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1Título: Oficina Prática para Operação do Equipamento Manthus em Tratamentos 
Estéticos que Combatam a Gordura Localizada e a Flacidez.  
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O equipamento Manthus É um dos tratamentos estéticos mais eficientes para queimar 
gorduras indesejáveis e reduzir a celulite. Por meio da tecnologia do ultrassom, o Manthus 
tem a função de fluidificar a gordura e permeabilizar a pele, facilitando a introdução de 
princípios ativos. Suas propriedades permitem reduzir medidas e melhorar o aspecto de 
ondulação da pele, característico da celulite. O tratamento com Manthus não provoca dor 
nem deixa hematomas, porém sua operação deve ser feita da forma correta, o uso indevido 
pode lesionar a pele e até mesmo causar queimaduras graves, a palestra visa explicar o 
funcionamento do equipamento, a ação da corrente elétrica, suas indicações e contra 
indicações. O Manthus age na pele por meio da eletroporação, eliminando a gordura pelas 
fezes e urina, ocasionando a redução considerável de medidas. O tratamento tem duração 
de 20 minutos e necessita de dez sessões, podendo ser realizadas em dias alternados. 
Inicia-se o procedimento com uma aplicação sobre a pele de um gel condutor, com 
princípios ativos como cafeína e centella asiática. Em seguida, o aparelho de ultrassom é 
passado na região por meio de movimentos circulares. Posteriormente, o gel é retirado e o 
paciente pode realizar atividades diárias normalmente. O tratamento completo é bastante 
eficaz e ideal para quem frequenta academia de ginástica e não consegue eliminar 
determinadas gorduras localizadas. Os resultados variam de paciente para paciente. 
Normalmente, quem apresenta maior retenção de líquido obtém melhores resultados, 
assim como pacientes com gordura localizada na faixa abdominal. Os centímetros perdidos 
também variam em cada pessoa e das necessidades particulares. 
22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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