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Com seu método de 
combate à celulite, Simone 
ganhou a admiração de 
algumas celebridades, 
como Adriana Bombom

Baixada
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TALENTO 

Empresária de Nova 
Iguaçu, Simone 

Soares cria método 
que revoluciona o 

combate à celulite 
e administra uma 

das mais bem 
equipadas clínicas de 

estética da Baixada 
Fluminense. P. 2

PARA 
INOVAR



Baixada

Método inovador contra a 
celulite conquista celebridades
Criado pela empresária iguaçuana Simone Soares, técnica caiu nas graças de Adriana Bombom 
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T
oda mulher está sem-
pre em busca de no-
vas técnicas de bele-
za. E foi isso que uma 

moradora de Nova Iguaçu 
encontrou: uma forma de 
acabar com os tão temidos 
buraquinhos na pele, as ce-
lulites. Simone Soares traba-
lhou durante quase 15 anos 
como fisioterapeuta na rede 
pública e há alguns anos mu-
dou para a área de estética. 
Após passar um tempo aten-
dendo em domicílio e em um 
quartinho no apartamento 
de sua sogra, atualmente 
tem uma das mais bem equi-
padas clínicas de estética da 
Baixada Fluminense.

Ela desenvolveu e paten-
teou uma técnica para eli-
minação de celulite que dis-
pensa o uso de aparelhos e 
máquinas. Dividido em cin-
co sessões, o método elimina 
de forma manual as famige-
radas inflamações fazendo 
com que não voltem mais.

“Através de muito estudo e 
dedicação, cheguei ao resul-
tado final do protocolo que é 
essa técnica ‘Método Simone 
Soares’. Patenteei e só eu e as 
profissionais dos cursos que 
ministro podemos usar. Ou 
seja, é algo único”, comemora 
a especialista.

Simone explica que as ce-
lulites são um processo in-
flamatório do corpo. A pro-
fissional garante que, com 
o procedimento, consegue 
quebrar a célula de gordura 
da celulites, gerando assim 
um processo de desinfla-
mação. A reação do corpo é 
aquela forma redonda e fu-
ros nas pernas e glúteos.

Ela informa que já na se-
gunda seção é possível ver 
uma grande diferença. Porém, 
não adianta só fazer a técnica 
se não tiver uma boa alimen-
tação e restringir alguns ali-
mentos. “Celulite é um pro-
blema hormonal da mulher, 
não adianta só fazer a minha 
técnica, têm que ter uma boa 
alimentação, restringir alguns 
alimentos, como frituras e re-
frigerantes, que acabam alte-
rando e causando essa infla-
mação”, afirma.

Tamanho sucesso fez com 
que a profissional que aten-
dia a domicílio montasse 
uma ampla e moderna clíni-
ca na Baixada Fluminense. 
A fama do procedimento de-
senvolvido por Simone che-
gou aos ouvidos das famo-
sas que hoje se deslocam até 
lá para perder as celulites. 
Simone já atendeu a fun-
keira Valesca; a atriz Nívea 
Stelmann que, atualmente, 
mora nos Estados Unidos; 
e Adriana Bombom, que 
não perde uma sessão com 
a profissional.

“Conheci a Simone atra-
vés de amigas em comum. 
Um belo dia, perguntei a 
uma delas qual o tratamento 
que ela fazia pois o bumbum 
estava lisinho, sem nenhuma 
celulite, e ela me indicou a 
Simone. Me preparei o Car-
naval todo com ela para fazer 
bonito na Avenida e, ano que 
vem não será diferente. Eu já 
disse para a Simone que vou 
até o outro lado do mundo 
atrás dela. Essa técnica que 
ela criou é única e indico 
para todo mundo”, elogia 
Bombom.

A Clínica Simone Sousa - Fisioestética fica na Travessa Sebastião Reis 9, no Centro de Nova Iguaçu. 
Mais informações pelos telefones 3582-7515 ou 97231-8496, e no Instagram @simonefisioestetica.

Antes e depois de uma das clientes Simone Soares

Adriana Bombom se 

rendeu ao método de 

Simone Soares

Simone Soares criou 

método inovador 

para acabar com a 

celulites e conquistou 

celebridades
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