
Curso profissionalizante de 

Estética e Cosmetologia 
Conteúdo Programático 



MÉTODO PURE BEAUTY DE ENSINO! 

O curso conta sistema de aprendizagem híbrida, onde parte do conteúdo fica disponível  

24 horas por dia, podendo ser acessado por qualquer meio de comunicação que  

esteja conectado com a internet. Além disso, você terá acompanhamento de aprendizagem 

através de grupos fechados de aprendizagem, fóruns, teleconferência, aula presencial, 

lives, livros didáticos exclusivos e com conteúdo atualizado, aulas gravadas remotamente e 

plataforma de ensino, além de contar com instrutores presenciais e remotos, tudo para que 

sua absorção do curso seja uma incrível experiência.  

ESSE MÉTODO É EXCLUSIVO E FOI FEITO PENSANDO 

 EM VOCÊ! 



NOSSA PRÁTICA, a hora da AÇÃO! 

As aulas presenciais obrigatórias e flexíveis ocorrerão aos domingos das 9:00 as 13:00,  

três vezes ao mês, sempre sob o olhar atento e especializado de instrutores, todos  

renomados e com vasta experiência para que você possa desenvolver todo o  

conteúdo necessário para se tornar um profissional de sucesso.  

OS MAIS RENOMADOS E COMPETENTES PROFESSORES DO MERCADO  

INTERNACIONAL ESTÃO AQUI NA PURE BEAUTY!



SELO PURE BEAUTY de QUALIDADE! 

O aluno aprovado em todo o curso, com no mínimo 70% de aproveitamento, receberá  

Certificado internacional, válido no Brasil e Japão, certificado que recebe mesma  

carga horária de um curso de pós graduação na maioria dos países do mundo, representados 

pelo total de 600 horas o curso de estética facial e600 horas o curso de estética corporal.  

COM A FORMAÇÃO PURE BEAUTY VOCÊ SAIRÁ UM PROFISSIONAL  

MUITO QUALIFICADO PARA O MERCADO DE TRABALHO! 



Venha viver o sonho de atuar em um dos mercados de trabalho que mais cresce, essa é 

sua chance de atuar na área de estética, cosmética e embelezamento, atuando em clínicas 

de estética, salões de cabeleireiro, clubes, spas, empresas de cosméticos e equipamentos, 

em clínicas médicas (parceria com dermatologistas, cirurgiões plásticos, obstetras etc.)  

e tantas outras áreas.  

NÃO PERCA MAIS TEMPO, VEM SER PURE BEAUTY! 



Conheça nossos professores.

PROF. LAURA PATRICIA 
TAKEDA

PURE BEAUTY OWNER 
AESTHETICISM AND COSMETOLOGY



Dra. NEILA 
TAMASHIRO

PERIODONTICS SPECIALIST

DR. LUIS FERNANDO 
TAKASE

ANATOMIST



PROF. FERNANDA 
JESUS

ERGONOMISTAESTHETICISM AND COSMETOLOGY

PROF. MARCIA KORSANKE 
MATSUMOTO

PROF. JANAINA MITIKO 
MARTINS UTIDA

NUTRITIONIST



PROF. EDSON DEMETRIO LEAL INSTRUTOR KEN TAKEDA 
MASTER  OF LAW 
 AND MARKETING

MANAGEMENT  
INSTRUCTOR



•Boas Práticas em Estética

Ética 

Estudo de questões  à biossegurança no manejo de correta utilização 
de materiais e produtos na Estética. 

Conceitos de biossegurança e legislação vigente; 

Controle de infecções; 

Esterilização de materiais; 

Manejo de produtos dentro dos parâmetros de boas práticas. 



•Anatomia e fisiologia: 

Sistema Tegumentar; 

Sistemas linfático; 

Sistema circulatório;  

Sistema músculo-esquelético; 

Sistema Endócrino;  

Sistema Nervoso 



•Técnicas Manuais em Estética 

Estudo das técnicas manuais aplicadas à Estética. 

Conceitos de métodos validados cientificamente no tratamento 
 de afecções estéticas; 

Aplicação das técnicas de terapias manuais para melhora dos  
sistemas linfático e circulatório.



•Fundamentos em Dermatologia e Disfunções em Estética Facial 

Fundamentos fisiológicos das afecções estéticas faciais. 

Conceitos de agentes causadores das disfunções estéticas faciais; 

Fisiopatologia das principais afecções estéticas faciais: acne,  
cicatrizes de acne, rosácea, discromias e envelhecimento de pele.



•Avaliação das disfunções faciais. 

Anamnese voltada para a área facial; 

Classificação dos tipos e características de pele; 

Protocolos validados para classificação de disfunções faciais;



•Nutrição em Estética Facial

Alimentos, nutrientes, produtos naturais e nutricosméticos no 
tratamento das afecções estéticas faciais. 

Conceitos básicos de nutrição estética; 

Classe alimentar, macronutrientes e micronutrientes; 

Alimentos funcionais; 

Nutricosméticos na abordagem estética facial; 

Formulações nutricosméticas para o rejuvenescimento facial e 
tratamentos de acne, rosácea e discromias de pele.



•Eletroterapia na Estética Facial

Estudo dos fundamentos avançados de eletroterapia  no 
âmbito da estética facial. 

Conceitos biológicos e físicos aos  equipamentos de eletroterapia; 
Parametrização e aplicação dos principais equipamentos estéticos 
de eletroterapia nas afecções faciais:  

Acne, cicatrizes de acne, rosácea, discromias e envelhecimento de pele. 
Dentre eles: Radio frequência, Eletrolifting, Endermoterapia a vácuo,  
Cauterizador, Ultrassom 3 mhz, Peeling de Diamante, Peeling Sonico e  
Fototerapia.



