejuvenescimento. antes 
e depois de procedimentos 
invasivos como toxina botulínica, 
preenchimentos, dentre outros

Dr. Ismael Cação
SP • Dentista com Especialização 
em Estética

10
h1

6 
às

 1
0h

56
11

h0
2 

às
 1

1h
42

11
h5

8 
às

 1
2h

28

A excelência 
da remodelagem 
corporal estética

Estratégias avançadas 
no emagracimento. 
Resultados estéticos 
potencializados 
com a parceria 
multidisciplinar

Olheiras: associação 
de DLM, máscara 
oclusiva e aplicação 
de gás carbônico

Priscila Ferrari
SP • Fisioterapeuta Dermato Funcional

Ana Paula Pujol
SC • Nutricionista

Profa. Camila Pepe
SP • Esteticista e Fisioterapeuta Dermato Funcional

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

12h28 às 14h28 ALMOÇO

14
h3

1 
às

 1
5h

11

Despigmentação à laser 
de sobrancelha. Sucesso 
na Estética e a evolução 
para clarear ou remover 
pigmentos aplicados na pele 
por micropigmentação

Julia Rozhko
Rússia • Dermopigmentadora

PALESTRA
INTERNACIONAL
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SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO
15

h1
7 

às
 1

5h
57

Às
 1

7h
02

16
h 

às
 1

7h

Intradermoterapia 
pressurizada. Conheça a 
técnica Innpress, indicada 
para as afecções faciais, 
corporais e capilares 

Poliana Milreu
PR • Fisioterapeuta Dermato Funcional

MEU PROTOCOLO DE SUCESSODe Esteticista para Esteticista 

Anelissa 
Hakime  • MG

Esteticista e Cosmetóloga

Mônica 
Turqui  • SP

Esteticista e Cosmetóloga

Rosângela 
Robledo  • SP

Esteticista e Cosmetóloga

Heitor 
Cruz  • SP
Esteticista

PRÊMIO EXCELÊNCIA 
ACADÊMICA

2019

Com o objetivo de prestigiar, incentivar e apoiar o 
desenvolvimento científi co e educacional, Estética in São Paulo, 
em conjunto com as instituições parceiras, é palco da entrega de 
prêmios aos autores dos três melhores Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCCs), escolhidos pelo Comitê Educacional.

NOSSOS CONVIDADOS ESPECIAIS SÃO PROFISSIONAIS 
EXPERIENTES E USAM FERRAMENTAS PARA SUGERIR 
MELHORA EM SUA PERFORMANCE E AGREGAR VALOR 
AO TEMA DA PALESTRA.

PAINEL DE CONVIDADOS DE HONRA

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

Celulite num circuíto 
de tratamento 
inteligente 

Atendimento em 
domicílio. Todo o 
processo de antes, 
durante e depois

Eletric Photon: associação de 
técnicas de microagulhamento em 
rolete e eletrônico, eletrocautério 
fotobiomodulado para resultados 
efetivos no rejuvenescimento facial

Acne: aplicações 
químicas e fototerapêuticas 
no combate à acne 
e suas variações
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SEGUNDA • 08.ABR.2019
Às

 1
7h

12

GRANDE SORTEIO FINAL

REGULAMENTO
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PATROCÍNIO

CARRO 0KM

Para concorrer, você deve visitar os 
stands que estão no verso da cartela e 
pedir o carimbo de cada uma. 
Depois que a sua cartela estiver 
completa, deposite na urna localizada 
na entrada do auditório até às 14h 
do dia 08/04. Boa Sorte!

Para concorrer deposite sua cartela, 
com a resposta correta no stand da 
Fismatek até às 14h do dia 08/04. 
Boa Sorte!

Autorização SEFEL Nº 06.001501/2019 PERÍODO DA PROMOÇÃO: 05/04/2019 a 08/04/2019. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 05/04/2019 a 08/04/2019. 
CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO: Todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos inscritas no 5º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar 
em Estética e do 3º Meeting Fismatek, informando nome, RG, CPF, telefone, endereço e e-mail e responder corretamente a pergunta do cupom. 
Este cupom deverá ser depositado na urna que será mantida até às 14horas, do dia 08 de abril de 2019, no estande da empresa Fismatek na 
Feira de beleza, saúde e bem-estar Estética In São Paulo. HORÁRIO DO SORTEIO: 17h12 no Grande Auditório Celso Furtado. FORMA DE APURAÇÃO: 
Será retirado aleatoriamente 01(um) cupom, o qual deverá constar todos os dados determinados no Critério de participação. CRITÉRIOS DE 
DESCLASSIFICAÇÃO: Será desclassificado o cupom que conter rasuras ou que estiver faltando um dos dados essenciais acima, bem como, o 
participante que não estiver presente no momento do sorteio. A promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 
1971, no Decreto nº 70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88 de 2000, 
e em atos que as complementarem. A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento 
do plano de operação e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971. https://scpc.sefel.fazenda.gov.br Para verificar 
a autenticidade do Regulamento, acesse a opção ‘Consulta Pública da Promoção Comercial’, no endereço e informe o número do Certificado 
de Autorização 06.001501/2019 Página 2 de 3 Para verificar a autenticidade do Regulamento, acesse a opção ‘Consulta Pública da Promoção 
Comercial’, no endereço e informe o número do Certificado de Autorização 06.001501/2019

Funcionários das empresas organizadoras (Open Brasil Eventos / Fismatek) não podem participar do sorteio.

