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Advice . Training . Quality Products . Affordable Prices .
We are open for course enquiries or to pick up/place product orders.
Opening Hours – Monday to Friday: 10 a.m. – 1 p.m. and 3p.m. – 6 p.m. / Saturday: 10 a.m. – 2 p.m.

If you are considering a change of career into the beauty industry, our courses offer you the initial step you
are looking for.
Being able to offer new treatments is essential in keeping you ahead of your competitors.
Attending training courses with Estética para Profissionais will not only allow you to perform these new
treatments, but also make sure that you perform them to the
best of your ability.
New treatments equal increased revenue and higher profit margins.
High Quality Training with internationally-recognised certification.
Our qualifications include:
City & Guilds training
The best internationally recognised qualifications and training available in Portugal.
Universities, employers and professional associations not just
in Portugal or the UK, but from around the world will recognise City & Guilds qualifications, which are
delivered to the highest levels of quality.
(City & Guilds training is only available in English).
Hive Accredited training workshops
Recognised by the Guild of Professional Therapists and Professional Beauty.
Cry Baby SemiPermanent Mascara
Straight from the USA, we are the official trainer and distributor for Portugal, and you won’t find anything
like it elsewhere. It’s the next big thing in Lash Enhancements.
iLash Stylist
We are the official trainer and distributor for Portugal, taking eyelash extensions to a new
level, with a superior product and a range of new techniques and
tricks to ensure our iLash Stylists complete training with new skills to top the rest, and an amazing kit to
keep you and your clients going and going.
Last but not least, learning will benefit you! Boost the enjoyment of your job by topping up your skills, guaranteeing client
satisfaction and, most importantly, yourcontinued confidence.
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Aconselhamento . Formação . Produtos de Qualidade . Preços Acessíveis .
Estamos abertos para questões sobre cursos, encomendas/entregas de produtos.
Horário de Abertura – Segunda a Sexta: 10h às 13h e 15h às 18h/ Sábado: 10h às 14h

Oferecer novos tratamentos é essencial para manter-se à frente dos seus concorrentes.
A participação nos cursos com a Estética para Profissionais não só irá permitir que realize esses novos
tratamentos, como irá também garantir que o faz com a melhor qualidade.
Novos tratamentos são sinónimo de aumento de receitas e margens de lucro mais elevadas.
Se estiver a ponderar uma mudança de carreira na indústria da estética, os nossos cursos podem oferecer o
passo inicial que procura.
Formação de alta qualidade com certificação reconhecida internacionalmente.
As nossas qualificações incluem:
Formação City & Guilds
A melhor qualificação internacionalmente reconhecida de formação em Portugal. Universidades, entidades
patronais e associações profissionais, não apenas em Portugal ou no Reino Unido, mas em todo o mundo
reconhecem a qualificação na City & Guilds, como um nível superior de qualidade.
(De momento,apenas disponível em inglês.)
Cursos de formação aprovados pela Hive
Reconhecidos pelo Guild of Professional Therapists and Professional Beauty (Reino Unido)
Rímel semi-permanente da CryBaby
A mais recente novidade vinda diretamente dos Estados Unidos.
Somos o representante e escola oficial, e não encontrará nada que se compare noutro lado.
É a técnica mais recente e revolucionária no ramo do tratamento de pestanas.
iLashStylist
Somos o representante e escola oficial em Portugal, levando as extensões de pestanas a um
outro nível. Um produto superior, uma nova gama de técnicas e
truques para assegurar que os nossos Estilistas iLash completem a sua formação com aptidões acima das
que sao neste momento
comercializadas, juntamente com o fabuloso kit que lhepermitirá a si e aos seus clientes brilhar por muito
tempo!
Por último, mas não menos importante, a aprendizagem irá beneficiá-lo(a)!
Aumente o prazer pelo seu trabalho, superando as suas qualidades, garantindo a satisfação do seu cliente, e
o mais importante, a sua contínua confiança.
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City & Guilds
Level 2
Beauty Therapy

Starting
October 2017

In association With Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK

Diploma EPP
Nível 2
Terapia de Beleza

Início
Outubro
2017

Datas
disponíveis a
pedido

Com aprovação da Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK

A preparation for work course
and Internationally recognized
qualification in Beauty
Therapy. This is an excellent
and complete course which
covers providing manicure,
pedicure, nail art, facials and
head massage, lash and brow
tinting and shaping, flare lash
extensions, waxing and make
up. We also cover working in
beauty therapy, health and
safety in the salon, client care
and communication,
promoting products and
services and reception duties.
Available as a full course, or
can be attended as individual
modules.

