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PROFISSIONAL AISTHESIS
Atributos do profissional de saúde estética do
século XXI, seu conhecimento elevado ao
nível AISTHESIS com a compreensão do SER
HOLÍSTICO. Práticas de massagens.
Isabel Piatti
isabel@buonavita.com.br

Analisando a trajetória da estética e pensando no
caminho que ainda devemos percorrer, é fundamental
lembrar de onde viemos para entendermos como e onde
queremos chegar.
Estética é conhecimento, tecnologia, comprometimento,
respeito, amor, dedicação, paciência, resiliência...
É a missão que temos de integrar beleza, autoestima,
bem-estar e saúde.

PIONEIRA – Mme Ane Marie Klotz
Nasceu em Natal/RN, em 1914. Em 1951,
acompanhando seu marido Jean Pierre Klotz,

RETROSPECTIVA
Atuação dos Profissionais de Estética
PIONEIRAS
DA ESTÉTICA
Massagens vigorosas
dos
pés à cabeça

Anne Marie chega ao Brasil com seus três
filhos, trazendo na bagagem técnicas de
Estética aprendidas na França.

A partir de 1950

POPULARIZAÇÃO
ELETROTERAPIA

A partir de 1980
CRIAÇÃO
DE PROTOCOLOS

Compra/locação
Divulgação
na mídia

A partir de 2000

Cosmetologia +
massagem
pouca eletro

(http://www.esteticistasunidos.com/historiadaestetica.html)
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RETROSPECTIVA
Atuação dos Profissionais de Estética
TRATAMENTOS
POR REGIÃO –
LOCALIZADOS

FRAGMENTAÇÃO DO CLIENTE

FRAGMENTAÇÃO
DO CLIENTE
A partir de 2010
Atualmente

2000

SITES DE
COMPRA
COLETIVA

SER HUMANO

A EVOLUÇÃO DEVE SER REAL

É um ser inteiro, o que significa ser Completo, Total, Global, Integral...
Ao alcance de nossas mãos

Holístico.

“Hoje, as pesquisas evoluíram e os cosméticos
não têm apenas a função de perfurmar a pele,
mas sim objetivos muito importantes na eficácia
de tratamentos e melhora na saúde
de quem os procura.

A palavra "holístico" vem do grego “holos” cujo significado é "o Todo".

Vania Rodrigues Leite e Silva
Vice-Presidente da ABC
(Associação Brasileira de Cosmetologia)

O Holismo é, então, uma forma de ver as pessoas e o mundo através
do Todo, da integração de todas as suas partes. Deste ponto de vista,
o ser humano é visto como um complexo integrado por seu eu Físico,
Mental, Emocional e Espiritual.
Roberta Dias

PROFISSIONAL DE SAÚDE ESTÉTICA
DO SÉCULO XXI
• Conhecimento
• Comprometimento
• Visão crítica
• Respeito à natureza

PROFISSIONAL AISTHESIS
Aisthesis vem do Grego e significa "faculdade de sentir" ou
"compreensão pelos sentidos”. Assim o Aisthesis é um
profissional completo de Saúde Estética do Século XXI, que
utiliza seus sentidos e conhecimento para determinar os
tratamentos personalizados e exclusivos para seus clientes.

• Visão holística do cliente
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DESAFIO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE ESTÉTICA
DO SÉCULO XXI

CONCEITO

• Genética X Epigenética

Com uma visão holística e ampla o Profissional
Aisthesis trata seus clientes de forma global e
transforma a ciência e o conhecimento em saúde e

Gêmeas de 61 anos.
A da direita, além de ter sido
fumante por 16 anos, se expõe
muito ao sol.

beleza.

Já sua irmã sempre evitou sol e
nunca fumou.

Foto: American Society of Plastic Surgeons/divulgação

EPIGENÉTICA

EPIGENÉTICA

O termo Epigenética origina-se do prefixo grego epi,
que significa “acima ou sobre algo” e estuda as
mudanças

herdadas

nas funções

dos

O ambiente pode alterar nossa herança celular. Por trás desse
conceito está a chave para a descoberta da influência do
ambiente e da rotina do indivíduo na carga genética que

genes,

passamos de geração a geração, já que fatores ambientais,

observadas na genética, mas que não alteram a

comportamentais e sociais podem gerar alterações nos

sequência do DNA.

processos fisiológicos.

EPIGENÉTICA
Os padrões epigenéticos são sensíveis a modificações
ambientais que podem causar mudanças na fisiologia
celular que serão transmitidas aos descendentes.