OS SORTEIOS ACONTECEM NO 
ENCERRAMENTO DO CONGRESSO DE ESTÉTICA, 
DIA 08/04 ÁS 17H12. 

OBRIGATORIAMENTE, DURANTE OS SORTEIOS O SORTEADO DEVERÁ ESTAR PRESENTE NO AUDITÓRIO!
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COORDENADORA CIENTÍFICA

VÂNIA MACHADO
Dermopigmentadora

CIENTÍFICO
INTERNACIONAL DE
DERMOPIGMENTAÇÃO

CONGRESSO5º
INTERNACIONAL DE
DERMOPIGMENTAÇÃO

A missão do micropigmentador é levar beleza 
e bem-estar ao mundo. Nossa missão, no grupo Estética 
In, é ajudar profissionais de todo o Brasil reunidos nesse 

grandioso evento, e que traz ao palco os mestres 
que estudam e se dedicam em fazer com que a nossa 

área cresça de maneira ética e comprometida. 
Tudo isso sem deixar de lado os avanços tecnológicos e 

resultados cada vez mais naturais. 
Mestres de diversos lugares estarão compartilhando 

conosco suas vivências, experiências e conhecimentos. 
Desejo que você curta, aproveite e deguste cada 

momento, pois trouxemos o que há de mais moderno 
e temos convicção de que esta oportunidade é um 

momento único, especial, para reciclagem, busca de 
conhecimento, networking e união. 

COMITÊ

APOIOMEMBRO

CIENTÍFICO

TÉCNICOEDUCACIONAL

Leda Reis 
SP • Dermopigmentadora

Tulio Cotta
MG • Dermopigmentador

Lu Rodrigues
SP • Dermopigmentadora

Anacelia Santiago
SP • Dermopigmentadora

Dr. Rafael Ferreira
SP • Cosmetólogo

Will Lopes 
SP • Dermopigmentador

APOIO APOIO EDUCACIONAL

PATROCINADOR MASTER DERMOPIGMENTAÇÃO PATROCINADORES DERMOPIGMENTAÇÃO

Dia 07 e 08 de Abril • Auditório Elis Regina
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DOMINGO • 07.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO
10

h3
0 

às
 1

1h
20

12
h1

0 
às

 1
3h

11
h2

0 
às

 1
2h

10

Coordenadas 
para um trabalho 
de excelência 

Protocolos para 
uma remoção segura 
de pigmentos

Magic Shading
sombreamento 
artístico em 
sobrancelha

Maria Fernanda Romero
PR • Dermopigmentadora

Leo Calheiros
RJ • Dermopigmentador

Juliane Vieira
MS • Dermopigmentadora

09
h 

às
 0

9h
30

9h
30

às
 1

0h
20

PALESTRA
MAGNA

4 PASSOS PARA 
REALIZAR SUAS METAS

José Marques Andre • RJ 
Master Coach

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

13h às 14h30 ALMOÇO

ESPETÁCULO DE ABERTURA

Arte e a Beleza
na Micropigmentação

A Micropigmentação é a arte expressa na pele ... 
a responsabilidade de embelezar e de proporcionar o bem-estar.
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DOMINGO • 07.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO
14

h3
0 

às
 1

5h
20

16
h5

0 
às

 1
7h

40
17

h4
5 

às
 1

8h
25

16
h 

às
 1

6h
50

Técnica fi os wild 
- a inovação da 
micropigmentação 

Reconstrução mamária 
sem fronteiras - técnica 
de traços imperfeitos 
para gerar perfeição

Confi rmação 
científi ca sobre uma 
pele micropigmentada 
ao longo do tempo

Classic Bold

Erica Miguelia
SP • Dermopigmentadora

Marcia Martins
SP • Dermopigmentadora

Robledo Donida
SC • Dermopigmentador

Erica Paula Barbosa
SP • Dermopigmentadora

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

15
h2

0 
às

 1
6h Dermopigmentacão 

aplicada a patologia 
dos lábios

Luz Estela Franco
Colômbia • Dermopigmentadora

PALESTRA
INTERNACIONAL
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14
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às

 1
5h

45
0
9
h
 à

s 
0
9
h
4
0

O universo das 
agulhas, nossos 
pincéis de aço e 
suas possibilidades

Microblanding 
microshading: as 
possibilidades da 
arte manual

Relive skin - 
Tratamento 
para estrias 
com dermográfo

Diagnóstico labial:  
compreendendo 
a necessidade 
fi siológica para 
aplicação da técnica 
adequada