A preparação para o curso de
trabalho e qualificação
reconhecida pela Algarve
Beauty School em terapia de
beleza. Este é um curso
excelente e completo que
abrange: manicure, pedicure,
nail art, tratamentos faciais e
massagens na cabeça, pintura
e modelagem de pestanas e
sobrancelhas, extensões de
pestanas, depilação e
maquilhagem. Inclui também:
trabalhando em terapia de
beleza, saúde e segurança no
salão de beleza, atendimento
ao cliente e comunicação,
promovendo produtos e
serviços e os deveres de
recepção.
Disponível como um curso
completo, ou podem ser
frequentado em módulos
individuais.

This Course is available in
English only due to
qualification requirements.
Deposit: 400€
Course Cost: 2369€
+IVA
Course Kits and a professional
work uniform will need to be
purchased
– please enquire for costs.

City & Guilds
assessment fee: £185*

Deposito: 400€
Custo doCurso: 2369€
+IVA
Kits do curso e um uniforme
profissional para o trabalho
terão de ser comprados.
– please enquire for costs.
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Course kits and a
professional beauty uniform
will need to be purchased.
Please enquire.

City & Guilds
Level 2
Beauty Therapy

Starting:

Modules

October 2017
(Runs Tuesdays
from 11.00 a.m.
– 4.30 p.m.)

Module 1.
Manicure, Pedicure, Nail Art.
Also includes 3 other modules:
Health and Safety in the Salon,
Anatomy and Physiology,
Working in Beauty Therapy

Module 1.
693€
+ IVA

October 2017
(Thursdays from
11.00 a.m. –
4.30 p.m.)

Module 2 .
Facials, Skin Care and Head
Massage. Also includes 4 other
modules: Health and Safety in
the Salon, Anatomy and
Physiology, Client Care and
Communication, Promoting
Sales and Services

Module 2.
887€
+IVA

February 2018
(Thursdays from
11.00 a.m. –
4.30 p.m.)

Module 3.
Make Up and Eye Treatments
(Skin Care (mod. 2) or
equivalent should already be
completed for this module).
Also includes 3 other modules:
Health and Safety in the Salon,
Anatomy and Physiology,
Reception Duties

Module 3.
581€
+IVA

Module 4.
Depilatory Waxing also
includes Health and Safety in
the Salon.

Module 4.
636€
+IVA

In association With Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK

February 2018
(Tuesdays from
11.00 a.m. –
4.30 p.m.)

City & Guilds
Level 2
Beauty Therapy

Starting:

Modules

October 2017
(Tuesdays from
11.00 a.m. –
4.30 p.m.)

October 2017
(Thursdays from
11.00 a.m. –
4.30 p.m.)

In association With Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK
February 2018
(Thursdays from
11.00 a.m. –
4.30 p.m.)

February 2018
(Runs Tuesdays
from 11.00 a.m.
– 4.30 p.m.)
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Course kits and a
professional beauty uniform
will need to be purchased.
Please enquire.
Module 1.
Manicure & Pedicure.
Anatomy and Physiology
Nail Art can be add

Module 2 (Thursdays).
Facials, Skin Care and Head
Massage.
Anatomy and Physiology
Module 3.
Make Up and Eye Treatments
(Skin Care (mod. 2) or
equivalent should already be
completed for this module).
Also includes 3 other modules:
Health and Safety in the Salon,
Anatomy and Physiology,
Reception Duties

Module 4.
Depilatory Waxing also
includes Health and Safety in
the Salon.

Module 1.
595€
+ IVA

Module 2.
560€
+IVA

Module 3.
581€
+IVA

Module 4.
560€
+IVA

Diploma EPP
Nível 2
Terapia de Beleza
Módulos

Início:
Outubro 2017
(Sábados das
9:30H às
15:30H)
Datas
disponíveis a
pedido

Outubro 2017
(Quintas das
9:30H às
15:30H)
Datas
disponíveis a
pedido

Com aprovação da Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK

Fevereiro 2018
(Quintas das
9:30H às
15:30H)
Datas
disponíveis a
pedido

Fevereiro 2018
(Terças das
9:30H às
15:30H)
Datas
disponíveis a
pedido
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Kits do curso e um uniforme
de beleza profissional terá de
Módulo 1. (Terças)
ser comprado. Por favor
Manicure, Pedicure, Nail Art.
informe.
Inclui também outros 3
modulos: Segurança e Higiene
Módulo 1.
no Salão, Anatomia e
693€
Fisiologia, Trabalhando em
+ IVA
Terapia de Beleza.

