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Acompanhamos e trazemos as mudanças 
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.

DIFERENCIAIS ?

POR QUE FAZER O CURSO 
ESTRIAS INVISÍVEIS ?

QUEM SOMOS ?
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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

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

Portfólio do aluno
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COLORIMETRIA
PRÁTICA

O QUE SÃO ESTRIAS
1º DIA

O QUE INCLUI ?

GRADE DE AULAS

CARGA HORÁRIA

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

Carga horária 16h (a maior carga horária do mercado)

Horário: 10h às 18h

Período: Manhã e Tarde

Vagas: 8 alunos por turma

Requisitos Básicos: Sem Pré-requisito

01 -  Máquina rotativa Híbrida

02 - Fonte Digital 

03 - Seis agulhas e biqueiras

04 - Sete tintas e um diluente

05 - Cabo e pedaleira

06 - Pomada home care

07- Aula de atendimento supervisionado (consultar nosso atendi-

mento e obter mais detalhes);

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

09- 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 

CURSO
ESTRIAS INIVISÍVEIS

. Braços

. Peito

. Mama

. Abdômen

. Coxas

. Flancos

. Costas

. Glúteos

. Panturrilhas

Coloração das Estrias

Vermelha
Arroxeada
Acinzentada
Branca

Estria se dá por um estiramento da 
pele, que pode ser por um ganho 
excessivo de peso, puberdade, gravi-
dez, aumento dos músculos;

. No crescimento excessivo a derme 
não aguenta e as �bras se rompem;
. Pode acontecer também quando se 
coloca prótese de silicone de maior 
volume a pele não aguenta e as �bras 
se rompem;

. As estrias podem aparecer em pessoas 
magras também.
. Outro fator que pode acometer as 
estrias é o genético, pode ocorrer a 
frouxidão das �bras colágenas e elásti-
cas.

. Questão hormonal, corticóides via oral 
ou pomadas.
. Este tipo de estria deve ser tratada 
antes da camu�agem terá melhores 
resultados.

EPIDERME

DERME

ESTRUTURA 
DA PELE

O SISTEMA 
TEGUMENTAR

HIPODERME

Fibras colágenas em azul

Fibras reticular

HISTOLOGIA

CAMUFL AGEM

. A TÉCNICA AUXILIA NA MELHORA DA ESTRIA;

. IRÁ AUXILIAR NOS TRATAMENTOS ESTÉTICOS DE

 FORMA POSITIVA;

. PODE SER ASSOCIADA AOS TRATAMENTOS ESTÉTICOS 

NO MOMENTO CERTO.

RETRAÇÃO DE ESTRIAS

. FEITA COM DERMÓGRAFO 

. FEITA COM MAQUINA HÍBRIDA

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


