Cosmetologia e Nutricosméticos
O aluno será capaz de indicar diferentes cosméticos e cosmecêuticos, potencializando os
tratamentos de várias disfunções estéticas. Minimizando riscos de reações adversas.
Viabilizará o ingresso em indústrias de cosméticos e perfumarias.




Conhecimentos: Conhecer os principais ativos cosméticos e
nutricosméticos utilizados para potencializar o tratamento de
diferentes disfunções estéticas. Conhecendo seus mecanismos
de ação, contraindicações e reações adversas.

Habilidades: Capacidade de elaborar um protocolo com a
associação de diferentes princípios ativos de uso cosmético e
nutricosméticos, com a finalidade de potencializar protocolos. Possibilitar ao
egresso conhecimento prático para ingressar em indústrias de cosméticos e
farmácias de manipulação que trabalhem com dermocosméticos.
Atitudes: Profissionais com senso crítico em relação ao uso de cosméticos e
nutricosméticos. Minimizar reações adversas, queimaduras e sensibilizações de
pacientes com cosméticos
Potencializar resultados através da combinação de princípios ativos e
nutricosméticos.

Descrição do curso
O curso possibilitará ao estudante conhecer os ativos para tratamentos de uso "in" e "out"
que podem potencializar os resultados obtidos nos tratamentos em cabine e no "home
care" de disfunções estéticas. Para o profissional que deseja atuar na indústria, os ativos,
testes sensoriais e de funcionalidade serão abordados no curso.

Diferenciais
Único curso em Curitiba para profissionais da área de Estética voltado para cosmetologia e
nutricosméticos.

Mercado de trabalho
Por meio dos conhecimentos adquiridos no curso, o egresso estará capacitado para a
atuação na indústria de cosméticos e perfumaria, farmácias de manipulação, clínicas de
estética e revenda de produtos cosméticos.



Regulamentação e definição de cosméticos



Veículos cosméticos e permeação cutânea



Ativos anti-aging e ativos indutores de colágeno



Análise sensorial e perfumaria



Pesquisa e desenvolvimento na indústria de cosméticos



Peelings químicos, físicos e enzimáticos



Tratamento de discromias e fotoproteção



Tricologia in e out



Cosmetologia e nutricosméticos para celulite, gordura localizada e estrias



Cosmetologia e nutricosméticos para gestantes e pele masculina



Aspectos nutricionais aplicados à estética



Cosmética natural e cosméticos veganos



Tratamento da acne in e out e cosméticos teens



Controle de qualidade na indústria cosmética



Tratamento personalizado



Marketing digital e redes sociais – EAD



Branding – Gestão de marcas – EAD

Carga horária total: 360 Horas

