
Curso de
Massagem
Modeladora 

Cursos em grupo 
Cursos individuais 



Massagem Modeladora
O objetivo da Massagem Modeladora é reduzir a
circunferência corporal, ativar e estimular a
circulação sanguínea, reduz medidas e melhora o
aspecto da celulite.

Nesta massagem, utilizamos movimentos firmes
rápidos e com bastante pressão nas manobras.



Reduz celulite local
Elimina impurezas e diminui retenção de líquido
Ativa o metabolismo
Aumenta circulação sanguínea
Combate a flacidez
Reduz gordura localizada
Ajuda na retenção de líquidos 
Remodela o corpo
Melhora o tônus muscular 

Benefícios da Massagem Modeladora
 



Pessoas que estão iniciando agora
na área
Pessoas que já atuam na área e
querem se atualizar.

Este curso é para:



CONTEÚDO DO CURSO

Apostila teórica do curso em pdf 
Higiene do ambiente de trabalho e do(a) massoterapeuta
Movimento e posicionamento correto do(a) massoterapeuta durante a sessão  
Acessórios utilizados na massagem (Links e contatos para adquirir seus acessórios)
Produtos utilizados na massagem (Links e contatos para adquirir seus produtos)
Descartáveis utilizados na massagem (Links e contatos para adquirir os descartáveis) 
Preparando sua maca e sala pra sessão  
Como preparar o(a) cliente para receber a sessão de massagem  
Como conduzir corretamente a sua sessão de massagem
Manobras manuais da massagem modeladora  
Manobras da massagem modeladora com acessório 
Ficha de anamnese da massagem modeladora
Ficha pronta de pacote de massagem  
Apostila biossegurança
Suporte pós curso via whatssap com nossos professores
Certificado reconhecido em todo território nacional 

 



Certificado Reconhecido!
 

Todos os cursos que acontecem no Espaço Raaj , os aluno(a)s recebem o
certificado de conclusão.

E todos os certificados que emitimos estão em conformidade com a Lei
n°9.394, que regulamenta os cursos livres.

Ao finalizar o curso você já está apto(a) e tem total liberdade 
para exercer seu trabalho em clínicas de estética, massoterapia, 

hotéis, spa, resort, e muito mais...

Você pode atuar atendendo à domicilio ou abrir seu próprio espaço de
massagem.



Como funciona nossos cursos
O Curso de Massagem Modeladora tem a duração de 1 dia.

Após a inscrição, enviaremos a você o material didático do curso (Apostilas e a lista de materiais que será
necessário trazer consigo no dia do curso presencial).

Caso o(a) aluno(a) tenha dúvidas referente ao material teórico, pode contar com nossos professores via
whatssap. 

O(a) aluno(a) poderá fazer o curso prático em grupo ou individual na data e horário que for melhor para
o(a) aluno(a), assim que a data for marcada o (a) aluno(a) irá fazer um intensivo prático na Escola junto
com o(a) nosso(a) professor(a). 

Após o intensivo, o(a) aluno(a) já estará apto(a) a fazer seus atendimentos com total segurança e
qualidade.
O(a) aluno(a) também tem suporte da escola via whatsapp pós curso neste processo inicial da nova
profissão.

Temos poucos alunos por turma, e tudo é realizado com a supervisão do(a) professora que o(a) auxiliará
em todos os passos, para que todos pratiquem e saiam da escola com conhecimento do curso escolhido.

 



Seja um massoterapeuta de
sucesso!

 
Nossos cursos são práticos, e “sem enrolação”,

fazendo com que o(a) aluno(a) coloque mesmo a
“mão na massa” e saia com propriedade no

assunto. 



Investimento e local do
curso

Local: Espaço Raaj - Pouso Alegre MG

Data: Chame nosso(a) atendente para saber das datas do curso
em grupo.
Este mesmo curso você pode fazer individual no dia e horário
que for melhor para você.

Horário atendimento: 8:00 às 17:00 horas
 
Duração do curso: 9 horas + suporte via whatsapp pós curso

Investimento: 790,00 (Este valor pode ser parcelado no cartão
em até 12x

Pagamento em dinheiro à vista tem desconto! 



SE INSCREVA!

Whatsapp: (35) 98448-0035
 

E-mail: espacoraaj@gmail.com
 

Caso queira conhecer nosso Espaço,
agende sua visita!