•Cosmetologia na Estética Facial

Estudo da composição de formulações cosméticas e de sua 
aplicabilidade nas disfunções estéticas faciais. 

Conceitos, histórico e classificação dos cosméticos; 

Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI); 
Principais matérias-primas utilizadas em cosmetologia para as  
disfunções de Indicação de cosmético para seu respectivo tipo de pele; 

Resposta fisiológica da interação do princípio ativo no tratamento da 
disfunção facial; 

Tecnologia e formulações indicadas para o tratamento da acne, cicatrizes 
de acne, rosácea, discromias e envelhecimento de pele.



Fundamentos e Disfunções em Estética Corporal

Estudo dos fundamentos fisiológicos das afecções estéticas encontradas na área corporal. 
Revisão da fisiologia do sistema tegumentar e do metabolismo  
do tecido adiposo; 

Conceitos  e agentes causadores das disfunções estéticas corporais; 

Fisiopatologia das principais afecções estéticas corporais: 

Flacidez tissular, celulite, gordura localizada e estrias cutâneas.



Bases Clínicas em Estética Corporal

Estudo das bases, métodos, protocolos e recursos tecnológicos  aplicados à avaliação das 
disfunções corporais. 


Anamnese voltada para a área corporal; 

Classificação dos tipos e características de pele; 

Conceitos de métodos e recursos de avaliação em Estética; 

Tecnologias na área de avaliação corporal; 

Protocolos validados para classificação de disfunções corporais.



Cosmetologia na Estética Corporal

Estudo da composição de formulações cosméticas e de sua 
aplicabilidade nas disfunções estéticas corporais. 

Conceitos, histórico e classificação dos cosméticos; 
Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI);  
Resposta fisiológica da interação do princípio ativo no tratamento 
da disfunção corporal; 

Tecnologia e formulações indicadas para o tratamento da flacidez 
tissular, celulite, gordura localizada e estrias cutâneas.



Nutrição em Estética Corporal

Estudo dos nutrientes, alimentos, produtos naturais e nutricosméticos no tratamento  
das afecções estéticas corporais.  

Conceitos básicos de nutrição estética;  

Classe alimentar, macronutrientes e micronutrientes;  
Alimentos funcionais;  

Nutricosméticos na abordagem estética corporal;  

Formulações nutricosméticas no tratamento da celulite, gordura  
corporal, flacidez e estrias de pele



•Ergonomia aplicada aos Profissionais de Estética Facial e Corporal 

Conceitos e introdução à Ergonomia; 

Ergonomia aplicada às atividades  
dos profissionais de  
estética e análises ergonômicas; 

Doenças ocupacionais relacionadas  
ao trabalho com ênfase nos atendimentos  
realizados por profissionais de estética  
facial e corporal; 

Ginástica Laboral conceito, benefícios e classificação



Aulas bônus

Aos alunos que optarem em realizar os cursos de 
estética facial e o curso de estética corporal  

(curso profissionalizante de estética e cosmetologia), 
Recebera como bônus  mais dois módulos. 

Confira abaixo



•Estratégias de Marketing e  
Gerenciamento Aplicados à área da Estética 

Estudo da administração, finanças e contabilidade.  
Estratégias de Marketing voltadas a serviços e produtos na  
área da Estética.  
Noções de empresa na visão administrativa;  
Recursos e tecnologias para Marketing e Gestão na Estética  



•Empreender no Japão, quais as regras? como iniciar?
aonde ir? o que fazer?

* Formas de empresas previstas no Código Comercial japonês

* Tipos de empresas que podem ser abertas no Japão por estrangeiros

* Procedimentos para abertura de uma pequena empresa autônoma de pessoa física no Japão

* Responsabilidades do Microempreendedor

* Profissional autônomo liberal e freelancer (Relação entre local de trabalho e tipos de atividades

nele exercidas)

* Qualificação profissionalizante

* Ofícios que demandam habilitação homologada

* Passo a passo para formalizar o empreendimento

* Licenças e alvarás de funcionamento necessários

* Declaração branca e Declaração azul (diferenças entre as duas principais

formas de declarar o imposto de renda empresarial no Japão)

* Declaração de Imposto de Renda



INVESTIMENTO: 

Matrícula: ￥10.000.     24 parcelas de ￥30.000 

*Sendo a última parcela no valor de ￥20.000 (Referente a devolução da matrícula)

*Pagamento efetuado até o dia 5 do mês corrente terá 5% de desconto.

*A mensalidade deverá ser paga até o dia 10 de cada mês, caso houver atraso terá
　multa de 4% ao dia no valor da parcela. 

Duração do curso: 4 semestres



Incluso:  

Uniforme (1 jaleco)  
Materiais de treinamento   
Apostilas   
Acesso 24 horas a plataforma de estudo  
Jantar de formatura (Apenas para os alunos)  
*Acompanhantes deverão pagar a parte.  
(Sem limites de acompanhantes)  
Certificado Internacional já registrado em Notório japonês.

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

https://www.purebeauty-ece.com/ficha-de-cadastro-para-cursos


Maiores informações entre em contato: 

Telefone: 053-458-8917 

Celular: 080-3074-8824 

WhatsApp: +81 80 3070 8824 

E-mail: purebeautycontato@gmail.com

SITE: www.purebeauty-ece.com


