
Estimada(o) Cliente:

A 3D FARMA tem o prazer de a(o) convidar a estar presente na MASTERCLASS PEELINGS QUÍMICOS by INNOAESTHETICS, 

a realizar no próximo mês de Janeiro 2018, nas cidades do Porto, Coimbra e Lisboa.

Neste evento de Estética Avançada, realizaremos uma atualização de todos os procedimentos, técnicas e proto-

colos relacionados com os Peelings Químicos da INNOAESTHETICS!

Inovamos uma vez mais com o facto de dividirmos os conteúdos programáticos entre uma sessão presencial, onde 

abordaremos conceitos teóricos com atividades práticas e algumas sessões on-line onde, através de vídeos e 

emissões em direto, esclareceremos dúvidas e apresentaremos detalhes técnicos de alguns produtos, bem como 

protocolos específicos consoante as necessidades dos casos clínicos apresentados. 

Não perca esta oportunidade! Contamos com a sua tão importante presença!

Um abraço e até breve!

Diogo Brandão

3D FARMA

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES
POR FAVOR CONTACTAR:

ma3d far
Rua Ferreira de Castro, nº 74, 1º

 3880-218 OVAR
Tel: 256 282 870  Tlm: 917 589 595

info@3dfarma.pt

www.3dfarma.pt

HOTÉIS COM PARCERIA:

 

Hotel Ipanema Porto
Rua do Campo Alegre, 156

4150-169 Porto
Tel: 226 075 059

Hotel Fénix Lisboa
Praça Marquês de Pombal, 8

1269-033 Lisboa
Tel: 210 061 800

     

  

 
Hotel Dona Inês

Rua Abel Dias Urbano 
3000-001 Coimbra
Tel: 239 855 800

10 Janeiro > Porto
17 Janeiro > Coimbra
24 Janeiro > Lisboa

3d farma

PEELINGS QUÍMICOS by

MASTERCLASS



ORADORES:

PROGRAMA SESSÃO PRESENCIAL:

INSCRIÇÃO:

GLYCOAGE, MANDELAGE E BIO C
Alfa-Hidroxiácidos multi-ingredientes, 
aplicáveis em indicações leves relacionadas com 
hiperpigmentação, acne e envelhecimento cutâneo.
Com demonstração prática.

SKIN RECOVERY E TCAGE
Beta-Hidroxiácidos multi-ingredientes, 
aplicáveis em indicações moderadas relacionadas 
com acne, cicatrizes, estrias e envelhecimento 
cutâneo. 
Com demonstração prática.

LIGHTENING E DEPITACH-3
Peelings Avançados multi-ingredientes combinados 
ou sequenciais, aplicáveis em indicações graves 
relacionadas com hiperpigmentação e envelheci-
mento cutâneo.
Com desmonstração prática.

MGTCA E ULTIMATE EYE CORRECTOR
Peelings multi-ingredientes de última geração, 
indicados para biorevitalização cutânea e dis-
funções estéticas perioculares.
Com demonstração prática.

Obs: Por motivos logísticos, o programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

 

Durante o evento teremos descontos especiais!

Valor: 50€ (iva incluído)

Incluí: almoço no restaurante do Hotel, coffee 
breaks, documentação de apoio e diploma de par-
ticipação.

(A inscrição dá-lhe acesso a um vale de 20% de 
desconto, para usar numa encomenda a realizar até 
28 de Fevereiro 2018. Desconto não acumulável com 
outras campanhas, descontos ou bonificações)

Envie a sua inscrição acompanhada do pagamento ou 
comprovativo de pagamento por email, ctt ou pelo seu 

Delegado Comercial.

NIB para transferência: 0018 0003 1613 6616 0209 1 
(Santander)

INFORMAÇÕES: EMAIL: info@3dfarma.pt
TLF: 256 282 870  Whatsapp: 917 589 458

PEELINGS QUÍMICOS
MASTERCLASS

Estas sessões serão realizadas em ambiente de 
grupo fechado no Facebook onde, devidamente 
agendado, serão realizadas sessões em direto e 
publicados vídeos sobre os temas:

INNO-DERMA
Cosmética Médica Avançada nos procedimentos
de Peeling Químico, bem como no complemento
do tratamento home care.

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO
Abordagem a protocolos de tratamento avançados 
com os diferentes Peelings Químicos, aplicados 
em casos clínicos reais.

DÚVIDAS
Esclarecimento de dúvidas específicas relacio-
nadas com os produtos e procedimentos mais 
indicados para o tratamento de casos específi-
cos dos seus pacientes.

PROGRAMA SESSÕES ON-LINE:

PORTO: 10 Janeiro 2018; COIMBRA: 17 Janeiro 2018;
LISBOA: 24 Janeiro 2018
Horário: 9.30h - 13.00h | 14.30h - 18.00h
(O conteúdo programático é igual em todas as cidades.)

PEELINGS QUÍMICOS
MASTERCLASS

by

Como inscrever-se?
Para realizar a sua inscrição deverá enviar para info@3dfarma.pt um 
email com:

Nome e morada completa; Telemóvel e email; Data de nascimento; Profis-
são; Nº contribuinte; Local a participar; Comprovativo de pagamento.

Datas para limite de inscrição:

9/1/2018 para Porto | 16/1/2018 para Coimbra | 23/1/2018 para Lisboa


