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ALESSANDRA SCAVONE  
Founder, Creator & Trainer MASC  
Método Alessandra Scavone 

 Alessandra Scavone realiza seu método mundialmente depois de 
já ter ajudado a várias pessoas com paralisia facial a recuperar o 
movimento correto de sua musculatura. “A partir dessa experiência 
graças a minha formação como fonoaudióloga, percebi  que 
poderia utilizar meu método con fins estéticos”. Além disso, a 
combinação do Sculpting Inner Facial Masage (a massagem com a 
assinatura de Alessandra Scavone), o Yoga Facial MASC, a 
Cosmetic Acupuncture,  etc. permitem liberar toxinas e estimular a 
produção de colágeno e elastina na  capa intermediária da pele. 
Seu método está baseado em mais de 25 anos de experiência. 
Seus conselhos e trabalhos sempre aparecem nas revistas mais 
importantes do mundo. Com um extenso currículo de cursos e 
aperfeiçoamentos desde 1991 e apresentações da sua pesquisa 
nos congressos internacionais como Lyon, França. Realizou suas 
especializações na França, Espanha e Brasil (Hospital da 
UNICAMP). Atualmente vai 3 vezes por ano a Europa, 
principalmente a Espanha, onde realiza suas famosas consultas 
MASC nas celebridades, além de Brasil e Chile. Realiza cursos e 
conferências na Europa desde 2006. Seu livro: Mudança de Vida 
Facial com Yoga Facial já ficou várias vezes entre os 100 mais 
vendidos  está na  lista dos mais vendidos da Amazon. Meu 
objetivo é construir um curso incrível de estudantes de Yoga Facial 
que se comprometam não somente a aprender no mais alto nível,  
mas também a investir no seu proprio crescimento e desenvolver 
uma nova profissão. Se para você isso é algo que você quer ser 
parte, te animamos a unir-se a nós! 
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+ YOGA Facial 
 

1

Dedique-se e ajude as pessoas de todo o 
mundo a poderem se ver e se sentir o 
melhor possível. 

O exercício facial é a prática de usar os 
57 músculos do rosto e pescoço para 
conseguir o resultado desejado, ou seja,  
para prevenir rugas, diminuir as linhas 
finas e a flacidez. Quando se realiza 
corretamente, o exercício facial não  tem 
riscos e cria resultados harmoniosos 
100% naturalmente, o que  converte na  
melhor alternativa ao botox e aos 
procedimentos invasivos. 

O método 

Durante mais de 25 anos, Alessandra  
dominou seu Método de exercicio facial e  
ajudou a muitas  pessoas a recuperar seu 
rostro, seu brilho e sua confiança. Depois 
de anos de prova e erro, Alessandra  
desenhou um Método  que, quando se 
ensina corretamente,  se consegue com 
que o aluno saiba o que tem que fazer 
com cada problema facial de cada cliente. 

O método de Yoga Facial se compõe de 
três aspectos interdependentes que se 
unem para criar uma fórmula de êxito. 
Para o curso de certificação, analisamos 
o  Método de uma maneira em que 
possamos ensinar aos outros como usar. 
O Yoga Facial MASC converteu-se em 
um exemplo. Converteu-se nesse 
conjunto de ferramentas único que  você 
poderá utilizar para ajudar a  qualquer 
pessoa. 
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SEGREDO # 1: TER CONSCIÊNCIA 
DAS  SUAS MÍMICAS FACIAIS 

Depois de anos aperfeiçoando os 
exercicios de Yoga Facial MASC,  
Alessandra percebeu que não era só  
fortalecer e tonificar os músculos. Yoga 
Facial era uma mentalidade. Primeiro, 
você deve TER CUIDADO com os 
hábitos de envelhecimento 
inconscientes que causam os  sinais de 
envelhecimento prematuro, para que 
você possa romper esses hábitos de 
uma vez por todas. 

 

SEGREDO # 2: PERFORMANCE 

Você tem que tomar medidas e aprender 
a técnica das posturas de Yoga Facial e 
como implementá-las na sua vida diária. 
As posturas do Yoga Facial MASC estão 
tão ajustadas que os praticantes só 
necesitam passar 10 minutos por dia 
para se ver e comprovar resultados 
surpreendentes. 