Autorresponsabilidade

Eliana Giaretta
SP • Dermopigmentadora

Renata Barcelli
SP • Dermopigmentadora

Aline Fraga
MG • Dermopigmentadora

Jullie Souza
SC • Dermopigmentadora

Dr. Rafael Ferreira
SP • Cosmetólogo

Renata André
RJ • Master Coach

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

COM PRÁTICA AO VIVO

10
h2

5 
às

 1
1h

15

Watercolor Lips Julia Rozhko
Rússia • Dermopigmentadora

PALESTRA
INTERNACIONAL

SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO

12h05 às 14h00 ALMOÇO
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15
h4

5 
às

 1
6h

20
16

h2
0 

às
 1

7h
17

h0
5 

às
 1

7h
45

Oncologia estética  
e seu papel do 
tratamento 
oncológico

4 pilares da 
micropigmentação 

Micropigmentação 
capilar - a solução 
moderna para a 
calvície 

Dr. Bruno Conte
SP • Médico Oncologista

Alisson Schuster
PR • Dermopigmentador

Daniel Ferretti
RJ • Dermopigmentador

18
h0

0 
às

 1
8h

40 Retoque - 
Essencial ou 
desnecessário?

TALK SHOW

SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO

Leda 
Reis • SP 
Dermopigmentadora

Vânia 
Machado • SC
Dermopigmentadora

Tulio 
Cotta • MG
Dermopigmentador

Lu 
Rodrigues • SP
Dermopigmentadora

Anacelia 
Santiago • SP 
Dermopigmentadora

Daniel Ferretti
RJ 

Às
 1

8h
40

ENCERRAMENTO + SORTEIO FINAL
O sorteio acontece no encerramento do Congresso 
de Dermopigmentação, dia 08/04 ás 18h40. Para 
concorrer, você deve visitar os stands que estão 
no verso da cartela e pedir o carimbo de cada uma. 
Depois que a sua cartela estiver completa, deposite 
na urna localizada na entrada do auditório até às 14h 
do dia 08/04. Lembre-se que o sorteado deverá estar 
presente no auditório na hora do sorteio! Boa Sorte!
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MASTER CLASS INTERNACIONAL
DERMOPIGMENTAÇÃO

JULIA  
ROZHKO 

DERMOPIGMENTADORA � RÚSSIA

MARIANA  
FREITAS 

DERMOPIGMENTADORA � BH

Dias 09 e 10/04 // 09h às 18h

Dias 09 e 10/04 // 09h às 18h

HOTEL HOLIDAY IN - SALA JUAZEIRO

HOTEL HOLIDAY IN - SALA ARAUCÁRIA

WATERCOLOR TECHNIQUE 
- COMO TRABALHAR SEM 
DOR E INCHAÇO 

LAYERED BROWS 
Técnica artística de sobrancelhas construídas por 
camadas Realismo na distribuição e movimentação 
dos fi os juntamente com sombreamento com efeitos 
de profundidade. Fios, sombras e cores, 
esse trio proporcionaum resultado natural 
e marcante!

MATERIAL EXIGIDO: Dermógrafo, agulhas de 1 ponta R1 
com diâmetro de 0,30 ou 0,35, tinta vermelha para prática 
no látex, vaselina. 

MATERIAL EXIGIDO: Dermógrafo, agulha de 01 ponta, 
pigmentos castanhos (um claro e um escuro).

VAGAS LIMITADAS

VAGAS LIMITADAS
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PREPARE-SE
PARA VIVER UMA 
EXPERIÊNCIA ÚNICA,
CRIADA PELA HAUT,
PIONEIRA NO
SEGMENTO PMU.

DE 9 A 12 DE ABRIL
EM SÃO PAULO

PmuPmu
4ºedition4ºedition4ºedition4ºedition

Tubarão do

Cris
Arcangeli

Vilhena

Apresentação
com Carla

Gabriela
Ribeiro
GabrielaGabriela
Ribeiro

Roberta
Adamatti

Valéria
Yoshino

Ciro
Criminacio

Kely
C. Santos

Raquel
Fernandes

Rose
Ribeiro

ArcangeliArcangeli

Fábio
Hurczulack

Fabiana
Lopes

PALESTRANTES ESPECIALISTAS
DO RAMO, BATE-PAPO COM
OS INTEGRANTES DO HAUT TEAM,
CONVIDADOS CONCEITUADOS,
SORTEIOS E MUITO MAIS!

“O PmuAlchemist é um evento que trata de matérias 
científicas na micropigmentação, entretanto é um 
evento que visa entregar um combo completo de 
estratégias para melhorar o desempenho do profissional 
em todos os campos.
Aproveite o PmuAlchemist para subir de nível.”

Alisson Schuster
CEO da HAUT Academy e micropigmentador

APOIO:REALIZAÇÃO:

Fo
rm

aç
ão

 d
e 

p
ro

fe
ss

or
es

D
ia

s 
11

 e
 12

INGRESSO VIP PREMIUM

R$ 4.800
à vista

ou 10x de R$ 520,00
Valor por pessoa

(direto com o consultor)

INGRESSO INDIVIDUAL

10x de R$ 125,35
 R$ 1.253,50

INGRESSO DUPLO

10x de R$ 182,50
R$ 912,50
Total R$ 1.825,00

Valor por pessoa

INGRESSO TRIPLO

10x de R$ 217,35
R$ 724,50
Total R$ 2.173,50

Valor por pessoa

P
m

u
M

as
te

rC
la

ss
 - 

D
ia

s 
9 

e 
10

27%OFF

42%OFF

Compre o ingresso
vip premium

e ganhe acesso
gratuito ao

PmuMasterClass
Dias 9 e 10

Para mais informações
acesse nosso site:

www.pmualchemist.com

Nos dias 9 e 10 teremos uma imersão 
de conhecimento e experiências das 
ciências do mundo da micropigmen-
tação.