Módulo 2. (Quintas)
Faciais, Cuidados com a Pele e
Massagem na Cabeça. Inclui
também outros 4 módulos:
Segurança e Higiene no Salão,
Anatomia e Fisiologia,
Atendimento ao cliente e
comunicação, Promovendo
vendas e Serviços.
Módulo 3.
Maquilhagem e Tratamentos
de Olhos
(Cuidados com a Pele (mod. 2)
ou equivalente já deve estar
concluído para este módulo).
Inclui também outros 3
módulos: Segurança e Higiene
no Salão, Anatomia e
Fisiologia, Deveres da
Recepção.

Módulo 4.
Depilação com Cera
Inclui também Segurança e
Higiene no Salão de Beleza.

Módulo 2.
887€
+IVA

Módulo 3.
581€
+IVA

Módulo 4.
636€
+IVA

Diploma EPP
Nível 2
Terapia de Beleza

Início:
Datas
disponíveis a
pedido

Módulos

Datas
disponíveis a
pedido

Com aprovação da Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK

Datas
disponíveis a
pedido

Datas
disponíveis a
pedido
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Kits do curso e um uniforme
de beleza profissional terá de
Módulo 1. (Terças)
ser comprado. Por favor
Manicure e Pedicure.
informe.
Módulo: Anatomia e Fisiologia
será enviado para o aluno
estudar em casa e depois
discutido nas aulas.

Módulo 1.
595€
+ IVA

Módulo 2. (Quintas)
Faciais, Cuidados com a Pele e
Massagem na Cabeça.
Módulo: Anatomia e Fisiologia
será enviado para o aluno
estudar em casa e depois
discutido nas aulas.

Módulo 2.
560€
+IVA

Módulo 3.
Maquilhagem e Tratamentos
de Olhos
(Cuidados com a Pele (mod. 2)
ou equivalente já deve estar
concluído para este módulo).
Módulo: Anatomia e Fisiologia
será enviado para o aluno
estudar em casa e depois
discutido nas aulas.

Módulo 4.
Depilação com Cera
Inclui também Segurança e
Higiene no Salão de Beleza.

Módulo 3.
581€
+IVA

Módulo 4.
560€
+IVA

City & Guilds
Level 3
Body Massage

April and
October 2017
2 days per
week.
Mondays from
11.00 a.m. –
2.30 p.m.
Fridays from
11.00 a.m. –
2.30 p.m.

In association With Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK

Extra dates
available on
request
Lessons run for
12 weeks with
dates off during
the course.
Please check
exact dates
before booking.

Diploma EPP
Massagem Corporal

2 dias/semana

Datas
disponíveis a
pedido

Com aprovação da Phoenix
Holistic Nail and Beauty
training UK

Aulas durante
12 semanas com
dias de folga
durante o curso.
Por favor
confirme as
datas exatas
antes de
reservar
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Helping others to reduce
Booking fee
stress, relieve pain and
160 €
contribute to their general
health brings great personal
+ Training fee
satisfaction and a rewarding
490 €
fulfilling career. An excellent
+IVA
body massage qualification.
You will learn postural
City & Guilds
analysis, anatomy and
assessment fees*
physiology of the body, and
£185
massage techniques for
relaxing and invigorating
You will need to
provide your own set of
massage, and also massage for
towels and purchase a
weight reduction. You will also
uniform
for this course.
learn how to use a G5
mechanical massage and how
*more information on our
to pre-heat the tissues prior to
website
massage.

Ajudando outros a reduzir o
Stress, aliviar a dor e
contribuir para a melhoria da
saúde em geral deles,
proporciona grande satisfação
pessoal e uma carreira cheia
de recompensas. Uma
excelente qualificação em
Massagem Corporal.
Vai aprender a análise
postural, anatomia e fisiologia
do corpo, e as técnicas de
massagem de relaxamento,
revigorantes e também de
redução de peso. Vai ainda
aprender a usar a massagem
mecânica G5 e como pré
aquecer os tecidos antes de
massagear.

Depósito
160 €
+ Formação
490 €
+IVA

Terá que fornecer o seu
próprio conjunto de
toalhas e comprar um
uniforme para este
curso.

City & Guilds
Indian Head Massage
Course

12 week course
1 day per week.
from 2.30 p.m.
–
6 p.m.