SEGREDO # 3: MOTIVAÇÃO 

Você está no caminho correto, motivada 
e focando nos resultados físicos e 
mentais. 
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+ Avaliações 

 Com meses de prática,  você estará pronta  para começar a ensinar Yoga 
Facial e transformar a vida das pessoas que te rodeiam.  

Avaliações 

Haverá várias tarefas a serem 
concluídas em cada um dos 
módulos, muitas das quais terão 
um prazo para a apresentação. 
Os prazos são para mantê-lo no 
caminho do seu aprendizado. 
Queremos garantir que, assim 
que você começar, mantenha o 
ritmo. As tarefas enviadas serão 
revisadas por Alessandra e pela 
equipe de certificação e você 
receberá comentários sobre 
como melhorar. 

As tarefas podem variar de 
formulários online,  gravação de 
si mesmo e até o upload de uma 
aula de Yoga Facial simulada 
com alunos ao vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliações finais 

Para obter a certificação Facial 
MASC Yoga, você deve concluir 
duas avaliações. A primeira é 
uma apresentação em vídeo de 
você realizando poturas de Yoga 
Facial em um workshop de 
amostra. 

Uma vez que você seja aprovado 
no workshop de amostra, uma 
avaliação individual online privada 
de 1 hora será agendada com 
Alessandra *. Aqui, seu 
conhecimento do Yoga Facial 
será testado, bem como suas 
habilidades de ensino. 

* Nota: Esta é a aula final em que 
Alessandra certificará 
pessoalmente os alunos. 

Se você falhar em qualquer uma 
das avaliações, você terá uma 
segunda chance no final do mês. 
Se você precisar de uma 
extensão em sua avaliação final, 
poderá adiar a data da avaliação 
até UMA sessão após o Curso de 
Certificação. 
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+ Logística 

 
Esta capacitação é100% online e está 
disponível na comodidade da sua casa. 

1

 

FORMATO DA FORMAÇÃO 

Todas as aulas em vídeo, aulas ao vivo semanais com Alessandra, 
trabalhos de casa e avaliações finais serão feitas online. Tudo que 
você precisa é de uma boa conexão à Internet e um computador. 

 

COMPROMISSO DE TEMPO 

Os alunos passam em média sete horas por semana no curso, 
facilitando a adaptação a qualquer horário de trabalho. O 
treinamento dura 5 meses e os módulos serão lançados em datas 
específicas. 

 

IDIOMA 

Todas as aulas em vídeo e online serão em português. 
 

2
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+ Benefício da Certificação 

 
O beneficio para sempre 

1

Torne-se a empreendedora 
do seu próprio sucesso, 
aprenda as habilidades da 
sua vida e abra portas para 
oportunidades que você 
sempre sonhou ser possível. 
Trabalhamos para melhorar 
e atualizar constantemente 
as informações do Curso de 
Certificação de Yoga Facial a 
cada ano. Depois que você  
se inscrever no curso de 
certificação, você sempre 
terá acesso ao curso e a 
todas as atualizações futuras 
e todos os materiais de 
treinamento. 
Seu certificado Yoga Facial 
MASC é uma marca 
reconhecida mundialmente 
que não tem paralelo. Ao se 
formar, você receberá um 
certificado para demonstrar a 
qualidade de sua  
educação.  

2

Direcionamento ao seu 
PERFIL PESSOAL 
Após a formatura, você 
também receberá um 
redirecionamento para 
workshops. Recebemos 
centenas de pedidos de 
consultas individuais ou 
aulas particulares de 
praticantes de Yoga Facial 
de todo o mundo. 
Encaminhamos todos esses 
pedidos aos nossos alunos 
certificados no local de Yoga 
Facial. 
Por exemplo: já recebemos 
um convite da marca de 
cosméticos Welleda e nosso 
aluno deu um workshop na 
apresentação de um novo 
produto e, depois disso, foi 
publicado na imprensa. 
 
. 
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+ Investimento 

 

1

Investir no Curso de Certificação 
de Yoga Facial é algo que pode 
gerar uma recompensa 
financeira e emocional pelo 
resto da sua vida. 