Já nos dias 11 e 12 iremos credenciar 
profissionais com sua metodologia 
exclusiva no ensino da colorimetria.

A formação de professores visa criar 
uma padronização simplificada no 
ensino teórico da PMU, fazendo com 
que os novos micropigmentadores 
evoluam mais rápido e com menos 
dúvidas sobre pigmentos.

Formação de Professores
Dia 11
• Revisão do conteúdo abordado 
durante o congresso;
• Estudo de todos os Ci's usados na 
atualidade;
• Química aprofundada;
• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên-
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

Dia 11
• Aula prática do processo de fabricação 
de tintas;
• Síntese de matérias primas orgânicas e 
inorgânicas;
• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;
• Alergias;
• Fontes de extração de elementos para 
síntese;
• Relação corante x pigmento;
• Avaliação final.

PmuMasterClass - Dia 10
9h30 Abertura
Cosmetology: A ciência da beleza
Kely C. Santos
Farmacêutica com habilitação em Indústria, 
Farmácia Estética e Farmácia Homeopática. 
Mestre em Ciências Farmacêuticas. Doutora 
(PHD) em Ciências Farmacêuticas. Professora. 
Palestrante. Pesquisadora.
“O desenvolvimento de cosméticos requer 
amplo conhecimento dos processos fisiológicos 
e bioquímicos cutâneos. Reconhecer as 
propriedades químicas e terapêuticas de uma 
formulação cosmética, permite ao profissional 
da área de micropigmentação, reconhecer, 
diferenciar e aplicar diferentes produtos 
cosméticos de acordo com as necessidades de 
cada cliente.”

12h Almoço

13h30
Influence of Physics
A mecânica
Alisson Schuster
CEO da HAUT Academy e micropigmentador
Falaremos de física e das ferramentas usadas 
pelo micropigmentador. É nesse momento que 
vamos conversar sobre as matérias primas que 
são usadas na fabricação de agulhas e 
dermógrafos, quais são os processos utilizados 
na fabricação dos mesmos e qual a real 
influência da física na qualidade final do 
procedimento de micropigmentação.

15h30 Coffee

16h
Bate-papo HAUT Team
Raquel Fernandes, Fabiana Lopes
e Rose Ribeiro

17h30
Empreedorismo da Imagem Pessoal:
Como Tornar Seu Nome Uma Marca
com Carla Vilhena

 

Formação de Professores
Dia 11
• Revisão do conteúdo abordado 
durante o congresso;
• Estudo de todos os Ci's usados na 
atualidade;
• Química aprofundada;
• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

Dia 11
• Aula prática do processo de fabricação 
de tintas;
• Síntese de matérias primas orgânicas e 
inorgânicas;
• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;
• Alergias;
• Fontes de extração de elementos para 
síntese;
• Relação corante x pigmento;
• Avaliação final.

Falaremos de física e das ferramentas usadas 
pelo micropigmentador. É nesse momento que 
vamos conversar sobre as matérias primas que 
são usadas na fabricação de agulhas e 
dermógrafos, quais são os processos utilizados 
na fabricação dos mesmos e qual a real 
influência da física na qualidade final do 

• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;

• Fontes de extração de elementos para 

• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

• Aula prática do processo de fabricação 

• Síntese de matérias primas orgânicas e 

publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên-
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

• Aula prática do processo de fabricação 

• Química aprofundada;
• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

Dia 11
• Aula prática do processo de fabricação 

• Síntese de matérias primas orgânicas e 

• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;

• Fontes de extração de elementos para 

• Relação corante x pigmento;
• Avaliação final.

PmuMasterClass - Dia 9
9h30 Abertura

10h
Pigment Chemistry
Química do Pigmento de A a Z
Gabriela Ribeiro
Química e responsável técnica
HAUT Technology
“Micropigmentadores usam tinta o tempo 
todo entretanto nem todos sabem 
exatamente o que é aquele frasco com 
líquido colorido, ou pelo menos o que é e o 
que tem dentro dele.
Nada mais pertinente do que iniciar o maior 
congresso científico da micropigmentação, 
falando sobre uma das principais ferramen-
tas do micropigmentador.”

12h Almoço

14h30
Skin Theory
Local da Aplicação
Ciro Criminacio
Farmacêutico, professor de Imunologia e
diretor da qualidade do grupo HAUT
“O local que realizamos a micropigmen-
tação é a pele e a partir do momento que o 
micropigmentador compreende as ações 
biológicas que estão acontecendo no local, 
ele passa a ter domínio de tudo, positivo ou 
negativo que possivelmente irá acontecer 
durante o seu procedimento.” 

16h30 Coffee
Bate-papo HAUT Team
Valéria Yoshino, Fábio Hurczulack
e Roberta Adamatti

17h30
Desafios do Ramo da Estética:
Como Manter Seu Negócio Relevante
com Cris Arcangeli
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PREPARE-SE
PARA VIVER UMA 
EXPERIÊNCIA ÚNICA,
CRIADA PELA HAUT,
PIONEIRA NO
SEGMENTO PMU.