Dates available
on request

Diploma EPP
Curso de Massagem
Indiana à cabeça
Curso
de 12 semanas
1 dia por
semana das
14:30H
às
18:00H

Datas
disponíveis a
pedido
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City & Guilds qualifications for
Costs:
complete beginners.
150€ booking fee
Students will learn the history
+ 320€ training fee
and techniques of Indian Head
(Award in Indian Head
Massage, working with
Massage WITH Ear Candling
Chakras, as well as Anatomy
Only)
and Physiology of the body
OR
and health and safety. This
820€ training fee
course also includes Hopi
(Holistic Indian Head Massage
Ear Candling – Information
WITH Ear Candling and Reiki 1
under Hopi Ear Candling.
and 2)
Further option to learn Reiki,
including bringing together a
beautiful selection of Holistic
Training.
For more information Contact
Us.

Diploma da Estética para
Profissionais para iniciantes.
Os alunos vão aprender a
história e as técnicas da
Massagem Indiana à Cabeça, a
trabalhar com Chakras, bem
como a Anatomia e a Fisiologia
do corpo e a Segurança e
Higiene. Este curso também
inclui Terapia Termo-Auricular
com velas Hopi – Informações
em Terapia Termo-Auricular
com velas Hopi.
Além disso tem a opção de
aprender Reiki, inclusive
reunindo uma bela seleção de
Formação Holística.
Para mais informações
contacte-nos.

City & Guilds assessment
fee*: £185

Custos:
150€ Depósito
+ 320€ Formação
(Diploma apenas em
Massagem Indiana à Cabeça
com Terapia Termo-Auricular
com VelasHopi)
Ou
820€ Formação
(Diploma em Massagem
Holistica Indiana à cabeça
com Velas Auriculares e com
Reiki 1 e 2)
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Individual Eyelash
Extensions Course
Formação de Extensões
de Pestanas.

1 day course
+ 5 treatments
Curso de 1 dia +
5 tratamentos
From
11 a.m. –
6 p.m.
Das
11:00h –
18:00h
Extra dates
available on
request
Datas extras
disponíveis a
pedido

CryBaby Professionally
Applied
Semi-Permanent
Mascara.
A revolutionary new
eyelash enhancement
treatment, like you have
never seen before.
CryBaby Máscara SemiPermanente
aplicada por
Profissionais.
Um novo e revolucionário
tratamento como nunca
viu.

1 day course + 5
treatments
Curso de 1 dia +
5 tratamentos
From
2 p.m. –
7 p.m.
Das
14:00h –
19:00h

Dates available
on request
Datas
disponíveis a
pedido

Individual Eyelash Extensions
Course. Learn the techniques
of this much requested,
profitable treatment, just in
time to offer your clients
gorgeous individual lashes for
the summer.
You will need to buy an
eyelash extensions kit for the
training.

Deposit
Inscrição
60€ + IVA
Training costs
Formação
100€ + IVA
Student Kit
Kit Estudante
89,70€ + IVA

Aprenda as técnicas deste
tratamento de extensões de
pestanas, muito solicitado e
bastante rentável, e que
poderá oferecer aos seus
clientes ainda este verão.
É necessária a compra de um
kit de extensões de pestanas
para a sua formação.
CryBaby Semi-Permanent
Mascara is a procedure that
curls and coats lashes with an
exclusive lash formula.
CryBaby adds volume, length,
curl and colour to lashes, is
100% waterproof/smear proof
and lasts two weeks. Perfect
for daily wear, it is ideal for
active lifestyles and special
events, including weddings
and holidays.
CryBaby Máscara SemiPermanente é um
procedimento que enrola e
cobre as pestanas com uma
fórmula exclusiva. A CryBaby
dá volume, comprimento,
curva e cor às pestanas. É
100% à prova de àgua e tem a
duração de duas semanas. É
perfeito para o uso diário, é
ideal para estilos de vida
ativos e eventos, incluindo
casamentos e férias. Este
produto será vendido apenas
para profissionais.

Deposit
Inscrição
€250 + IVA
Training costs
Formação
€365 + IVA
Complete Salon System Kit
included
Kit Salon System complete
incluído

2nd person sharing salon kit
2ª Pessoa do mesmo salão
para partillhar o kit
280€ + IVA
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Eyelash Tinting Course
Curso de Pintura de
Pestanas e Sobrancelhas

1 day course.
From 11 a.m.

Curso de 1 dia,
a partir das
11:00h

Dates available
on request
Datas
disponíveis a
pedido

Threading
Depilacao c/Linha

1 day Course
From 11 a.m. –
6 p.m.
Curso de 1 dia
Das 11.00h 18.00h
Dates available
on request
Datas
disponíveis a
pedido

A much requested and
inexpensive salon treatment
to offer your clients. This
half day course will teach
you how to safely tint the
eyelashes and enhance the
eyebrows giving your
customers the appearance
of fuller, more defined
eyelashes with
maintenance-free results.

