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Olá, me chamo Ozzy Araujo, trabalho na área de estética, sou 

graduada em estética e imagem pessoal e sou a atual proprietária da empresa 

AEFemme. Tenho como objetivo expandir o meu conhecimento e proporcionar 

bem-estar a todos. 

É do conhecimento de todos que a expectativa de vida do brasileiro 

tem aumentado nos últimos anos. Essa ocorrência pode ser atribuída a diversos 

fatores, entre eles, destaca-se a valorização da qualidade de vida. 

Cuidar da estética facial e corporal algumas décadas, era uma prática 

vista apenas como verdade ou algo supérfluo. No entanto, estudos recentes 

apontam que pessoas com "mais saúde" são aquelas que mais apreciam o 

cuidado com o corpo e com a aparência, gostam de se sentir bem, seja por 

praticarem alguma atividade física ou até mesmo frequentemente algum espaço 

que ofereça cuidados estéticos. Essa descoberta pela intrínseca relação entre a 

saúde x estética e o bem-estar tem estimulado diversos profissionais em investir 

nessa área de conhecimento. 

E como profissional e terapeuta, venho através desta proposta 

oferecer os meus tratamentos para que todos possam usufruir melhor um bem-

estar e uma qualidade de vida. 

A AEfemme está oferecendo os seguintes tratamentos abaixo: 

▪ Barras de Access®  

As Barras de Access realizada pela terapeuta Ozzy Araujo, é um 

processo quântico, inédito no Brasil, feito a partir de toques suaves em 32 pontos 

energéticos em torno da cabeça que armazenam toda corrente eletromagnética 

das sinapses neurais que criam os padrões comportamentais e reações 

programadas. A terapia das Barras® tem atuado significativamente e ajudado 

milhares de pessoas em casos de ansiedade, depressão, emagrecimento, dores 

e limitações fisicas, toc, autismo, escassês, compulsões e na capacidade de 

deixar hábitos, colaborando para uma nova visão de vida de um modo geral e 

amplo. 

• Jato de Plasma 



O método é feito através de um aparelho emissor de ondas que libera 

um jato de plasma que com parâmetros específicos tem a a finalidade de 

remover pigmentos na pele como remover pigmentos na pele como 

micropigmentação, manchas senis, melanoses, melasma e fibromas moles.O 

plasma tem ação também sobre a indução do colágeno regenerando estrias e 

transformando estruturas envelhecidas como as rugas periórbitais ou 

nasogenianas em um tecido reestruturado. 

▪ Massagem Relaxante 

Proporciona o  relaxamento do corpo e a sensação de bem-estar 

▪ Massagem Terapêutica 

A massagem terapêutica é uma massagem, que é oferecida com o 

objetivo de obter um benefício terapêutico. Em alguns casos, a massagem é 

recomendado por um profissional de saúde e pode ser realizado como parte de 

um plano de tratamento maior. Por exemplo, alguém em fisioterapia para uma 

lesão pode ter uma massagem terapêutica normal para soltar os músculos, 

melhorar o tônus muscular e aumentar a flexibilidade. Da mesma forma, a 

massagem terapêutica pode ser usada para completar o tratamento de feridas, 

tratamento de cancro, e uma variedade de outros tratamentos. 

▪ Limpeza de Pele 

Tem como objetivo remover cravos e impurezas da pele. A limpeza 

de pele é indicada, principalmente, para remoção de cravos abertos (pontos 

pretos) ou fechados (pontos brancos) e remoção de miliuns. Serve também para 

remover as células mortas e manter a pele macia e saudável.   

▪ Depilação 

Remoção dos pelos 

▪ Design de Sobrancelha 

Ajuda a valorizar o formato do rosto, promovendo o delinear 

das sobrancelhas, evitando excessos e deixando qualquer pessoa mais bonita.  

▪ Bambuterapia 

A técnica de bambuterapia é feita com pequenas hastes de bambus 

de diferentes tamanhos e seu grande diferencial é a intensidade na eliminação 

das gorduras corporais, muitas vezes sendo mais eficaz que a drenagem 

linfática. A técnica é usada como terapia auxiliar para diversos tratamentos, 

levando em conta seus inúmeros benefícios trazidos pela prática. 