DE 9 A 12 DE ABRIL
EM SÃO PAULO

PmuPmu
4ºedition4ºedition4ºedition4ºedition

Tubarão do

Cris
Arcangeli

Vilhena

Apresentação
com Carla

Gabriela
Ribeiro
GabrielaGabriela
Ribeiro

Roberta
Adamatti

Valéria
Yoshino

Ciro
Criminacio

Kely
C. Santos

Raquel
Fernandes

Rose
Ribeiro

ArcangeliArcangeli

Fábio
Hurczulack

Fabiana
Lopes

PALESTRANTES ESPECIALISTAS
DO RAMO, BATE-PAPO COM
OS INTEGRANTES DO HAUT TEAM,
CONVIDADOS CONCEITUADOS,
SORTEIOS E MUITO MAIS!

“O PmuAlchemist é um evento que trata de matérias 
científicas na micropigmentação, entretanto é um 
evento que visa entregar um combo completo de 
estratégias para melhorar o desempenho do profissional 
em todos os campos.
Aproveite o PmuAlchemist para subir de nível.”

Alisson Schuster
CEO da HAUT Academy e micropigmentador

APOIO:REALIZAÇÃO:
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INGRESSO VIP PREMIUM

R$ 4.800
à vista

ou 10x de R$ 520,00
Valor por pessoa

(direto com o consultor)

INGRESSO INDIVIDUAL

10x de R$ 125,35
 R$ 1.253,50

INGRESSO DUPLO

10x de R$ 182,50
R$ 912,50
Total R$ 1.825,00

Valor por pessoa

INGRESSO TRIPLO

10x de R$ 217,35
R$ 724,50
Total R$ 2.173,50

Valor por pessoa
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27%OFF

42%OFF

Compre o ingresso
vip premium

e ganhe acesso
gratuito ao

PmuMasterClass
Dias 9 e 10

Para mais informações
acesse nosso site:

www.pmualchemist.com

Nos dias 9 e 10 teremos uma imersão 
de conhecimento e experiências das 
ciências do mundo da micropigmen-
tação.

Já nos dias 11 e 12 iremos credenciar 
profissionais com sua metodologia 
exclusiva no ensino da colorimetria.

A formação de professores visa criar 
uma padronização simplificada no 
ensino teórico da PMU, fazendo com 
que os novos micropigmentadores 
evoluam mais rápido e com menos 
dúvidas sobre pigmentos.

Formação de Professores
Dia 11
• Revisão do conteúdo abordado 
durante o congresso;
• Estudo de todos os Ci's usados na 
atualidade;
• Química aprofundada;
• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên-
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

Dia 11
• Aula prática do processo de fabricação 
de tintas;
• Síntese de matérias primas orgânicas e 
inorgânicas;
• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;
• Alergias;
• Fontes de extração de elementos para 
síntese;
• Relação corante x pigmento;
• Avaliação final.

PmuMasterClass - Dia 10
9h30 Abertura
Cosmetology: A ciência da beleza
Kely C. Santos
Farmacêutica com habilitação em Indústria, 
Farmácia Estética e Farmácia Homeopática. 
Mestre em Ciências Farmacêuticas. Doutora 
(PHD) em Ciências Farmacêuticas. Professora. 
Palestrante. Pesquisadora.
“O desenvolvimento de cosméticos requer 
amplo conhecimento dos processos fisiológicos 
e bioquímicos cutâneos. Reconhecer as 
propriedades químicas e terapêuticas de uma 
formulação cosmética, permite ao profissional 
da área de micropigmentação, reconhecer, 
diferenciar e aplicar diferentes produtos 
cosméticos de acordo com as necessidades de 
cada cliente.”

12h Almoço

13h30
Influence of Physics
A mecânica
Alisson Schuster
CEO da HAUT Academy e micropigmentador
Falaremos de física e das ferramentas usadas 
pelo micropigmentador. É nesse momento que 
vamos conversar sobre as matérias primas que 
são usadas na fabricação de agulhas e 
dermógrafos, quais são os processos utilizados 
na fabricação dos mesmos e qual a real 
influência da física na qualidade final do 
procedimento de micropigmentação.

15h30 Coffee

16h
Bate-papo HAUT Team
Raquel Fernandes, Fabiana Lopes
e Rose Ribeiro

17h30
Empreedorismo da Imagem Pessoal:
Como Tornar Seu Nome Uma Marca
com Carla Vilhena

 

Formação de Professores
Dia 11
• Revisão do conteúdo abordado 
durante o congresso;
• Estudo de todos os Ci's usados na 
atualidade;
• Química aprofundada;
• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

Dia 11
• Aula prática do processo de fabricação 
de tintas;
• Síntese de matérias primas orgânicas e 
inorgânicas;
• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;
• Alergias;
• Fontes de extração de elementos para 
síntese;
• Relação corante x pigmento;
• Avaliação final.

