


O QUE É
Phi Academy?
PhiAcademy cria beleza através de pro-
porções áureas (Phi – 1.618). Podemos 
ver a perfeição na proporção áurea entre 
dois pontos.

Dependente do estilo moderno de vida, 
nossos estudos foram planejados para 
evitar desperdício de tempo e dar o 
melhor suporte e informações possíveis, 
ao mesmo tempo.

Sabemos que você irá aprender tudo se 
o assunto for dividido em pequenas 
partes que são ensinadas separada-
mente. Por essa razão todos os cursos da 
PhiAcademy são divididos e entregues 
aos nossos alunos de maneira indepen-
dente.



Skin
Expert

Como um bônus, o curso Especialista em Pele é gratuito para todos os 
alunos da PhiAcademy através do aplicativo CraftMaster. O curso explora 
profundamente informações sobre a natureza e condições da pele, e como 
executar o procedimento correto de acordo com necessidades especiais 
dos varios tipos de pele. Por uma pequena taxa, os alunos podem optar por 
fazer uma pequena prova no �nal do curso e obter seu certi�cado de espe-

cialista em pele.

Especialista em pele é o primeiro curso teórico da PhiAcademy. Este curso lida 
exclusivamente com pele, seus problemas assim como todos os fatores exter-
nos e internos que podem influenciar a pele. O curso irá prover detalhes apro-
fundados com informações sobre cada camada da pele separadamente.

As habilidades que são ensinadas na PhiAcademy são baseadas em 3 campos:

1 Correção de deficiencias naturais
2 Remoção de irregularidades da pele
3 Nutrir a beleza e saúde atual da pele

Qualquer que seja o caminho escolhido pelos nossos alunos, o curso
Especialista em Pele vai ser seu ponto de partida. Isto quer dizer, que antes de 
fazermos qualquer curso que ensinam as habilidades mencionadas, é requerido 
aos aluno que concluam o Curso Especialista em Pele para alcançar um
conhececimento preliminar aprimorado necessário e dominar as habilidades 
com maestria.



A Master

Meu nome é Eleonora Jakovljevic e meu trabalho é aprimorar sua beleza natural 
através de sofisticados métodos de beleza. Eu sempre fui fascinada com o mundo da 
beleza, sempre admirei e acompanhei os trabalhos dos melhores profissionais mundi-
ais dessa área. Tomei coragem e entrei para o mundo da beleza há 10 anos atrás 
quando abrí meu salão.

Eu definiria o ano de 2012 como um ano iluminado em termos de crescimento não 
somente dos meus negócios, mas pessoal, como profissional da beleza. Conhecer 
Branko Babic, de quem eu tive a chance de aprender uma nova técnica de desenhos 
de sobrancelhas japonês, que logo viria se tornar conhecida mundialmente e agora é 
chamada de Microblading. Rapidamente se tornou minha maior paixão, me empod-
erando a praticar todos os dias e me ajudando a ganhar confiança.

Hoje eu sou muito orgulhosa de ter este título e me 
declarar Master e também estar apta a passar a frente 
este conhecimento a quem também compartilha dessa 
grande paixão e quer entrar no mundo da beleza.

Sempre tive uma grande ambição em torno de me apri-
morar e nunca deixar de estudar, sempre dediquei muito 
do meu tempo para aprimorar minhas habilidades e 
seguindo o que está em alta no mundo, crescente a 
cada dia. Agora, agregado aos serviços que antes eu 
prestava em meu salão estão muitos outros que além de 
microblading incluem maquiagem permanente assim 
como a técnica NanoRemoval.



Curso
NanoRemoval

NanoRemoval é uma técnica de super-
fície, o que significa que haverá 
menos danos à pele, menos irritação 
e resultados muito mais rápidos, com 
cicatrização muito rápida e sem risco 
de cicatrizes.

A técnica NanoRemoval, com seus 
produtos combinados, começa a 
funcionar quase imediatamente após 
delinear a área de trabalho de uma 
tatuagem antiga ou PMU, moven-

do-se para cima através das camadas 
da pele forma uma pequena crosta 
sobre a área tratada. A crosta 
começará a sair naturalmente, extrain-
do a tinta de tatuagem indesejada ou 
a PMU.

Dentro do kit, você também encon-
trará couro sintético para treiná-lo no 
movimento correto, a fim de fazer o 
melhor uso da nova técnica do 
NanoRemoval.



Estrutura do
Curso

O curso dura um dia na sala de aula. O número de alunos é limita-
do. O curso consiste em uma parte teórica e uma parte prática 
em uma modelo ao vivo com a assistência do Mestre. Cada aluno 

receberá um certificado de participação no final do curso.

Todos os participantes terão acesso gratuito por 6 meses à 
nossa plataforma Craft Master, que inclui toda a parte teórica, 

fotos e vídeos do curso.

No Craft Master há 8 níveis que cada aluno deve passar. Depois 
que os níveis forem aprovados com sucesso, cada aluno rece-
berá o Certificado de Técnico NanoRemoval e será incluído no 

mapa mundial da PhiAcademy.

+ 
COMO AJUSTAR O RESULTADO DO TRATAMENTO DE ACORDO

COM OS EVENTUAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS?