Deposit
Inscrição
30€+ IVA
Training costs
Formação
45€+ IVA
Student Kit/
Kit estudante
31,53€+ IVA

Um tratamento bastante
requisitado e de baixo custo
para oferecer aos seus
clientes. Este curso de meio
dia irá ensinar a pintar com
segurança as pestanas e a
melhorar a aparência das
sobrancelhas, dando a
aparência de pestanas mais
cheias e definidas, sem
necessidade de manutenção.

An excellent opportunity to learn the
ancient art of threading. You will be
shown 3 different techniques, and
taught to effectively prepare your
client and area, and competently
remove hairs through threading from
the facial area, and eyebrows.
Uma excelente oportunidade para
aprender a antiga arte de depilar com
linha. Serão ensinadas três tecnicas
diferentes, bem como preparar a área
de tratamento e a pele do cliente, para
remover os pêlos da face e
sobrancelhas.

Deposit
Inscricão
30 € + IVA
Training Costs
Formação
50 € + IVA
Cost includes
Threading Thread
Linha de Algodão
incluída
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Intimate Female Waxing
&
Brazilian and Hollywood
Waxing
Curso Depilação ĺntima
Feminina & Depilação
Brasileira e Hollywood
For confident, experienced wax
therapists.
Para Terapeutas confiantes e
experientes em Depilação

Advanced Male Intimate
Waxing
Depilação Avançada
Íntima Masculina

1day Course,
From 11 a.m. 6.30 p.m.
Curso de 1 dia
Das 11:00h ás
18:30h
Dates available
on request
Datas
disponíveis a
pedido

From 11 a.m. –
7 p.m.
Das 11:00h –
19:00h
One day course
for experienced,
confident wax
therapists.
Recommended
experience in
Intimate Feminine
Waxing.
Please contact us
for dates.
Um curso de um
dia para os
terapeutas de
depilação mais
experientes.
Recomendável a
experiência em
depilação íntima
feminina.
Contacte-nos para
datas.

Proper training and quality products
are essential to offer your clients a
good Intimate Waxing service. Learn
the techniques and tricks with
specially formulated Brazilian Hot Wax
to be able to offer a professional and
thorough service.

Deposit
Inscrição
70€ + IVA
Training Costs
Formação
100€ + IVA

O treino adequado e a qualidade dos
produtos são essenciais para oferecer
aos seus clientes um bom serviço de
depilação intima. Aprenda as técnicas
e truques com ceras especialmente
concebidas-Brazilian Hot Wax- para
poder oferecer um serviço profissional
e completo.

Brazilian Hot Wax
Pack available
Pack de cera quente
Brasileira disponível

A specialist waxing course to provide
professional treatments for your male
clients. Male waxing, otherwise
known as the Male Brazilian,
Boyzilian, or "Back, Sack & Crack" is a
hair removal treatment especially for
men. As the name suggests, hair is
removed from the clients back,
scrotum and anal areas. You will be
taught different styles and techniques
to offer a professional and competent
service.

Deposit
Inscrição
80 € + IVA
Training Costs

Um curso especial de depilaçᾶo para
fornecer tratamentos profissionais
para os seus clientes do sexo
masculino. Depilação Masculina,
também conhecida como o Homem
Brasileiro, Boyzilian, ou “BSB” é um
tratamento de depilaçᾶo especial para
homens. Como o nome indica, o pêlo
é removido nas costas, escroto e áreas
anais do cliente. Serão ensinadas
diferentes técnicas para oferecer um
serviço profissional e competente.

Formação
120 € +IVA
Costs for one person
training - if more
people attend the
cost will be lower.
Preço individual - se
mais pessoas
participarem no
curso, o preço será
menor.
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Bowen Therapy
Terapia Bowen

Saturday &
Sunday once a
month starting
April 2017
1 Fim de
Semana por mês
a começar em
Abril 2017
5 Modules
(Saturday &
Sunday)
2 Days /
Module
5 Módulos
Fim de
Semana
(Sábados e
Domingos)
Cada módulo
tem a duração
de 2 dias

Ayurvedic Massage
Massagem Ayurvédica
With / Com Sofia Simões

Dates
available on
request.
Datas
disponíveis
a pedido.

