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Estimada (o) Profissional,

É com muito prazer que lhe apresentamos o WORKSHOP 3D FARMA: DIATERMIA APLICADA À ESTÉTICA.

Trata-se de um evento especial, onde abordaremos todas as evoluções técnico-científicas sobre a DIATERMIA, uma tecnologia de 
grande eficácia e com enorme impacto nos resultados dos tratamentos de estética.

Destacamos neste Workshop a presença da Meritxell Llop, uma das mais conceituadas especialistas europeias em Diatermia, com 
mais de 25 anos de experiência com o uso desta tecnologia, aplicada em procedimentos faciais e corporais.

Num evento que será dividido entre os conceitos teóricos e muitos trabalhos práticos, exploraremos profundamente o BINARY, um 
dos mais inovadores e eficazes equipamentos que surgiu nos últimos tempos, que combina a mais credenciada Diatermia 448Khz com 
eletroestimulação, eletrolifting e eletrolipólise, com o objectivo de revolucionar os resultados dos tratamentos estéticos.

Vai perder esta oportunidade? Contamos com a sua tão importante presença!

Até breve! Um abraço!

Diogo Brandão
www.3dfarma.pt



ORADORA:

PROGRAMA:

INSCRIÇÃO:

1. Diatermia
        a. Conceitos teóricos
        b. Mecanismos de ação
        c. Objetivos terapêuticos

2. Método BINARY: muito além da Diatermia.

3. Regeneração de tecidos e tonificação muscular. Em que consiste?

4. Apresentação de trabalhos clínicos.

5. Atividades práticas:
        a. Protocolos básicos no tratamento de:
 - Facial: flacidez dérmica e muscular, envelhecimento cutâneo;
 - Corporal: celulite, gordura localizada e flacidez dérmica e muscular.
        b. Protocolos avançados, com procedimentos específicos: bolsas de olhos, linhas de expressão,                   
        mama, drenagem, pós operatório, cicatrizes, entre outros.

TAXA DE INSCRIÇÃO: 50€ (iva incluído)
Inscrição inclui:
- Almoço, coffee breaks, documentação e certificado.
- Vale de 20% de desconto para utilizar numa encomenda a realizar até 31/12/2017.
Desconto não acumulável com bonificações ou outras campanhas e acumulável com desconto a PP.
Envio da inscrição:
- Envie a sua inscrição acompanhada do pagamento por email, ctt ou pelo Delegado Comercial da sua zona.
- IBAN PARA TRANSFERÊNCIA: PT50 0018 0003 1613 6616 0209 1 (Santander)

5 NOVEMBRO - PORTO
6 NOVEMBRO - LISBOA

Horário:
10:00h – 13:00h
14.30h – 17.30h

MERITXELL LLOP

- Técnica em Estética e Cosmetologia
- Especialista em Diatermia desde 1988
- Especialista em Eletroterapia Aplicada e Cosmética
- Formada em Osteopatia, Terapia Sacro-Craniana, Drenagem Linfática e Reflexologia
- Formada em Restauração Bioenergétina pela Associação Espanhola de Acupuntura 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 3 DE NOVEMBRO

NOME: _____________________________________________________________________________________________
MORADA: ___________________________________________________________________________________________
LOCALIDADE: _____________________________________________  CÓDIGO POSTAL: _______________  -___________
TLF: __________________  TLM: __________________  E-MAIL _______________________________________________
ANIVERSÁRIOS (dia/mês): ____ / ____  PROFISSÃO: _________________________ NIF: ____________________________

Favor assinalar o local a participar:      5 de Novembro - PORTO                  6 de Novembro - LISBOA 

O conteúdo programático é 
igual em ambas as cidades.

Por motivos logísticos, o programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
Dado que as vagas são limitadas, as inscrições serão aceites por rigorosa ordem de chegada e só são consideradas completas quando pagas na totalidade.
Ao inscrever-se neste Workshop, autoriza automaticamente a captação de imagens durante o evento por parte da organização. Caso não autorize a sua divulgação (site, redes sociais, etc.), 
solicitamos que nos informe por email. Não é permitida a gravação de qualquer tipo de vídeo ou fotografia durante o Workshop.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
256 282 870 | info@3dfarma.pt

(destacar pelo picotado; pode ser fotocopiado)

WORKSHOP 3D FARMA: DIATERMIA APLICADA À ESTÉTICA - FICHA DE INSCRIÇÃO (Enviar até 03/11/2017)