▪ Quicky Massage 

Massagem rápida que é realizada com manobras adaptadas das 

técnicas orientais Anmá e Shiatsu e tem como foco proporcionar o relaxamento 

muscular em poucos minutos, mesmo porque, a duração de cada sessão é de 

aproximadamente 15 minuto 

▪ Modeladora (Redução de medida) 

A massagem modeladora possui diversos benefícios, entre eles está 

o combate à flacidez, a redução de medidas e redução das celulites. Cremes 

específicos para combater a celulite podem ser utilizados para potencializar os 

efeitos da massagem.  

▪ Peeling de Diamante 

O peeling de diamante é um tratamento estético que faz uma 

esfoliação profunda da pele, retirando as células mortas da camada mais 

superficial, sendo muito eficiente para retirar as manchas e combater as rugas 

porque estimula a produção de colágeno e elastina, que são fundamentais para 

manter a pele firme e uniforme. 

▪ Clareamento de Pele 

A proposta dos tratamento clareador visa suavizar o escurecimento 

da área manchada e também diminuir o seu tamanho. 

▪ Shiatsu 

Shiatsu é uma palavra japonesa em que “shi” significa dedos e “atsu” 

significa pressão, ou seja, em tradução literal, shiatsu é realizar pressão com os 

dedos. O objetivo do shiatsu é perceber em quais pontos do corpo há acúmulo 

(jitsu) ou carência (kyo) de energia e atuar balanceando este fluxo energético a 

fim de restabelecer a saúde física, emocional e espiritual do paciente. 

▪ Pedras Quentes 

Pedras quentes é uma variação da massagem terapêutica clássica. 

Pedras achatadas e lisas são aquecidas a uma temperatura agradável ao corpo 

e colocadas sobre pontos específicos do corpo. A massagem de pedras quentes 

é bastante indicada para pessoas que sentem muito frio ou tem os pés gelados. 

Também é indicado para pessoas com tensão muscular que preferem uma 

massagem mais suave. O calor relaxa os músculos permitindo ao 

massoterapeuta trabalhar a musculatura de forma mais suave sem colocar muita 

pressão nos movimentos. 

http://dicasdemassagem.com/o-que-e-massagem-modeladora


▪ Argiloterapia  

A Argiloterapia no rosto e corpo, também conhecida como 

argiloterapia corporal, consiste na aplicação de argila medicinal diretamente 

sobre a pele, para desinflamar, desintoxicar e melhorar a circulação 

sanguínea. Os tratamentos com argila são indicados para o tratamento da pele 

seca, acne ou de outros problemas de pele como psoríase, sendo também ideal 

para acabar com o cansaço, relaxar ou tratar a dor nas costas.  

▪ Banho de Lua 

Banho de lua também é conhecido como banho dourado. É uma 

técnica que utiliza produtos químicos que, em contato com o pelo, os descolore, 

deixando-os clarinhos e mais discretos. 

▪ Drenagem Linfática 

A drenagem linfática é uma técnica de massagem que tem por 

objetivo estimular o sistema linfático - uma rede complexa de vasos que movem 

fluidos pelo corpo - a trabalhar de forma mais acelerada. Entre os principais 

benefícios do método estão a redução da retenção de líquido, ativação da 

circulação sanguínea, combate à celulite e até o relaxamento corporal. 

▪ Microagulhamento  

 Com o auxílio de agulhas muito finas, estimula o colágeno da pele e 

atenua sinais de envelhecimento. Atualmente, ela é realizada, inclusive, com o 

auxílio de um equipamento chamado Roller, que tem cerca de 200 agulhas, 

facilitando a aplicação. 

▪ Ventosaterapia  

A ventosaterapia é um tipo de tratamento natural no qual são usadas 

ventosas para melhorar a circulação sanguínea em um local do corpo. Para isso, 

as ventosas criam um efeito de vácuo, que suga a pele, resultando em 

um aumento do diâmetro dos vasos sanguíneo no exato local. Como resultado, 

existe uma maior oxigenação destes tecidos, permitindo a liberação de toxinas 

do sangue e do músculo com mais facilidade.  

 

Telefone:  (73) 99168-6661, (73) 3632-7902 

Endereço: RUA DOM PEDRO II - 18 –Pontal,Ilhéus/Bahia  

Facebook: aefemmeilheus         Instagram: a.e.femme 
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