It is a dynamic fascial and muscle
release modality, with single, gentle
cross-fibre moves being applied to
specific muscles, tendons and
ligaments to improve flow of blood,
lymph and energy.
It is especially useful with it’s ability
to be effectively applied when many
other therapies cannot, such as with
extreme trauma, frail, elderly
people and very young babies.
É uma modalidade de dinâmica
fascial e muscular, com movimentos
que suavemente trabalham as
fibras, sendo aplicado para
músculos específicos, tendões e
ligamentos para melhorar o fluxo de
sangue, linfa e energia.
É especialmente útil com sua
capacidade de ser aplicada quando
outras terapias nao o podem ser, tal
como acontece com trauma
extremo, idosos e bebés muito
jovens.

Total Training (5
Modules)
1400€ + IVA
Total da Formacao (5
Módulos)
1400€ + IVA
1stIntrodutory
Module only
250€
1 Módulo
introdutório
250€ + IVA
Each module
thereafter (2,3,4,5)
287,50€
Os restantes módulos
(2,3,4,5)
287,50€ + IVA
(cada módulo)
Pay up front / Pronto
pagamento
10% discount/
desconto

Learn this holistic full body massage,
which belongs to the ancient Indian
medical system, and it’s different
therapeutic tools. It is recognized as one
of the most complete and rejuvenating
massages that is known and until today
it´s used by Indian families as regular
practice, by medicine as a diagnosis,
curative and preventive method and by
religion as a process of purifying the
body.
Aprenda esta massagem holística de
corpo inteiro que pertence ao milenar
sistema médico indiano e suas diferentes
ferramentas terapêuticas. É reconhecida
como uma das mais completas e
rejuvenescedoras massagens que se
conhece e até hoje é utilizada pelas
famílias indianas como prática habitual,
na medicina como método de
diagnóstico, curativo e preventivo, e pela
religião como método de purificação do
corpo.

Deposit
Inscrição
100€+ IVA

Training Costs
Formação
350€ + IVA

Rua Capitão Salgueiro Maia, nº29 Loja A , 8600,
Lagos I shop.algarvebeautyschool.co.uk I 282762606

Indian Head Massage
Course
Formação de Massagem
Indiana á Cabeça
Only available for qualified
massage therapists.
Apenas disponível para terapeutas

1 and a half
day course

Curso de 1 dia
e meio

Dates
available on
request
Datas
disponíveis a
pedido

Hot Stone Massage
Therapy
Massagem Terapeutica de
Pedras Quentes
Only available for massage
therapists.
Apenas disponívelpara Terapeutas

One day
Course

Curso de 1 dia

Dates
available on
request.
Datas
disponíveis a
pedido

Learn about the history of this Ancient
therapy also known as Champissage and
its introduction to and development in
the West as a holistic therapy. Learn
about working with Chakras and
understanding the massage movements
used in Indian Head Massage along with
their effects. A profitable and highly
effective therapy, with low costs and no
special equipment needed.

Deposit
Inscrição
50€ + IVA
Training Costs
Formação
110€+IVA

Aprenda a história desta terapia antiga
também conhecida como ”Champissage”
e sua introdução e desenvolvimento no
Ocidente como uma terapia holística.
Saiba mais sobre o trabalho com os
chakras e compreensão dos movimentos
de massagem usados nesta terapia de
massagem, juntamente com os seus
efeitos. Uma terapia rentável e altamente
eficaz, com custos baixos e nenhum
equipamento especial necessário.

Learn about the properties of the stones,
and the techniques, history and benefits
of this deeply relaxing, profitable holistic
therapy.
An excellent addition to the treatment
menu of any Spa or Salon.
Aprenda mais sobre as propriedades das
pedras, as técnicas, história e os
benefícios desta terapia holística
profundamente relaxante e rentável.
Uma excelente adição ao menu de
tratamentos de qualquer Spa ou Salão.
(You will need to purchase or have
purchased previously, a Hot Stone Heater
and Hot Stone Body Kit to use in the
training. Discounts on training when
purchasing kits through us)
(Terá de comprar ou ter já adquirido
anteriormente um Aquecedor de Pedras
quentes e um Hot Stone Body Kit para
usar na formação. Descontos na
formação se adquirir o kit connosco)

Deposit / Inscrição
75€ + IVA
Training Costs /
Formação
100€ + IVA
Stone Therapy Body
Massage Kit:
164,03€ + IVA
Large 17Litre Stone
Heater / Aquecedor
de Pedras 17 lts
162,05€ + IVA
Small Stone Heater /
Aquecedor de Pedras
pequeno
115,43€ + IVA

Rua Capitão Salgueiro Maia, nº29 Loja A , 8600,
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Thermo Auricular Therapy
with Hopi Ear Candles
Terapia Termo-Auricular
com Velas Hopi
Only available for massage
therapists.
Apenas disponível para terapeutas

One day
course
11 a.m. to
6.00 p.m.
Curso de 1
dia,
11:00h às 18h
Dates
available on
request.
Datas
disponíveis
consoante
pedido.