EPIGENÉTICA
Trazendo esse conceito amplo para a estética pode-se notar
como ele se aplica bem às Síndromes Inestéticas. A melhor
abordagem para o seu tratamento é a realização de uma
avaliação completa, com análises objetivas e subjetivas que
contemplem informações minuciosas sobre o cliente a fim de

(Mueller e Prado, 2008).

coletar diferentes dados que, associados à análise física da
pele, resultarão em um protocolo eficaz e personalizado.
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COMO PERSONALIZAR OS
TRATAMENTOS?
“... ao cuidarmos da camada mais externa da pele, as camadas interiores estariam protegidas
também...”
“...os tratamentos que dependem de ativos diferentes para fazer efeito, precisam ter seu
PROCESSO DE FABRICAÇÃO claro e exato para o produto ser eficaz. Esta é a principal razão pela
qual muitas vezes encontramos um tratamento surpreendente, porém seu resultado é ineficaz. Na
verdade os ativos compostos são ideais, porém, as matérias-primas usadas nas BASES
COSMÉTICAS são inadequadas, tornando o processo de fabricação errado...”

Dr. Albert Kligman - Dermatologista
(http://www.uphs.upenn.edu/dermatol/faculty/kligman.html

FISIOLOGIA DO ESTRESSE

DEFINIÇÃO DE ESTRESSE

Estresse
são
“perturbações
que
causam distúrbios agudos ou crônicos
no bem-estar das pessoas, e podem
surgir em função de estímulos físicos
e/ou emocionais”.

É a resposta não específica do
corpo à qualquer pressão ou
demanda.
Complexa cadeia de mudanças
bioquímicas, que envolvem o
cérebro, o sistema endócrino e o
sistema nervoso.

Albert e Ururahy
O Cérebro Emocional - As Emoções e o Estresse do Cotidiano

ESTRESSE
Abrange o organismo como um
todo. Observando que, o estresse,
ou
qualquer
doença
que
se
manifesta, deve ser encarada num
contexto
emocional,
mental,
espiritual e físico.
(Hoffmann 1991)

MASSAGENS
União de técnicas ocidentais e orientais, mesclando conceitos
energéticos e anatomo-fisiológicos com o objetivo de
INTEGRAR o FÍSICO, o MENTAL e o EMOCIONAL.
-

Ayurvédica (Indiana)
Zen-shiatsu (Japonesa)
Esalen (Californiana)
Balinesa
Tui Ná
ENTRE OUTRAS

- Tai-yoga (Tailandesa)
- Ka huna (Havaiana)
- Shiatsu
- Reiki
- Massomusica
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MASSAGENS

O objetivo é a harmonia e o equilíbrio
através da integração do cliente com seu
próprio corpo.

MASSAGEM RELAXANTE FACIAL
• Associação de movimentos de massofilaxia longos, com
musicoterapia
• Grande sensação de relaxamento e tranquilidade –
diminuição das tensões que modificam o semblante
• Melhora da circulação sanguínea e linfática dando aspecto
jovial ao rosto
• Uso da musicoterapia que visa restabelecer o equilíbrio
físico, psicológico e social do indivíduo
(Técnica criada na década de 80 pela massoterapeuta RosÍ Garcias)

Creme de Massagem Facial
MONOÏ FACE
- MONOÏ DO TAHITI (pétalas
das flores de Tiaré em óleo de
coco)
- Extrato de Coco
- Manteiga de Cupuaçu
- Manteiga de Karitê
- Óleo Vegetal

MASSAGEM COM PINCÉIS
RELAXANTE FACIAL

• Utilização de pincéis para executar os
movimentos
• Estimulação das terminações nervosas
superficiais da pele
• Reflexo no cérebro provando bem estar
• Diminuição da ação do cortisol
(hormônio do estresse)

Através da estimulação da rede superficial nervosa, o sistema circulatório recebe um impulso que vai reativar a função da rede capilar,
venosa, linfática e energética.
Os pêlos macios e os movimentos harmoniosos, cuidadosamente estudados, proporcionam uma sensação prazerosa de distensão dos
músculos e melhora a circulação periférica de toda pele, tudo ocorre por via reflexa.
A pele torna-se mais colorida, o tecido mais nutrido e mais receptivo à absorção dos princípios ativos dos cosméticos

Massagens Corporais
Enredos linhas SPA’s
• RICA EM ATIVOS NATURAIS
• TRÊS ENREDOS:
ESTIMULANTE - RELAXANTE - SENSUAL
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Muito Obrigado !
Isabel Piatti
isabel@buonavita.com.br
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