MELHOR VALOR 

Nossa intenção é que seu 
investimento forneça uma 
carreira com potencial para 
gerar riqueza. nos próximos 
anos. É claro que você terá que 
fazer o trabalho para que isso 
aconteça, mas nós, e as 
centenas de professores 
certificados de Yoga Facial em 
todo o mundo, sabemos que 
isso é absolutamente possível. 

SUAS OPÇÕES DE 
PAGAMENTO 

Para tornar o Curso de 
certificação em Yoga facial ou 
para a certificação no método 
MASC o mais acessível 
possível, você tem a opção de 
escolher um plano de 
pagamento em até 12 parcelas, 
com juros. Ou você tem a opção 
do pagamento único, com o 
preço normal. 

2

PREÇO REGULAR 

Certificação Internacional em 
Yoga Facial (5 meses), 
endossado pelo (Instituto de 
Yoga da Europa:  

3.500 dólares (a plataforma faz 
a conversão no dia em que for 
realizado o pagamento) ou 

Certificação no método MASC 
(7 meses):  

7.050 dólares (a plataforma faz 
a conversão no dia em que for 
realizado o pagamento) 

O pagamento pode ser feito em 
até 12x, com os juros da 
plataforma. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO 

Temos uma política de 
reembolso de 7 dias a partir da 
data da compra. Se você tiver 
um plano de pagamento único, o 
valor total será reembolsado. Se 
for um parcelamento, o valor 
total do primeiro mês será 
reembolsado. Uma vez 
reembolsado, todo o acesso ao 
site de Treinamento de Yoga 
Facial ou Método MASC será 
revogado. 
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+ Admissão 
 

1

Para se inscrever no 
Curso de Certificação de 
Yoga Facial, você deverá 
solicitar a inscrição para 
preenchê-lo. 
PASSO 1: Solicitação 
completa para o curso de 
certificação 
 
PASSO 2: Receba um 
email de confirmação da 
sua solicitação enviada 
 
PASSO 3: O aplicativo é 
revisado em 72 horas. 
 
PASSO 4: Receba e-mail 
com carta de aceitação. 
PASSO 5: Escolha a 
melhor opção de 
pagamento para você. 

2

 
PASSO 6: Registro 
completo 
 
PASSO 7: Receba email 
com credenciais de login 
 
PASSO 8: Faça login no 
site do curso de 
certificação. 
       

 

  

 
. 
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+ Possibilidades 
comerciales 

FAZENDO a 

certificação em 

Yoga Facial: 

1) GERADOR DE 

RENDA 

2) PUBLICAÇÃO 

DE LIVROS 

3) AULAS 

PRESENCIAL, 

OFICINAS E 

EVENTOS 

4) Oficinas 

semanais de Yoga 

Facial e aulas em 

grupo nas 

empresas e no local 

de trabalho. 

5) AULAS ONLINE 

E SESSÕES 

PRIVADAS 

O mercado está aberto e é preciso chegar 
cedo para ser um dos primeiros 
professores de Yoga Facial na sua área, 
com o Yoga Facial MASC, o único Yoga 
Facial que está na lista dos 21 tipos de 
Yoga existentes. 
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Sua certificação 
Este curso de 5 meses não apenas lhe dará uma 
compreensão profunda do que é o Yoga Facial, 
mas também o guiará sobre como transformar 
sua prática pessoal em um negócio. 

PRÉ-REQUISITOS 

Nenhum 
conhecimento ou 
experiência prévia 
em Yoga Facial é 
necessário para 
participar do 
programa. Este curso 
é destinado a 
praticantes regulares 
de Yoga Facial e 
iniciantes. O 
programa incluirá um 
estudo aprofundado 
de mais de 70 poses 
de Yoga Facial para 
iniciantes e variações 
avançadas para 
satisfazer uma 
variedade de níveis 
de proficiência. 
 