Usui/ Tibetan System of
Reiki Training
First Degree Reiki
Usui / Sistema Tibetano de
Formação em Reiki - 1º
Grau

With / Com Claude

Dates
available on
request
Datas
disponíveis a
pedido
Running over
4 weeks, with
the initiation/
attunement
on the last
day
Decorrendo
durante 4
semanas, com
iniciação no
último dia
From 7 p.m.
to 8:30 p.m.
on each day
Das 19h às
20h30m em
cada data

A one day workshop covering information
on the candles; basic anatomy and
physiology of the ear, face and head; how
ear candling helps to balance the
pressure and soothe and decongest the
head and neck area. This treatment has
been proven to ease a number of head
and ear conditions and is a very relaxing
and effective, popular salon treatment.
Um workshop de um dia oferecendo a
formação sobre as velas, anatomia básica
e fisiologia do ouvido, face e cabeça, e
como esta técnica ajuda a equilibrar a
pressão e suavemente descogestionar a
área da cabeça e pescoço. Esta terapia
provou ser eficaz no alívio de diversos
desconfortos na área da cabeça e ouvido,
e é um tratamento bastante relaxante e
eficaz.

When the student is first initiated into
Reiki, a pure channel is opened through
his/her 4 upper chakras, out along the
arms and into the hands, which is the
route the Reiki flows. A person is a mere
channel for the Reiki energy. The Rei of
the Reiki knows what each student needs
and each process is individual. This
energy will remain with you whether you
use it or not, but will get stronger
through use. First degree Reiki can be
practised on yourself, plants or animals.
Quando o aluno é iniciado em Reiki, um
canal puro é aberto através dos seus 4
chakras superiores, ao longo dos braços e
nas mãos, que é a rota dos fluxos de
Reiki. Uma pessoa é um canal para a
mera energia Reiki. O Rei do Reiki sabe o
que cada aluno precisa e cada processo é
individual. Essa energia vai ficar consigo,
quer a utilize ou não, mas será fortalecida
cada vez que a utilizar. O primeiro grau
de Reiki deve ser praticado em si, plantas
ou animais.

Deposit
Inscrição
40 € + IVA
Training Costs
Formação
55€ + IVA
Ear candles available
for purchase.
Velas para ouvidos
disponíveis para
compra.
5x pairs of Candles:
5 pares de velas para
os ouvidos
40€ + IVA

Maximum 3 people.
Deposit 50€
+ 100€ on the first
day.
Turmas com um
máximo de 3
pessoas.
Inscrição 50€
+ 100€ no primeiro
dia
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Usui/ Tibetan System of
Reiki Training
Second Degree Reiki
Usui / Sistema Tibetano de
Formação em Reiki - 2º
Grau
With / Com Claude

Dates
available on
request
Datas
disponíveis a
pedido
Running over
4 weeks with
the initiation/
attunement
on the last
day
Decorrendo
durante 4
semanas, com
iniciação no
último dia
From 7 p.m.
to 8:30 p.m.
on each day
Das 19h às
20h30
em cada dia

Spray Paraffin
Demonstration
Demonstrativo de Parafina
em Spray

For dates
please contact
us.
Para datas por
favor
contacte-nos
Please arrive
15 mins
before
Por favor
chegue 15
mins antes
Please let us
know if you
will attend
before the
date.
É favor
confirmar a
sua presença
antes da data.

After practising First Degree Reiki for
some time, and allowing yourself to
become an open channel, you can attend
Second degree Reiki. Second degree Reiki
teaches you the sacred symbols, and
after, can be practised on other people.
Reiki will only ever help in the best
possible way for the client’s health,
healing.
Depois de praticar Primeiro Grau de Reiki
por algum tempo, e permitindo-se a
tornar-se um canal aberto, você pode
participar no Segundo Grau de Reiki. O
segundo grau de Reiki ensina-lhe os
símbolos sagrados, pode ser praticado
em outras pessoas.
O Reiki irá ajudar da melhor maneira
possível, incrementando a saúde do
cliente, a sua cura e felicidade.

Maximum 3 people.
Deposit 100€
+ 150€ on first day.
Inscrição 100€
+ 150€ no primeiro
dia
Máximo de 3
pessoas.

