
SOBRE

LASHES CO.

ACADEEM

O treinamento será ministrado pela Engenheira 
química mestre e Fundadora  da Lashes Co. e 
sua Equipe. Somos referência  em inovação e 
qualidade do mercado de extensão de cílios. 

Sou perfeccionista e tenho trabalhado para 
encontrar as melhores técnicas de cílios e 
produtos disponíveis no mercado. (Michelle 
Cabral - CEO) 

Na Lashes Co.® nós amamos o que fazemos e 
descobrimos um método de aplicação único 
que está rapidamente ganhando popularidade 
e reconhecimento no mercado - nós queremos 
trazê-la para o sucesso e torná-la a mais 
procurada especialista de cílios da sua região. 

Temos guardado 
o segredo para o 

sucesso  
dos cílios e neste 

curso vamos  
compartilhar 

com VOCÊ! 

Inscreva-se! 
comercial@thelashesco.com  

⦁ 31 99718-5790 

mailto:comercial@thelashesco.com
mailto:comercial@thelashesco.com


Formato 
Presencial. 

Documentação para a matrícula 
»RG e Comprovante de Residência  
»Certificado Técnica Clássica (exclusivo para 
reciclagem) 

Inves5mento | Formas de Pagamento*  
*Ver condições abaixo. 

  

Metodologia de ensino aplicada 
Teórico/Prático. Serão utilizados computador 
e projetor para a parte expositiva, material 
p a r a o a c o m p a n h a m e n t o d a a u l a 
(apostila  Lashes Co.®), laboratório para as 
aulas práticas, equipamentos e cosméticos 
específicos para o curso. 

Sistema de avaliação e frequência para a 
cer5ficação 
A avaliação do aluno será feita principalmente 
através da observação do seu desempenho no 
decorrer do curso, com avaliações teóricas e 
práticas*. Frequência mínima para aprovação: 
90% das horas totais do curso. 

BeneHcios LASHES CO®. 
1. Certificado Internacional. 
2. O único curso apostilado com até 30h 

dedicadas ao ensino da técnica. 
3.  Material técnico e individual incluso para 

uso nas modelos durante o curso fornecido 
pela LASHES CO® 

⁽¹⁾A Lashes Co.® possui um banco de modelos disponíveis 
para o treino das técnicas aprendidas. ⁽²⁾Sua matrícula será 
efetivada após confirmação do pagamento ⁽³⁾Formação em 
Negócio focada em liderança. Acontece 1 vez, ao ano, em 
janeiro, em Sorocaba ou Boituva. 

 

Temos guardado 
o segredo para o 

sucesso  
dos cílios e neste 

curso vamos  
compartilhar 

com VOCÊ! 

Inscreva-se através do e-mail: 
comercial@thelashesco.com  

⦁ 31 99718-5790 
www.lashesco.com.br   

⦁ @thelashesco
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Métodos de Aplicação 
»A importância do Isolamento 
»Feathering 
»Stacking 
»Capping e Dual Capping 
»Cílios Híbrido 

Produtos e Alergias 
»Conhecendo as classes de materiais 
»Química básica 
»Polimerização 
»Principais compostos químicos 
»Armazenamento adequado dos produtos 
  
Ficha de Anamnese (Modelos) 
»Consulta ao cliente 
»Roacutan e Latisse 
»Formulário de consentimento  

Pós Procedimento 
»Instruções e cuidados 
»Cartão de Agradecimento 
»Manutenção  
»Cálculo dos intervalos 
»Remoção química vs mecânica 

Trabalhando em clientes reais 
»Prática em modelos vivas 

Introdução 
»Cronologia histórica da técnica de 
camadas 
»Anatomia do olho 
»Infecções oculares comuns  
»Medicamentos que implicam na retenção 
da extensão de cílios 
  
Biosegurança 
»Esterelização química  
»Esterelização mecânica 
»Saneamento das ferramentas 
»Estação de trabalho e auto saneamento 
  
Tipos de Extensões de Cílios 
»Apresentação e diferença dos tipos de 
fios disponíveis no mercado 
»Comprimento e diâmetros dos fios 
»Espessura e curvatura dos fios 
»Análise dos fios naturais 
  
Visagismo 
»Tipos e Formatos dos olhos 
»Correção dos cílios naturais 
»Formatação dos olhos 
»Modelos de Mapping 

Inscreva-se através do e-mail: 
comercial@thelashesco.com  

⦁ 31 99718-5790 
www.lashesco.com.br   

⦁ @thelashesco
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Curvaturas 
»Trabalhando o Blend de Curvaturas 
»Criando textura ao procedimento  