LIÇÕES DE VÍDEO 

Todo o programa é 
realizado de forma 
online com um formato 
de auto estudo. Isso 
significa que você pode 
participar do programa 
de qualquer lugar do 
mundo, sem precisar 
sair do conforto da sua 
casa. Você terá acesso 
aos materiais de 
treinamento a qualquer 
momento e poderá 
segui-los de acordo 
com seu próprio 
cronograma e 
velocidade de 
aprendizado 

MATERIAIS DE 
FORMAÇÃO 

Durante o curso, haverá 
arquivos PDF, 
planilhas, listas de 
verificação e 
planejadores para 
download, para ajudar 
no aprendizado e na 
compreensão de cada 
módulo. 
 

LIÇÕES SEMANAIS ONLINE 

AO VIVO 

A cada dez dias, você terá 

a oportunidade de assistir a 

uma aula online ao vivo 

com Alessandra no módulo 

mais recente. É aqui que 

você pode se aprofundar, 

conhecer as ferramentas 

usadas com exemplos da 

vida real e fazer qualquer 

pergunta que possa ter. 

Essas aulas semanais são 

agendadas com base na 

disponibilidade do grupo. 

Se você não puder 

participar da aula online, 

envie suas perguntas com 

antecedência e acesse a 

reprodução em 24 horas. 

Todas as aulas são 

gravadas, marcadas com 

hora e arquivadas para sua 

referência. 
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Bônus:  Módulo Estilo de Vida 
Um estilo de vida mais holístico para você! 
Yoga facial é muito mais do que exercícios 
faciais. O Yoga Facial é uma prática holística 
que incorpora a conexão do rosto, corpo e 
mente. O Módulo Lifestyle convida você para 
o intrincado universo do Yoga Facial como 
uma prática de autocuidado. Você é sua 
"marca" e o Módulo Lifestyle ajuda você a se 
tornar o melhor exemplo de seu trabalho, sua 
melhor versão! 

Tratamento de pele 

Você sabia que nossa pele 

absorve até 60% do que 

colocamos nela? Nunca 

houve um momento mais 

terrível da história para 

estar bem informado e 

atento aos produtos que 

colocamos em nossa pele. 

Nesta seção do Módulo 

Estilo de vida, você 

aprenderá muitas coisas 

interessantes sobre isso! 

Nutrição 

Acreditamos firmemente 
que o que comemos se 
reflete em nossa pele. 
Durante esta seção do 
Módulo Estilo de vida, você 
aprenderá os melhores 
alimentos para criar beleza 
de dentro para fora. Você 
descobrirá como manter a 
rotina nutricional perfeita 
para complementar sua 
prática de yoga facial, 
quais são os melhores 
alimentos para os 
músculos e também o que 
devemos comer para 
ajudar os músculos de 
maneira funcional. 

 

 

Qualidade de vida  

(exclusivo com o  
psicólogo Fernando 
Dalgalarrondo, mais de 
35 anos de experiência 
com cursos e sessões 
no mundo inteiro). 

 
 



 
13 

+ 

MÓDULO UM: ANATOMIA do rosto e pescoço 

Aqui, você se aprofundará na anatomia facial (músculos), pele e 
circulação sanguínea. Você descobrirá as causas dos sinais do 
envelhecimento prematuro e como a gravidade afeta nossos 
músculos, mas o mais importante é que você aprenderá COMO 
os exercícios faciais funcionam para elevar e tonificar seu rosto e 
se tornar uma autoridade em seu campo. 

 

MÓDULO DOIS: ENSINO 

Você obterá as ferramentas necessárias para manter o espaço, 
apoiar seus alunos e ocupar o lugar de professor. Você estudará 
os componentes de um workshop de grupo de Yoga Facial bem-
sucedido, aula particular ou sessão online, além de apoiar 
qualquer tipo de aluno que comparecer à sua aula. Mais 
importante, você descobrirá os segredos de apoiar as pessoas em 
sua jornada individual de Yoga Facial e levá-las de volta às  suas 
aulas repetidas vezes. 

MÓDULO TRÊS: POSIÇÕES FACIAIS DE YOGA 

Você aprenderá mais de 70 poses de Yoga Facial para cada área 
do rosto, testa, olhos, bochechas, boca, pescoço e papada. Você 
descobrirá exatamente como realizar essas posturas de Yoga 

Facial e ensinará aos outros como praticá-las. Você dominará 
cada postura e aprenderá a fortalecer um grupo muscular 
específico, bem como os benefícios. Você entenderá por que 
ensinar um e não outro exercício para cada pessoa e problema. 

