
Acompanhamos e trazemos asmudanças 
da micropigmentação.

A Kohl é uma academia de micropigmenta-
ção que transforma o aluno de micropig-
mentação, passo a passo, em pro�ssionais 
requisitados ou empreendedores na área.

Nosso currículo traz as novas tendências, a 
evolução das técnicas e das ferramentas em 
sintonia com as demandas do mercado 
mundial. Dessa forma, nossos alunos 
podem desenvolver portfólios sempre atu-
alizados.

Temos o compromisso com a formação de 
alto nível de micropigmentadores, por 
meio dos mais avançados métodos da área. 
Esse cuidado nos leva constantemente a 
investir em pesquisa e desenvolvimento de 
novas técnicas.

Somos o único curso focado em desenvol-
vimento pro�ssional “completo”. Prepara-
mos o aluno para os diversos setores da 
área.

Pro�ssional formado pela Kohl é estimula-
do a perceber na micropigmentação a 
possibilidade de fazer muitos negócios em 
um mercado, cada vez mais promissor.

Nossos alunos têm lições de Marketing 
Pessoal, em aulas onde o conteúdo desper-
ta o empreendedorismo. 

A Kohl desenvolveu um método de 
ensino fácil de memorizar. O aluno 
realiza quaisquer procedimentos de 
micropigmentação sem dúvidas.
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Segurança total para trabalhar

Investimos cerca de 10% de nosso 
faturamento em pesquisa de novas 
técnicas.Dessa forma, nos inovamos 
e renovamos o conhecimento de 
nossos alunos.

As últimas técnicas antes

O aluno com maior di�culdade tem 
direito a mentoria com uma de nossas 
instrutoras.

Mentoria individual

Nossa participação na história de 
nossos alunos continua depois da 
formação. Micropigmentação 
formado pela Kohl, se precisar de 
um suporte , pode contar com Ma -
terial didático online para download, 
além de poder esclarecer dúvidas 
via chat ou inbox.

Apoio pós-curso

Disponibilizamos uma página online, 
onde o aluno pode exibir trabalhos 
e atrair clientes. 

Portfólio do aluno

A
PR

ES
EN

TA
Ç

Ã
O

EPIDERME

DERME

COLORIMETRIA
PRÁTICA

ESTRUTURA 
DA PELE

AZUL VIOLETA

VERMELHO VIOLETA

AZUL VERDE

VIOLETA

AZUL

AMARELO - LARANJA

VERMELHO LARANJA

AMARELO VERDE

LARANJA

AMARELO

VERMELHO

VERDE

O SISTEMA 
TEGUMENTAR

O QUE É MICROBLADING
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O QUE INCLUI ?
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MISTA

E OS FOTOTIPOS
MELANINA 

1 2 3

4 5 6

Duração: 5 dias (Intensivo: de segunda a sexta feira)

Carga horária 48h (a maior carga horária do mercado)

Horário: 10h às 18h

Período: Manhã e Tarde

Vagas: 8 alunos por turma

Requisitos  Sem Pré-requisito

01 - Certi�cado;

02 - Apostila e todo material didático e prático em sala de aula;

03 - Tebori  e 5 lâminas (brinde para o aluno);

04 - Mentoria individual;

05 - Aula de atendimento supervisionado (consultar nosso atendi-

mento e obter mais detalhes);

06 - Suporte pós-curso (dúvidas, materiais didáticos, Ebooks e etc).

07- Um ano de licença no Dermofólio (portfólio online).

CONSULTAR PREÇO

Call Center
+55 11 2097-1091

BRAZIL - SÃO PAULO

WWW.KOHLACADEMIA.COM.BR

RUA SERRA DE BOTUCATU  1254 - TATUAPÉ 

MIQUERINOS
DUPLA GRADUAÇÃO

MICROPIGMENTAÇÃO
MICROBLADING

Micropigmentadora e empresária de micropig-
mentação.

A vivência da  fundadora guerreira  da Kohl, Jéssi-
ca Sizina, em  Marketing foi uma das pedras fun-
damentais do negócio.

Ela percebeu como os conhecimentos da área 
ajudaram a pensar na construção da imagem da 
academia, antes da divulgação.

O sucesso dela na área de micropigmentação 
representa uma das muitas histórias com �nal, ou 
melhor, continuação feliz de pro�ssionais de 
micropigmentação

Começou a carreira em estúdio de estética, onde 
trabalhou entre 2007 e 2008.

A micropgimentadora torna-se professora

O  talento em micropigmentação levou a Jéssica 
Sizina a ser professora em uma das maiores esco-
las do Brasil. Lá, pôde mostrar  uma visão estraté-
gica de ensino em prática e preocupação com 
inovação técnica. Sempre buscou maneiras de 
melhorar a didática até. Especializou-se em diver-
sas técnicas de micropigmentação até criar a pró-
pria, a lowpolly, técnica mais tarde aproveitada na 
Kohl Academia.

O ano é de 2017, a Jéssica ensinou e, claro, apren-
deu muito na área. Sentiu uma vontade de trans-
mitir tanta bagagem adquirida para mais pessoas, 
como? Só se tivesse uma escola. Começa  a histó-
ria da Kohl Academia. Empresa da sociedade dela 
com o designer e diretor de Marketing Eduardo 
Campos.

QUEM É
JÉSSICA SÍZINA

 48H


