
Workshop Técnicas de MTC na Estética  
  

   2018-09-29 

 
Em Lisboa 
 
O recurso à Acupunctura, combinada com outras técnicas da MTC, tem 
vindo a granjear reconhecimento e aceitação cada vez maior na área da 
estética, enquanto técnica de tratamento natural e não invasiva, em 
alternativa a outros métodos correntemente utilizados no mercado.  

 
O conteúdo programático deste workshop prático, que visa divulgar 
algumas das técnicas de MTC mais utilizadas nesta área, incidirá 
essencialmente sobre seguintes pontos: 
 

 O conceito de estética em Medicina Tradicional Chinesa; 

 Terapêuticas, indicações e contra-indicações: moxabustão, 

ventosas, Gua Sha, pó de pérola, acupunctura e auriculoterapia; 

 Estratégias de tratamento para rugas faciais. 

 
Como já é habitual nos workshops da Panda, a segunda parte desta 
sessão será dedicada a demonstrações práticas, em que as várias 
técnicas terapêuticas acima descritas serão aplicadas e explicadas pelo 
formador convidado. 
 
Adicionalmente, serão dadas sugestões e orientações sobre a utilização 
dos vários produtos mais utilizados nesta área da estética em MTC, em 
que será também exemplificada a produção de um óleo específico para 
tratamentos de estética.  
 
  
Orador: Luís Lavado 
É especialista em MTC e possui mestrado em Acupunctura Bio-
energética e Moxabustão pela Universidade de Medicina Chinesa de 
Yunnan. Possui ainda várias formações na área da MTC pela Shanxi 
University of Tradicional Chinese Medicine e prática clínica em vários 
hospitais de Shanxi. Exerce actualmente MTC em várias clínicas, em 
simultâneo com a sua actividade no IMT, onde é coordenador e 
professor de várias cadeiras como Estética pela MTC, Auriculoterapia, 
Tui Na, Microsistemas de Acupunctura, Shiatsu, etc. 
 
Data: sábado, 29 de setembro de 2018 
 



Local do curso: Loja Panda-Lisboa, Av. Praia da Vitória, 16. 
 
Duração: 3 horas, das 10:00 às 13:00. 
 
Inscrições: a efetuar na loja Panda-Lisboa, ou através do telefone 21 
347 92 24, ou pelo site www.panda.pt 
 
Valor: 15€ por participante com oferta de vale de desconto do mesmo 
valor para a aquisição de material e produtos na loja Panda-Lisboa no 
dia do evento. 
 
IBAN: PT50 0010 0000 2745 7480 0026 
 

 


