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M É T O D O



As estrias são uma atrofia tegumentar adquirida, que
surge quando as fibras elásticas e colágenas (responsáveis
pela firmeza da pele) se rompem e formam “cicatrizes”. 

Pois é, essas “cicatrizes” deixam marcas na autoestima das
pessoas. Muitas não se sentem bem convivendo com as
estrias todos os dias e acabam deixando de fazer muitas
coisas devido à baixa autoestima. Isso abala a qualidade
de vida e pode levar ao isolamento e em casos mais graves
à depressão. 

O Método                        foi criado para devolver a
autoestima das pessoas. Com esse tratamento para estrias,
homens e mulheres acabam se reencontrando e tomam
coragem para fazer o que já não faziam mais ou o que
nunca fizeram.
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Ele foi pensado para atender homens e mulheres de
todas as idades. Só não é indicado para quem faz uso de
corticoide, tem diabetes, problemas de circulação,
psoríase, dermatite atópica e doenças autoimunes em
geral. Por isso, o primeiro passo para o tratamento é a
avaliação, em que os casos que possuem
contraindicação são apontados.



Com o Método                          os resultados
começam a aparecer já na primeira sessão,
onde se nota uma leve diferença na pele. 
A partir da 2ª sessão os resultados já são

visíveis. Eles são definitivos na região tratada.
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Conteúdo 
Programático:

ANATOMIA E FISIOLOGIA DA PELE;

AVALIAÇÃO CLÍNICA;

FISIOPATOLOGIA DAS ESTRIAS E CICATRIZES;

INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES;

PROTOCOLO ESTRIAS CONTROL;

COSMETOLOGIA APLICADA;

BIOSSEGURANÇA;

PRÁTICA EM MODELO VIVO;

PÓS-PROCEDIMENTO;

GESTÃO DE NEGÓCIOS E ORIENTAÇÃO FINANCEIRA.

 



Acompanhamento pós-formação por 90
dias;
Kit Estrias Control by Patrícia Correia
(25 atendimentos em média). 
Ebook do curso;
Ebook ledterapia;
Kit de descartáveis;
Certificado Pform Beauty & Academy;
Certificado DGERT/SIGO.

Patrícia Correia
  

MASTER TRAINER INTERNATIONAL

Esteticista Cosmetóloga com dupla
certificação (Brasil e Portugal).

Forrmadora certificada na Europa.
CEO Pform Beauty & Academy. 

Criadora do método Estrias Control e
SlimCorpore
 Pioneira em Portugal, Holanda e Alemanha
na técnica de Hyaluron Pen com mais de
3,500 alunos certificados.

Pioneira em Portugal, Holanda, Luxemburgo,
França, Inglaterra e Suíça com a técnica
exclusiva de Fios Absorvíveis.
Alunos certificados em + 24 países. 
Certificação Russa em Plasma Lifting,
Hyaluron Pen e Oxy Therapy.

Criadora do método em Limpeza de Pele 3D.
Possui mais de 20 anos de experiência em
estética, cosmética e micropigmentação
paramédica.

 



FICOU INTERESSADA?

Investimento:

 PARA REALIZAR A SUA INSCRIÇÃO,
ACESSE O LINK E ENTRE EM
CONTACTO VIA WHATSAPP.

HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?
PHONE=351964290722&TEXT=

https://api.whatsapp.com/send?phone=351967290722&text=
https://api.whatsapp.com/send?phone=351967290722&text=