ATENÇÃO!!!

Para a prática o aluno pode trazer sua própria modelo; em caso dele não 
ter, deverá ser comunicado no momento de registro por que não será 
possível fazer o curso sem a prática em modelo. a organização pode 

ajudá-lo a escolher uma modelo.

6
TÉCNICAS

DIFERENTES



Programa

PREÇOS

de Curso
09:00 Registro da aluna e leitura contratual

Apresentação e Teoria10:00

Exercícios em papel11:30
Exercícios em pele sintética12:35
Almoço13:30
Demonstração da Master14:00
Preparação de Modelos15:00
Prática em Modelos15:30
Entrega de certificados e fotos17:00

 Introdução ao NanoRemoval
Apresentação e Explicação do Kit e seus components.
Área de trabalho – Como o PhiRemoval funciona – Em quais casos 
utilizá-lo e como utilizá-lo
O Pós-tratamento
Avaliação e coleta de fotos do cliente
Como fazer a segunda sessão

O depósito feito na inscrição é de R$ 
500,00 € 

Somente com a comprovação de paga-
mento que será reservado sua matrícu-
la. O restante do montante poderá ser 
pago via tranferência bancária ou em 
dinheiro no dia do curso.

O kit é fornecido sem o dermógrafo, 
que pode ser incluso separadamente:

Dermógrafo Artista Simplicity
€ 400,00 + VAT 

Dermógrafo Master Simplicity
€ 750,00 + VAT

* Master Eleonora Jakovljevic reservas
o direito de alterar todo o material



NanoRemoval é a nova técnica, que visa a remoção de pigmentos indese-
jados na pele. É uma técnica não invasiva, feita de acordo com o príncipio 
da técnica de Pena, que significa que nenhum tipo de anestesia é 
necessária para este procedimento.
 
A técnica de Pena é muito suave, causando menos danos a pele,menos 
irritações e resultados muito mais rápidos, e cicatrizações aceleradas sem 
deixar cicatrizes.

NanoRemoval é desempenhado pelo movimento com o dermógrafo na 
superfície da pele, somente na primeira camada da pele (epidermis), 
sabendo que quando o procedimento é feito em uma camada mais pro-
funda (dermis), causa muito sangramento, cascas e infecções...

Isto abre suficientemente a pele para os procedimentos futuros, sem 
causar aparecimento de cascas. A enzima e a Luz S utilizadas são produ-
tos que quebram o pigmento e o puxa para a superfície com a ajuda da 
linfa. 

Com esta técnica, temos 6 maneiras diferentes de remover pigmento.

Depois do procedimento, nenhuma casca é formada, possivelmente uma 
leve escamação acontecerá.

Um ano de experiência nos mostrou bons resultados e clientes satisfeitas.

DIFERENÇA
DE OUTRAS TÉCNICAS
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1
FINANCIE SEU CURSO

€ 1.450,00 + VAT € 1.100,00 + VAT

DE SUPORTE CRAFT MASTER
MESES6 SUPORTE 

ILIMITADO DR. PHI

Dia de treinamento

Cursos Adicionais

PREÇO PRESENCIAL PREÇO ONLINE

Técnica
em tatuagens
e PMU na face

Técnica
em tatuagens

no corpo

Técnica
em Delineador

 Técnica
em Sobrancelhas

Técnica
em Lábios

Técnica
de Sobrancelhas

vermelhas
(correção instantânea) 

Técnica
em tatuagens

no couro cabeludo

NANOREMOVAL
KURS



O preço do tratamento
Procedimento NanoRemoval

Preço do material utilizadoPreço do tratamento

SKIN CANDY COVERAGE CREAM

4 escovas
0.50 €

0.13 €

0.3 €

3 €

0.10 €

4.1 €

0.3 €

Lucro por
tratamento

42 €8 €50 €

*Creme pós tratamento (preço por cliente)



Continue sua
Carreira

GRAND MASTER

CRAFT MASTER

MASTER ASISTANT

ROYAL ARTIST

ARTIST

STUDENT



COMO SE TORNAR
UM ARTISTA

EM NANOREMOVAL?

Vamos discutir a teoria, e praticar empele artificial. 
Depois, com a ajuda da Master, você irá trabalhar em 
uma modelo. 

No final, iremos entregá-lo um certificado de partici-
pação no workshop e você poderá continuar seu curso 
por 6 meses atraves do aplicativo Craft Master.

O curso no Craft Master é baseado em níveis múltiplos, 
vídeos tutoriais, fotos e textos informativos.  Todos os 
trabalhos que você enviar serão monitorados por Masters.

Artistas Certificados serão inclusos no Mapa Mun-
dial da PhiAcademy e receberão seu logo pessoal.

Deste modo, podemos certificar e assegurar a qual-
idade de nossos artistas da PhiAcademy, e este é 
uma das razões que levam nossos alunos a alca-
nçar os mais altos níveis de sucesso nesta área.

Após a conclusão de todos os níveis, você irá 
receber um certificado da PhiAcademy, que 
irá enriquecer grandemente seu portifólio.



www.norajakovljevic.com

PhiBrows Master Nora Jakovljevic

@nora_phimaster

@phimasternora


