
REDES SOCIAIS: 

 

 

- Rede social de clínica de estética: 

 

Tema: Você sabe por que a depilação é feita em sessões? 

 

Texto: Ao contrário do que muita gente pensa, os pelos não crescem 

continuamente. O seu ciclo apresenta 3 fases: a anágena (crescimento), 

catágena (repouso) e telógena (desprendimento). 🤔 

 

Para evitar que os pelos cresçam novamente, é importante atingir o bulbo 

capilar, a região onde eles nascem. Na fase anágena, os pelos estão muito 

próximos a esse folículo piloso, o que garante um melhor resultado. 

 

E, como os fios estão em fases diferentes desse ciclo, a depilação a laser é 

feita em sessões, permitindo que, de forma progressiva, essa capacidade de 

produção de novos pelos seja eliminada. 

 

 

- Rede social médica 

 

- Tema: 3 passos essenciais para o skin care. 

 

- Texto: 💡A rotina diária de cuidados com a pele é fundamental para manter a 

saúde e prevenir manchas, rugas e imperfeições. Quando se fala de skin care 

normalmente pensamos em diversos produtos, mas você pode fazer a sua 

rotina com apenas 3 passos básicos: 

⠀ 

⠀ 

✔Limpeza: é importante ser feita com um sabonete feito para limpeza do 

rosto, ideal para seu tipo de pele. 

⠀ 



✔Hidratação: há diversas opções de hidratantes para o rosto nas farmácias. É 

importante observar o nível de oleosidade da sua pele na escolha. 

⠀ 

✔Proteção: escolha um protetor solar adequado e use em quantidade 

generosa, diariamente, principalmente na área do rosto para proteger sua pele 

de manchas, rugas ou o até mesmo o câncer de pele. 

 

 

- Rede social de construção civil 

 

 

 

 



👉🏻 Sabe aquele problema que começa pequeno, imperceptível e parece 

inofensivo? Ele esconde muitos perigos! 

 

⚠️ As trincas e fissuras podem prejudicar desde a pintura ou cerâmica, 

passando pelo reboco e chegam até as estruturas do imóvel. São problemas 

que precisam ser resolvidos assim que aparecem pois prejudicam 

principalmente a SAÚDE de quem habita no local que está comprometido. 

 

💡Por isso, não se exponha aos riscos que estes problema apresentam a sua 

vida e a sua saúde. Cuide de você e da sua família. A Start Engenharia pode te 

ajudar HOJE MESMO a resolver o seu problema? 

 

📱Entre em contato e faça o seu orçamento! 


