


Marissol Rios é Health Coach, 

atleta profissional de fisiculturismo , formada em 
Psicologia, Teologia e Nutrição, especialista em 
obesidade e hipertrofia. 

Hoje trabalha para ajudar a inúmeras pessoas na 
mudança corporal e melhoria da qualidade de 
vida. Com as dificuldades e responsabilidades da 
vida adulta, ela engordou mais de 30 quilos e 
insatisfeita com o que viu na balança e no espelho, 
Marissol decidiu mudar e buscar o equilíbrio entre 
a mente e o corpo. 

Em pouco mais de um ano, com reeducação 
alimentar e atividade física, ela eliminou os quilos 
que havia ganhado nos últimos anos. 

Em 2013, Marissol fez a estreia em uma 
competição de fisiculturismo, desde então ela 
não parou mais...



Marissol Amaral Rios Bisquolo

Idade: 35 anos

Health Coach

Psicóloga

Teóloga

Nutricionista 

Atleta Profissional



Rede Social
Facebook: Fanpage Marissol Rios 

20.000 seguidores.

Instagram: @marissolriosocial
300.000 seguidores

Youtube: Marissol Rios 

Site: https://www.marissolrios.com.br

Perfil dos Seguidores

Os seguidores estão na faixa etária de 15 a 60 anos que 
buscam uma qualidade de vida, emagrecimento e 
performance corporal, atividade física, alimentação e bem 
estar.
Em menos de 2 anos, Marissol conquistou seu público, 
tornando-se uma formadora de opinião, influenciando 
diretamente na escolha dos seus seguidores no que se refere 
a qualidade de vida, alimentação, produtos e acessórios 
usados pela mesma em sua rotina.



Projetos e
Consultoria Esportiva

#teammarissolrios

#TRM22diasjuntas

#TRMNOMUNDIAL

#desafiocampeao

#desafiocampeao2

#desafiocampeao3

#desafiocampeao4

#desafiocampeao5





2014
Estreantes Paulista - TOP 2
Estadual Paulista - TOP 3
Brasileiro - TOP 5
Mr. Campos - TOP 1

2015
Estadual Paulista - TOP 3
Brasileiro - Campeã 
Sul americano - Vice Campeã
Campeonato Mundial  

2016
Arnold Classic Brasil - TOP 3
Brasileiro - Bi Campeã 
Mundial Polônia - TOP 15 

2017
Arnold Classic Brasil - TOP 3
Brasileiro - Tri Campeã
Sul americano - Campeã Overall  C
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2018 Sul Americano Elite Pro - TOP 3



Marissol Rios é atleta Profissional de Fisiculturismo atual Tri Campeã 

Brasileira  e  Campeã  Absoluta Sul Americana, na categoria bodyfitness / figure
(aonde é avaliada a aparência atlética geral do físico, considerando uma aparência 

simétrica, tônus muscular e shape com uma pequena quantidade de gordura 

corporal, como também, a beleza fácil e cabelo e estilo individual de 

apresentação, incluindo autoconfiança, equilíbrio e graça).

Release

- G2L Nutrition

- Jasmin Farma

- Cris Zucco Bikini Fitness

- Academia Runner São Caetano do Sul  

- Academia Corporarte Campos - RJ

- Karla Bernardes Hairdresser – RJ

- Studio R Prates – SP

- Fernanda Ferreira Massoterapeuta 

- Keepack

- Aguaboa

- Wolfsind

- Anabolic Girl

- Femfitness



Conteúdo Patrocinado

Campanha: (Usar imagem / foto)
R$ 3.000,00

Instagram ou Facebook:
1 post - R$300,00 / 2 posts - R$500,00
3 post - R$800 / 4 post - R$1.000

Campanhas fotos + vídeos 
(período de 2hs)  - R$1.000,00

Palestras - 1500,00

Outras ações - Valor a negociar.

Obs1: Todos os produtos e marcas veiculados 
devem ser condizentes com o lifestyle e filosofia 
da Marissol.  Para a veiculação de conteúdo 
patrocinado o anunciante deverá encaminhar 
amostras dos produtos para serem analisados 
pela Marissol e equipe de suporte. Só após a 
análise se dará início à negociação da 
veiculação.
Obs2: Para os posts comercializados, o 
anunciante enviará o release e imagens para a 
Marissol.
Obs3: Para Campanha, os custos com o 
regulamento da ação e produtos presenteados 
serão de responsabilidade do anunciante.
Obs4: Valores podem ser negociados



Contato:
Whatsapp: 
(11) 94899 2598
email:
consultoriamarissol@gmail.com