Falaremos de física e das ferramentas usadas 
pelo micropigmentador. É nesse momento que 
vamos conversar sobre as matérias primas que 
são usadas na fabricação de agulhas e 
dermógrafos, quais são os processos utilizados 
na fabricação dos mesmos e qual a real 
influência da física na qualidade final do 

• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;

• Fontes de extração de elementos para 

• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

• Aula prática do processo de fabricação 

• Síntese de matérias primas orgânicas e 

publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên-
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

• Aula prática do processo de fabricação 

• Química aprofundada;
• Apresentação do material didático;
• Criação de cores em aula prática;
• Avaliação dos artigos científicos 
publicados que embasam o método;
• Oratória para transmissão do 
conteúdo ao aluno;
• Avaliação de todas as intercorrên
cias conhecidas com uso de 
pigmentos dentro da pele.

Dia 11
• Aula prática do processo de fabricação 

• Síntese de matérias primas orgânicas e 

• Avaliação do pigmento no tecido;
• Mudanças do âmbito da física;

• Fontes de extração de elementos para 

• Relação corante x pigmento;
• Avaliação final.

PmuMasterClass - Dia 9
9h30 Abertura

10h
Pigment Chemistry
Química do Pigmento de A a Z
Gabriela Ribeiro
Química e responsável técnica
HAUT Technology
“Micropigmentadores usam tinta o tempo 
todo entretanto nem todos sabem 
exatamente o que é aquele frasco com 
líquido colorido, ou pelo menos o que é e o 
que tem dentro dele.
Nada mais pertinente do que iniciar o maior 
congresso científico da micropigmentação, 
falando sobre uma das principais ferramen-
tas do micropigmentador.”

12h Almoço

14h30
Skin Theory
Local da Aplicação
Ciro Criminacio
Farmacêutico, professor de Imunologia e
diretor da qualidade do grupo HAUT
“O local que realizamos a micropigmen-
tação é a pele e a partir do momento que o 
micropigmentador compreende as ações 
biológicas que estão acontecendo no local, 
ele passa a ter domínio de tudo, positivo ou 
negativo que possivelmente irá acontecer 
durante o seu procedimento.” 

16h30 Coffee
Bate-papo HAUT Team
Valéria Yoshino, Fábio Hurczulack
e Roberta Adamatti

17h30
Desafios do Ramo da Estética:
Como Manter Seu Negócio Relevante
com Cris Arcangeli
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SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO
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30

Tricologia do fi o 
a serviço de uma 
extensão mais segura 
para o cliente

Como fazer seu 
primeiro cem 
mil, alinhando seu 
negócio de cílios

A agilidade e o 
isolamento perfeito: 
a técnica para 
diminuir o tempo 
dos procedimentos

Rousie Couto
SP • Lash Designer

Monique Marques
SP • Lash Designer

Aline de Oliveira
SP • Lash Artist

André Couto
SP • Mestre em Química

COORDENADOR CIENTÍFICO

ALEXANDRE SIMAS
Esteticista e Maquiador

No segmento de cílios, vivemos o melhor momento 
do mercado. A vaidade feminina, e também 

a masculina, tem impulsionado o setor e milhares de 
pessoasjá sentem sua autoestima melhorada ao passarem 

pelas mãos de profi ssionais talentosos. O grupo 
Estética In investe cada vez mais nesse mercado, com 

os quatro importantes eventos no país, realizados no 
Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Florianópolis. Em 

são Paulo já somos o maior e mais completo evento do 
setor e recebemos vocês com o carinho e a  atenção 

merecidos.  Preparamos tudo para que seja lindo e 
signifi cativo na vida profi ssional de cada um. Meu desejo 

é de sucesso absoluto para todos os inscritos. Sejam 
todos muito bem-vindos.Muito obrigado!

PATROCINADORES

Dia 08 de Abril • Auditório 9
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SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO
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O poder no olhar
das celebridades

Estilos avançados 
para mapeamento 
de cílios

Visagismo e 
personalização 
do atendimento

A nova geração 
de adesivos para 
extensões

Fidelizando 
através 
da manutenção

Val Ferreira
SP • Master em Cílios

Marina Cota
MG • Lash Coach

Kelen Padilha
SP • Cosmetóloga, Lash Artist

Anne Gabriele
RS • Lash Coach

Thamy Silva
PR • Lash Artist

12h30 às 14h15 ALMOÇO

Às
 1

8h

ENCERRAMENTO
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Empreendedorismo 
e gestão humanizada 
um empreendedor 
para cada momento

Estratégia de 
precifi cação - como 
calcular o preço dos 
serviços estéticos

Dra. Tânia Oliveira
SP • Consultora Empresarial e Mestre em Psicossomática

Cris Mendanha
DF • Tricologista formada em Marketing 
com MBA em Gestão de Negócios

SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO

COORDENADORA CIENTÍFICA

ALESSANDRA FREGONEZE
Fisioterapeuta e Empresária, MBA 
em Gestão e Atuação de Clínicas e SPA

BRASILEIRO 
DE GESTÃO 
DE NEGÓCIOS 
EM ESTÉTICA 

FÓRUM5º

DE NEGÓCIOS 
EM ESTÉTICA

É com muita satisfação que damos boas vindas aos 
participantes do 5º Fórum Brasileiro de Gestão, estamos 

felizes e orgulhosos por realizar um evento exclusivo 
para empresários, líderes e gestores do segmento que 
mais cresce no mundo. Entendemos que se tornar um 

empresário de sucesso não é uma tarefa fácil, exige 
dedicação, resiliência, conhecimento e paixão pelo 

o que faz. Aproveitem ao máximo esse momento a 
fim de absorver todos os insights e dicas dos nossos 
convidados para alcançar os seus objetivos e metas. 