Adesivo 
»Adesivos de volume e a ciência por trás deles 
»Controle de adesivo e mergulho de cola  

Fans (Leques) 
»Fans perfeitos 
»Fans largos versus estreitos, e como usá-los 
»Consistência do fan 
»Base correta do fan de volume 
»Anexando o fan - a técnica de Wrap 
»Ângulos corretos 
»Corrigindo um "fan imperfeito" 
»Prática de perfeição do fan 

Métodos de Aplicação 
»5 diferentes técnicas de pick-up 

Pós Procedimento 
»Pós-tratamento e limpeza de volume 
»Cálculo de intervalo de manutenções 
»Instruções e cuidados 

Trabalhando em clientes reais 
»Prática em modelos vivas 

Introdução 
»O que é Volume? 

Teoria 
»Os benefícios do Volume Russo 
»Nível correto de volume para clientes 
»Equação Matemática de volume 
»Uso correto do comprimento 

Ferramentas 
»Trabalhando com as pinças de Volume 
»Como segurar sua pinça corretamente 
para fans perfeitos 

Visagismo 
»Lash Mapping para Volume 
»Formatação dos olhos 
»Volume de preenchimento 

Tricologia 
»Alopécia vs Hipertricose 
»Medicamentos, cosméticos, tratamentos, 
métodos de diagnósticos 
»Análogos de prostaglandinas 
»Como avaliar a a fase do ciclo em que os 
fios estão, a espessura, a taxa de 
crescimento e a densidade.

Inscreva-se através do e-mail: 
comercial@thelashesco.com  

⦁ 31 99718-5790 
www.lashesco.com.br   

⦁ @thelashesco
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M
en

tor
ia Michelle Cabral 

Engenheira Química, pós graduada 
em Gestão de Projetos, graduanda em 
Biomedicina e especialista em 
Tricologia.  

Atuou por 14 anos em multinacionais 
e há 4 anos preside a Lashes Co., uma 
empresa voltada aos cuidados 
femininos em extensão de cílios. 
Speaker dos principais congressos e 
seminários no país e no exterior. 

Formada pelas principais escolas de 
extensão de cílios do mundo e por 
p r o fi s s i o n a i s q u e h o j e a j u d a m 
d e s e nvo l ve r n ov a s t é c n i c a s e 
aprimorar materiais e o mercado. 



CURSO DURAÇÃO

SEM KIT DE MATERIAL INCLUSO COM KIT DE MATERIAL INCLUSO

MATRÍCULA* 
(ABATIDA DO VALOR 

DO CURSO)

VALOR DO 
CURSO

MATRÍCULA* 
(ABATIDA DO VALOR 

DO CURSO)

VALOR DO 
CURSO

TÉCNICA CLÁSSICA 2 DIAS R$460,00 R$1.850,00 R$620,00 R$2.490,00

TÉCNICA DE VOLUME 2 DIAS R$500,00 R$2.250,00 R$675,00 R$2.990,00

PROGRAMA UNO LIGHT 
(CLÁSSICA + VOLUME)

2 DIAS R$620,00 R$2.750,00 R$785,00 R$3.490,00

PROGRAMA UNO FULL 
(CLÁSSICA + VOLUME)

3 DIAS R$790,00 R$3.950,00 R$950,00 R$4.690,00

(*) Necessária para garantia da vaga. Deve ser feita através de transferência bancária. 

1. Desconto de 10% para pagamento à vista (no ato da matrícula). 

2.    Parcelamentos podem ser feitos em até 10x sem juros (aceitamos todas as bandeiras). 

3.     Todos cursos incluem apostila e material didático de apoio.
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CURSO DURAÇÃO KIT 
INCLUSO

MATRÍCULA* 
(ABATIDA DO VALOR DO CURSO)

VALOR DO CURSO

ADESIVO 1 DIA NÃO R$350,00 R$1.500,00

LASH MAPPING 1 DIA NÃO R$350,00 R$1.500,00

FOTOPOLIMERIZAÇÃO 1 DIA SIM R$990,00 R$4.950,00

PRÁTICA 1 DIA NÃO R$200,00 R$850,00

MICROPIGMENTAÇÃO 
LABIAL 2 DIAS SIM R$590,00 R$2.500,00

(*) Necessária para garantia da vaga. Deve ser feita através de transferência bancária. 

1. Desconto de 10% para pagamento à vista (no ato da matrícula). 

2.    Parcelamentos podem ser feitos em até 10x sem juros (aceitamos todas as bandeiras).
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