
Protocolo

Curso

Descubra como rejuvenescer até 10 anos
de forma definitiva e sem sofrer com o efeito rebote
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O que é o Curso

É a forma mais barata, segura e eficaz para você tratar seus 
problemas de pele, rejuvenescer até 10 anos e sentir a sua pele na 

melhor versão, sem precisar sair de casa!

Finalmente, você vai entender o que causa cada um dos problemas, 
como evitá-los e quais são as opções de tratamento para todos eles.

Os resultados são surpreendentes:

Pele dos Sonhos?
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Por que o Curso

Dentro do Curso Pele dos Sonhos você 
vai descobrir quais são os segredos que a 
maioria dos profissionais escondem e como 
tratar todos os seus problemas de pele com 
procedimentos altamente eficazes!

Ele é o único Curso 100% focado em pele, 
com todos os passos testados, validados 
e aprovados que geram resultados 
garantidos pela Patrícia Elias.

Pele dos Sonhos é especial?
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Como funciona o Curso

Por meio das minhas orientações e explicações, você usará protocolos 
altamente eficazes e 100% seguros!

Quando o Curso Pele dos Sonhos estiver nas suas mãos, você vai conseguir:

O Curso Pele dos Sonhos funciona de verdade porque os 
procedimentos são integrais.

Pele dos Sonhos?

CLAREAR AS MANCHAS

MINIMIZAR AS OLHEIRAS

TER A PELE FIRME E SEM FLACIDEZ

ACABAR COM AS CELULITES E ESTRIAS

DEIXAR A PELE SEMPRE LIMPA

REDUZIR AS RUGAS, BIGODE CHINÊS E AS 
LINHAS DE EXPRESSÃO

FREAR E ATRASAR O ENVELHECIMENTO PRECOCE
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O que tem dentro do

Qualidade de vida

Pele

Você vai descobrir como cuidar da sua 
pele e do seu corpo de dentro para fora e 
de fora para dentro.

E você sentirá vantagens desse 
tratamento na sua própria pele, no seu 
intestino e na sua autoestima.

Descubra tudo sobre você:

O seu tipo de pele, o estado atual da sua 
pele, como cuidar da sua pele e o que 
fazer para deixar a pele mais bonita, 
mais macia e mais viçosa.

Curso Pele dos Sonhos?
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Alterações de Pele
A pele é um reflexo da sua saúde, 
muitas doenças ou problemas de saúde 
também surgem na pele.

Você vai descobrir se tem algum desses 
problemas de pele e como tratar de modo 
eficaz cada um deles:

- Dermatite e Psoríase
- Cicatrizes
- Tratamento da cicatriz em casa
- Siringoma, Xantelasma, Ceratose e Milium
- Acrocórdons x Verrugas
- Vasinhos
- Foliculite

Bebidas e Alimentos da Beleza
As suas refeições serão muito mais 
deliciosas com os “alimentos da beleza” e 
sua pele ficará mais uniforme e saudável 
a cada dia.
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Produtos para Pele
Você entenderá as diferenças entre os 
vários tipos de produtos e terá autonomia 
para ser capaz de fazer as suas próprias 
escolhas de forma segura.

Higienização e Tonificação 
da Pele
Descubra quais são os procedimentos 
de limpeza mais adequados para 
higienizar o seu rosto de acordo com o 
seu tipo de pele.  

E também veja como eliminar as 
impurezas e sujeiras mais profundas da 
sua pele.
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Envelhecimento da Pele
Você vai descobrir como tratar de uma vez 
por todas as rugas, flacidez, linhas de 
expressão e muito mais.

Olheiras
Existem vários tipos de olheiras, você 
aprenderá como identificá-las e qual 
tratamento seguir para não ficar mais 
refém da maquiagem.

Acne e Rosácea
Entender a diferença entre elas é 
fundamental para saber como tratar do 
modo certo cada uma.
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Discromias
São doenças que podem se manifestar 
por vários motivos, como por exemplo, o 
melasma e as manchas.

Entender as diferenças entre elas 
é fundamental para ter sucesso no 
tratamento.

Alterações corporais

Está recheado de conteúdos para quem 
quer se livrar da obesidade e gordura 
localizada, estrias e celulites.
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Massagem e 
Drenagem Facial

Não fique refém de ninguém!

Descubra quando é indicado fazer 
massagem e quando é melhor fazer a 
drenagem.

Rotina de cuidados

Você pode rejuvenescer até 10 anos 
usando procedimentos caseiros que 
duram de 5 a 10 minutos.
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Quem pode seguir o
Curso Pele dos Sonhos?

Quem já está com algum problema de pele e quer melhorar a saúde.

Quem tem algum problema estético e quer ficar mais bonita.

Quem não tem nenhum problema e quer seguir o curso para prevenir 
o envelhecimento precoce, manchas e gordura localizada.

Seja por estética, beleza ou saúde… se você quer deixar a sua pele 
mais lisa, mais macia, com muito mais vida e rejuvenescer até 

10 anos, então o curso é ideal para você!
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Você só precisa de 3 coisas 
Para ter a Pele dos seus Sonhos

1) Querer ter uma pele mais bonita, mais jovem e mais 
viçosa.

2) Garantir uma vaga dentro do Curso Pele dos Sonhos.

3) Seguir o Curso Pele dos Sonhos.

Siga esses 3 simples passos e transforme 
a sua pele na Pele dos Seus Sonhos!
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Daqui 30 dias, você vai ter

Desejado começar hoje!

Se hoje algo na sua pele já te incomoda, pode ter certeza que quanto 
mais tempo demorar para tratar do jeito certo, pior ficará o seu 

problema de pele!

Está na hora de tomar a decisão certa e seguir o Curso Pele dos 
Sonhos para ficar mais jovem, bonita e feliz!
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