Preparamos uma grade super  especial. Trouxemos 
gestores de sucesso de todo o Brasil que abordarão 

assuntos atualizados com o propósito de elevar a um 
próximo nível os resultados do seu negócio. Muito 

obrigada a todos!

PATROCINADORES

APOIO EDUCACIONAL

Dia 08 de Abril • Auditório 8
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PNL aplicado a 
vendas na estética

Gestão de resultados 
da anamnese ao pós 
venda

Como aumentar 
o lucro da sua 
clínica de estética

Sonhe alto, 
como transformar 
seu negócio em 
franquia

Estratégias 
de marketing 
e vendas online

Daniela Martello
SP • Administradora, Coach e Fundadora Viver de Estética

Ingrid Peres
SP • Fisioterapeuta Dermato Funcional Rede Onodera

Kevin Zehil
SP • Diretor geral Anna Pegova Paris

Dr. Edson Ramuth
SP • Médico CEO e Fundador Emagrecentro

Wilmark Gomes
TO • CEO & Fundador do Portal Wilmark Gomes

SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO

12h45 às 14h20 ALMOÇO
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GESTÃO 
ESTRATÉGICA 
DE  CLÍNICAS E 
NEGÓCIOS EM 
ESTÉTICA 
TEMA: JURÍDICO COMERCIAL 
E TRABALHISTA

CURSO PÓS-FÓRUM Dia 09.04 // 10h às 18h 

COMBO
FÓRUM DE GESTÃO
     CURSO PÓS

TOTAL: R$624,00
SOMENTE CURSO: R$440,00 OU 6X R$74,00 S/ JUROS.

16
h2

5 
às

 1
7h

05
17

h0
5 

às
 1

8h

Realidade virtual 
o poder da inovação 
aplicada à saúde e 
estética

Como encantar 
o seu cliente 
supere expectativa

Felipe Coimbra
SP • CEO Nexus

William Lin
SP • Head Trainer e CEO Instituto i9C

Às
 1

8h

ENCERRAMENTO

SEGUNDA • 08.ABR.2019 TEMÁRIO CIENTÍFICO

Sala Araucária (Hotel Holiday Inn)
VAGAS LIMITADAS

CRIS 
MENDANHA 
EMPRESÁRIA E TRICOLOGISTA DO SPA CAPILAR 
SWEET THERAPY; FORMADA EM MARKETING 
COM MBA EM GESTÃO DE NEGÓCIOS; 
MENTORA EM GESTÃO DE CLÍNICAS E 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA BELEZA � DF

PHD DRA. 
GISELE LUCCAS
ADVOGADA ESPECIALISTA EM 
RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL;
PHD EM CRIMINOLOGIA E MESTRE EM 
CIÊNCIAS PENAIS � SP

CONVIDADA ESPECIAL
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INFORMAÇÃO 
DE QUALIDADE

E ESPECÍFICA
PARA A SUA 

ÁREA?

O universo da Estética e da 
Beleza comentado por quem 
mais entende do assunto

Dicas para impulsionar sua 
carreira e aumentar os seus ganhos

Notícias, novidades e lançamentos 
de produtos e equipamentos 

Com linguagem simples e 
descomplicada

*6 Edições (estudantes ganham assinatura semestral).
Promoção por tempo limitado.

INSCREVA-SE NOS 
CONGRESSOS E GANHE GRÁTIS 
01 ASSINATURA ANUAL*
DA REVISTA 
NEGÓCIO ESTÉTICA

eSSE É 
O NOSSO

NEGÓCIO!

PARA A 

NEGÓCIO!

ACESSE WWW.REVISTANEGOCIOESTETICA.COM.BR
FAÇA AGORA MESMO A SUA ASSINATURA

CURTA E COMPARTILHE NOSSAS REDES SOCIAIS /NEGOCIOESTETICA @NEGOCIOESTETICA

ASSISTA A COBERTURA 
COMPLETA DURANTE A

ESTÉTICA IN SÃO PAULO /tvnegocioestetica
ACESSE NOSSO CANAL NO YOUTUBE

ou ligue de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h.

(21) 3888-3790 | (21) 3887-9158  
(21) 97217-4436 | (11) 99468-1868 • (11) 99478-3593

 e lançamentos 

PARA A 

Máscaras  

faciais
Novidades incríveis  

que encantam a clientela

Micropigmentação cresce  

e ganha área exclusiva na revista

Os métodos de emagrecimento  

que são sucesso nas clínicas

Vitamina A: o ativo do momento

ESPECIA
L
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#OrgulhodeSerEsteticista

SÃO PAULO • RIO DE JANEIRO • FLORIANÓPOLIS • FORTALEZA 
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A Estética in São Paulo se preocupa em gerar cultura para todos os seus participantes. Pensando nisso, 
preparamos para você o Espaço Café com Letras. Lá, você vai poder conhecer os principais lançamentos 
de livros voltados para o mercado de Beleza, Saúde e Bem-Estar, bater um papo com os autores, tomar 
um café e, quem sabe, até conseguir um autógrafo!