MÓDULO QUATRO: AS CORREÇÕES 

Você descobrirá como examinar o desempenho de seus alunos e 

garantir que eles estejam praticando os exercícios corretamente. Você 

aprenderá as ferramentas para criar com confiança uma rotina na 

medida apropriada às perguntas faciais específicas que seus clientes 

apresentam, para que elas voltem a você repetidamente. 

Curriculo del Curso 
 Você aprenderá todo o MASC Yoga Facial, como aplicá-lo a si mesmo e como 

ensinar o Yoga Facial a outras pessoas enquanto desenvolve um negócio 

lucrativo. 
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MÓDULO CINCO: A AVALIAÇÃO 

No módulo final, fornecemos todas as ferramentas e conselhos de 
que você precisa para se sentir preparado e seguro, registrando-
se para sua Avaliação Final individual com Alessandra *. 

Nota: Esta é a aula final em que Alessandra certificará 
pessoalmente os alunos. 

 

BÔNUS: Marketing 

MÓDULO 

Um currículo passo a passo que você pode seguir para criar um 
negócio que prospere, para que você possa recuperar seu 
investimento o mais rápido possível! 

Se você deseja trabalhar em período integral, se deseja trabalhar em período 

parcial ou se deseja ensinar o Facial Yoga como hobby, oferecemos tudo o que 

você precisa saber para construir esse negócio e criar uma carreira com 

qualidade de vida e liberdade que você merece. 

O Módulo de Marketing concentra-se estritamente em como você 
pode ganhar a vida com o Yoga Facial, como criar um negócio a 
partir do zero e os segredos da publicidade de sua oferta em seu 
ambiente. 

 Os tópicos incluem: 

• Onde está o seu cliente ideal e como conversar com ele 

• Escreva um plano estratégico de marketing 

• Onde você pode construir seu site 

• Como otimizar sua estratégia de promoção 

• Os segredos da presença de redes sociais 

 

 

Curriculo do Curso 
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MÓDULO 6: Sculpting Inner Facial (a famosa 

massagem MASC com a assinatura de 

Alessandra Scavone) 

Você aprenderá o Sculpting Inner Facial (a 

massagem desenvolvida por Alessandra 

Scavone para os músculos do rosto). A 

massagem passo a passo para todos os tipos de 

rugas, flacidez e também o ritual de cuidados 

com as ferramentas de beleza e pele do cliente. 

MÓDULO 7: Cosmetic Acupuncture 

Acupuntura cosmética MASC (a 
acupuntura cosmética para cada 
problema do seu cliente: rugas nas 
sobrancelhas, flacidez facial, rugas no 
código de barras, sulco nasolabial, 
rugas na testa, pálpebras caídas, pés 
de galinha etc.). 
 

Curriculo do Curso MASC Facial 
Se Além do Yoga Facial, você quer trabalhar com sessões presenciais com seus 

clientes na maca, pode adquirir mais  2 módulos, fazer seu curso em 7 meses 

para ser treinado e autorizado a fazer sessões privadas do MASC Facial na 

maca. Haverá 2 módulos adicionais, ou seja, 7 meses no total 



 

 

 + 
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Alessandra Scavone é a 
fundadora e criadora do Método 

MASC de Yoga Facial. Com 
mais de 25 anos de experiência 
em todo o mundo, ela criou este 

Curso de Certificação para 
capacitar outras pessoas a 

compartilhar a prática única do 
Yoga Facial e criar um 

verdadeiro impacto. 

MASC Facial Método Alessandra 
Scavone 
Aviso legal: Copyright ©2021 por Alessandra Scavone Todos os direitos reservados. Este PDF ou 

qualquer parte dele não pode ser reproduzido ou utilizado de qualquer forma sem a permissão 

expressa por escrito do autor, exceto pelo uso de citações curtas em um artigo. Os valores citados 

podem ser modificados em qualquer data. 

 


