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e notei que
existe...

Olá, sou a
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⟶
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a ⟶ 
falta de conhecimento de que a
pele é um biomarcador de saúde

falta de consciência de que a pele é um órgão
e precisa de cuidados específicos

necessidade de resolução de
patologias na pele

necessidade de resolver a raíz do
problema
e não apenas sintomas



tratamentos

Serviços que ofereço

 

diagnóstico
• 

•

• 

entrevista com 
anamnese integrativa
interpretação de 
análises clínicas
definição de protocolos
de tratamento

• 
•
•
•
• 
•

acne & rosáceas
hiperpigmentação
melanose
cicatrizes e estrias
rugas e flacidez
rejuvenescimento

A sessão em domicílio/gabinete



o quê?
 

como?
• 

•

• 

preenchimento
formulário online
videochamada de 30
minutos
relatório final

identificação tipo &
estado pele, e patologia
revisão da rotina skincare
aconselhamento
específico 
(produtos, rotinas,
hábitos, tratamentos)

A consultoria online

• 

•
• 

Serviços que ofereço



Para quem?

pessoas preocupadas com a saúde
pessoas com patologias de pele

apto para vegans, grávidas e lactantes
 (utilização de dermocosméticos naturais, 

com segurança fisiológica)



Alguns resultados

Acne Limpeza + Hidratação Rosácea



Como?

em espaços de outros profissionais da
área da saúde e bem-estar

consultoria online

domicílios

parcerias

sessões em casa do cliente com
marquesa portátil

sessão com entrevista de anamnese
integrativa e aconselhamento



Próximos
passos

Jun
2022

Mai
2022

Ago
2022

Jul
2022

Out-Dez
2022

Set
2022

workshop
online

especialização
em estética
paramédica:

pré e pós-
operatórios

inauguração do
gabinete de

estética integrativa
aberto ao público

Iniciar formação
para capacitar

outras esteticistas 



Obrigada!          filippasobral@gmail.com

filipasobrall

935521766

Convido-vos a sentirem-se bem
na vossa pele, de dentro para fora!