An introduction to the Multi Pro
Cartridge Heater and Spray Paraffin
Therapy.
5€ to attend,
Demonstration of a Hydrating and
redeemable against
Conditioning Back Treatment.
products purchased
Demonstration of a Manicure Treatment.
on the evening
Chance to ask questions, and learn about
the world’s most effective and hygienic
A demonstração
method of paraffin wax application- Two custará 5€, resgataveis
Systems – One Machine.
se comprar produtos
no fim da
Uma introdução para o Multi Pro
demonstracao.
aquecedor de cartuchos e terapia de
parafina em Spray.
Demonstração de tratamento de
hidratacao e suavizacao.
Demonstração de um tratamento de
Manicure com parafina.
Oportunidade de fazer perguntas e
aprender sobre o método mais eficaz e
higiénico do mundo de aplicação de
parafina –
2 sistemas – 1 Máquina
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Body Brushing and Polish
Workshop
Workshop de Esfoliação
Corporal

One day Course
Curso de 1 dia

Dates available on
request.
Datas disponíveis a
pedido
Minimum 4
delagates
Mínimo de 4
formandos

Poultice Massage Workshop
Workshop de Massagem
com Pindas
For trained massage therapists
only.
Apenas disponível para
terapeutas
With / Com Marta

One day
Course
Curso de 1 dia

Dates
available on
request.
Datas
disponíveis a
pedido
Minimum 4
delagates
Mínimo de 4
formandos

A one day workshop for
therapists to learn how to
introduce this simple but
effective and quick therapy
within their existing body
treatments.
Learn about Body Brushing and
it’s benefits and effects,
followed by full body
exfoliating.
Workshop de um dia para
terapeutas aprenderem como
introduzir esta terapia
simples,rápida, mas
eficaz,dentro dos seus
tratamentos de corpo.
Saiba mais sobre como esfoliar
o corpo e dos seus benefícios e
efeitos.

Originating from the Eastern therapies,
Pindas are cotton or linen containing
medicinal or aromatic herbs or spices,
with stimulating or relaxing properties.
Pinda’s are previously heated, in order to
create the desired therapeutical effect,
balancing your inner energy. Learn to
work with Pindas.
This course includes how to make Pindas.
Originárias das terapias orientais, Pindas
são uns saquinhos de algodão ou de linho
que contêm ervas medicinais ou
aromáticas ou especiarias, sendo
previamente aquecidas; com
propriedades estimulantes e relaxantes, a
fim de criar o efeito terapêutico
desejado, equilibrando a sua energia
interna.
Aprenda a fazer as suas Pindas.

Deposit
Inscrição
20 € + IVA
Training Costs
Formação
30€ + IVA

Deposit
Inscrição
50 € + IVA
Training Costs
Formação
50€ + IVA
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Please note course dates, times and prices are liable to change. Costs DO NOT include IVA, which will be charged at
the current rate. Please confirm all details of your course before booking. Extra course dates can be added, please
enquire and keep an eye on our website and facebook page (EsteticaparaProfissionais) for additional dates and
updates. In-Salon training available - please request a quote.
High quality, affordable products available for salon supplies, pickup and delivery. We are the only supplier in
Portugal of the Hive of Beauty Range – please view the website for product images and information and prices –
shop online available.
We have exclusive training and distribution rights for CryBaby and ilash in Portugal.
Professional Beauty Therapy Uniforms now available.
If you’re looking to offer your clients the manicure of the stars, look no further, clients are attracted by the quality
behind the name, JESSICA nails, GELeration, FUSION2.5.2. Please contact us to open a client account.
Terms and Conditions apply.

As datas, horários, horas dos cursos poderão sofrer alterações. Os valores apresentados NÃO incluem IVA, valor que
será acrescentado à taxa legal em vigor. Confirme todos os detalhes do seu curso antes de reservar. Outras datas
para os cursos poderão ser acrescentadas - informe-se e consulte o nosso website para outras datas e actualizações.
Formação no próprio salão disponível - por favor solicite orçamento.
Produtos de alta qualidade para salões a preços acessíveis estão disponíveis para compra e entrega. Nós somos o
único fornecedor em Portugal da gama ‘Hive of Beauty’ – por favor consulte o website para imagens dos produtos,
informações e preços – temos a opção de compra online.
Temos direito exclusivo à formação e distribuição para CryBaby e ilash em Portugal.
Uniformes para Esteticistas de Beleza agora disponíveis.
Se estiver procurando oferecer aos seus clientes a manicure das estrelas, não procure mais, os clientes são atraídos
pela qualidade por trás do nome JESSICA Nails, GELeration, FUSION2.5.2. Entre em contato connosco para abrir uma
conta de cliente.
Termos e condições aplicáveis.

