Nutrição

Estética
Início: Agosto 2017
Local: Plataforma Liveclass
Coordenador: Dra. Luisa Wolpe

Sobre Nós:
O Instituto Hi-Nutrition oferece cursos de Pós-Graduação, extensão, in company entre outras modalidades. O Hi-Nutrition tornou-se
reconhecido pela oferta de cursos de excelência, totalmente atualizados e com professores excelentes.

Descrição:
Técnicas de desenvolvimento de cardápio nutricional, formulações fitoterápicas e nutricosméticos no manejo e suplementação das
desordens estéticas.
Abordando desde as características dietéticas e fisiológicas das desordens estéticas como celulite, queda capilar, gordura localizada,
manchas, até estratégias de desenvolvimento de cardápios dietéticos e suplementação, além de formulações dicas de prescrição.
Compreenda e traga resultados ao seu consultório ou farmácia com tratamentos e formulações de excelência e eficácia.

Objetivo:
Técnicas de desenvolvimento de cardápio nutricional,
formulações fitoterápicas e nutricosméticos no manejo e
suplementação das desordens estéticas.

Público Alvo:
Nutricionista
Farmacêutico
.

Material didático incluso
O Live Class é uma plataforma acadêmica exclusiva dos nossos
alunos, desenvolvida por profissionais pedagógicos e de tecnologia
da informação para trazer a experiência do professor a sua
disposição, quando e onde você quiser.
Através do Live Class você tem acesso ao seu curso 24 horas por
dia, 7 dias por semana e conta com diferenciais:
• Aulas HD – Vimeo Tecnology
• Acesso ilimitado
• Professor tutor 24 horas para responder suas dúvidas
• Apostila técnica com todo conteúdo da aula [DOWNLOAD

FREE]
• Material de apoio [DOWNLOAD FREE]
• Chat com professor
• Cronograma de aula
• Acesso via smartphone, PC e tablet
• Otimização pedagógica para você aprender o máximo no menor

tempo possível.
Esqueça aquele modelo antiquado de ensino on line, aqui você tem
Live Class!

Exclusividade
O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América
Latina, Live Class!
A Plataforma Live Class é a inovação pedagógica para ensino a
distância. O objetivo da experiência Live Class é colocar o professor a disposição do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com
isso temos toda a responsabilidade em praticidade, economia de
tempo, facilidade de acesso, suporte e qualidade de ensino.

Conteúdo Programático:
Módulo 1: Anatomofisiologia Estética da Pele

Módulo 7: Formulações: Emagrecimento

Prof. Maurizio Pupo

Prof. Luiz Moreira

Módulo 2: Alopécia, Queda Capilar e Unhas Frágeis

Módulo 8: Formulações: Anti Envelhecimento

Prof. Luisa Wolpe

Prof. Luiz Moreira

Módulo 3: Alopécia, Queda Capilar e Unhas Frágeis

Módulo 9: Formulações: Celulite e Gordura

Prof. Luisa Wolpe

Prof. Luiz Moreira

Módulo 5: Acne e Inflamação Cutânea

Módulo 10: Formulações: Unhas e Qualidade da Pele

Prof. Lucas Portilho

Prof. Luiz Moreira

Módulo 6: Nutricosméticos para Pele
Prof. Claudia Meirelles

Coordenação:

Profa Luisa wolpe
Especialista em evolução molecular e microbiologia aplicada, CSO da Atrium Innovations do Brasil, microbiologista senior, consultor em soluções científicas. Também é
especialista em cultivo microbiológico, especialista em novas tecnologias em vacinas,
especialista em análises hematológicas, especialista em cultivo microbiológico, especialista em modelagem estatística e membro honorário da associação Portuguesa e Francesa
de medicina heilpratiker.

INSCRIÇÕES ABERTAS