Vanesssa Siqueira
Dermopigmentadora

• Dermocapillus - O tratado da Micropigmentação Capilar

06 a 08.04 // 14h às 15h

Silvia Zanata
Especialista em Marketing

• Marketing para espaços de beleza

07 e 08.04 // 14h às 15h

Rodrigo Tavares
Especialista em Peelings Químicos

• Peelings Químicos Estéticos

06.04 // 14h às 15h

LANÇA
MENTO!

• Biossegurança - Estética e Imagem Pessoal
• Estética Teen
• Gestantes: Cuidados estéticos durante a gravidez

06 a 08.04 // 11h às 12h

Isabel Piatti
Tecnóloga em Estética

Ricamente produzido, o Livro com o Conteúdo Científi co, é 
uma compilação exclusiva e fi dedigna das principais e mais 
importantes palestras que fazem parte da grade dos Congressos 
de Estética e de Dermopigmentação. A Estética in São Paulo, 
presenteia todos os participantes inscritos e pagos, com um 
exemplar com acabamento de luxo e que já se transformou em 
objeto de desejo dos profi ssionais da beleza. Mais do que uma 
fonte de estudos e de consulta para os profi ssionais, o livro 
é também uma recordação primorosa de um encontro único, 
enriquecedor e especial.

AS PÁGINAS DE LUXO DA ESTÉTICA

*I
m

ag
en

s 
m

er
am

en
te

 il
us

tra
tiv

as
.



28

Palácio de Convenções do AnhembiFeira de Beleza, 
Saúde e Bem-Estar 06 a 08 de abril de 2019

Das 11h às 19h

EXPOSITORES
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I MICRO

D E R M O C O S M É T I C O S
kosmobelle

k

C U L T I V A N D O  B E L E Z A

SOM
COSMÉTICOS

UNYLEYA VITOR TATOO
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LIVRO CIENTÍFICO E CERTIFICADO

INFORMAÇÕES GERAIS

O Livro Científico e o Certificado 
deverão ser retirados no dia 07 
de Abril, na secretaria do evento, 
a partir das 14h.
Os certificados digitais estarão 
disponíveis para download no site 
a partir de 29 de Abril. 
A organizadora não enviará 
certificados e nem livros via correios.

*Apenas os congressistas dos Congressos de Estética e Dermopigmentação terão direito ao Livro Científi co.
*Imagens meramente ilustrativas.

C
er

ti
fi

c
ad

o

CERTIFICAMOS QUE

PARTICIPOU DO

REALIZADO NO 

NA CIDADE DE SÃO PAULO, SP

Maria Santos

4º CONGRESSO INTERNACIONAL CIENTÍFICO MULTIDISCIPLINAR EM ESTÉTICA

PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2018

SÃO PAULO, 10 DE ABRIL DE 2018

Ana Claudia Petkevicius
Coordenadora Congresso 

Ana Claudia Petkevicius

C
er
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r
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r
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• FEIRA
Os congressistas 
tem acesso livre à feira 
nos 3 dias de 
evento (06 a 08 de 
abril de 2019). 
Horário de 
funcionamento 

da feira: 11h às 19h.

• TRANSPORTE
Transporte gratuito 
circular:
Estação Metrô Tietê > 
Palácio de Convenções 
Anhembi > Estação 
Metrô Tietê
7h30 às 20h30

• ESTUDANTES 
Devem, obrigatóriamente, 
apresentar documento 
comprovando vínculo com 
as instituições de ensino 
na entrada do evento.

• PRÉ-CONGRESSO
Evento integrante da pro-
gramação da Estética in São 
Paulo 2019: Pré-Congresso 
Mezzo - Transformando 
Vidas - 06 de abril de 2019, 
das 10h às 19h. Pré-Con-
gresso Amiea - 3º Amiea 
Academy Congress - 06 de 
abril de 2018, das 9h45 às 
18h15. Não será vendido 
separadamente. O conteúdo 
é de responsabilidade dos 
patrocinadores.

• CREDENCIAL
Em caso de emissão 
de 2ª via de credencial 
para congressistas, será 
cobrada uma taxa no valor 
de uma nova inscrição 
no local.

• TRADUÇÃO
Palestras internacionais 
terão tradução para 
o Português e Espanhol.

• MAIS INFORMAÇÕES 
Central de Atendimento 
Estética in São Paulo, 
horário das 8h ás 15h :
(11) 2533-5068  
(11) 99468 1868

Date
04 a 06 Abril 2020

FEIRA DE BELEZA, SAÚDE E BEM-ESTAR
PALÁCIO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI • SP
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MÍDIA OFICIALLOCAL HOTEL OFICIAL APOIO AGÊNCIA DE VIAGENS OFICIALREALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Save
Datethe

04 a 06 Abril 2020

FEIRA DE BELEZA, SAÚDE E BEM-ESTAR
PALÁCIO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI • SP



SEU! 
ESTE CARRO

JÁ É QUASE

Deposite já o seu cupom na urna 
localizada no stand da Fismatek, 

faça fi ga e fi que de olho 
no sorteio!

AGORA FALTA POUCO!

PATROCÍNIO

ZER INHO

Boa KWID
LIFE

0KM sorte!


