
Você mais bonita

 do jeito que tem que ser



Aprenda de um jeito

simples, fácil e prático.

automaquiagem

basica



COMO ESSE CURSO É

MONTADO?

100% PRÁTICO;

Individual ou em Grupo de no

máximo 3 pessoas;

Em torno de 03 horas de

duração;

Todo material para uso durante

o curso está incluso.

Certificado

E-Book em pdf

POR QUE FAZER ESTE

CURSO?

O objetivo principal é você

conquistar a independência de se

maquiar sozinha.



Aprenda o  Bê a Bá da

maquiagem;

Noções de colorimetria;

Combinações de cores, tom e

subtom;

A importância do Skin Care antes

da maquiagem;

Como escolher a base ideal para

seu tipo de pele;

Tipos de pincéis e suas funções;

Aplicação da base e corretivo;

Locais de aplicação do contorno e

iluminador;

Aplicação correta do blush;

Correção de sobrancelhas;

 Aplicação das sombras e

desenvolvimento do esfumado

perfeito;

Aplicação da máscara de cílios;

Aplicação de batom.

 

O QUE IREI APRENDER?

 



Voce aprenderá técnicas exclusivas

de automaquiagem CRIADAS POR

MIM de um jeito simples, fácil e

prático.

DIFERENCIal

Metodologia de ensino

renata loretti



2
COM CERTEZA você aprenderá

técnicas de automaquiagem que

vão facilitar muito sua vida na hora

de você ir a um evento, festa,

encontro, jantar.

1
Você conquista sua independência

aprendendo se maquiar sozinha.

Razoes para voce

fazer esTe curso
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Daniela Bolzan
Adorei Rê! Parabéns!  Todo

mundo achando linda

minha make. Minha mãe e

minha irmã querem fazer.

Depoimentos

Flaviana Grandino

Rê você é uma profissional

brilhante, dedicada e de

uma sabedoria ímpar para

ensinar. Amei!

Bárbara Simões
Rê realmente você tem um

conhecimento fantástico. O

curso foi muito acima das

minhas expectativas!

Amei!



A maquiagem é uma arma

indispensável na mão de qualquer

mulher para ajudar na autoestima e

na autoconfiança.

valorize-se



Maria Olívia
Encantada!! E saber

que eu fiz tudo isso

sozinha com a sua

maravilhosa

explicação. Amei!!

Depoimentos

Simone
Obrigada Renata pela

sua paciência! Você

ensina divinamente

bem.

Patricia Motta

Adorei Rê! Já estou

treinando. 



Valores

Individual
VIP
 

R$ 350,00



Valores

GRUPOS DE
2 OU 3

PESSOAS
 

R$ 250,00



 1 Depósito em Cc

Formas de Pagamento

Para reserva de vaga fazer o pagamento

de 50% do valor do curso via:

2 Transferência

3 DOC ou TED

O restante do valor será via cartão de

DÉBITO, no dia do curso ou depósito,

transferência DOC ou TED - 03 dias antes

do curso.



Em caso de cancelamento, desistência

(por qualquer motivo) ou não

comparecimento (com ou sem aviso

prévio), não haverá devolução do valor

depositado.

Caso haja vaga em outras turmas

tentarei fazer o encaixe.

Ainda está com alguma dúvida ou

gostaria de mais informações?

 

Entre em contato comigo

Importante



Watsapp (15) 99125-2772

contato@renataloretti.com.br

renataloretti.com.br

ENTRE EM

CONTATO

COMIGO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5515991252772&text=Em+que+posso+ajud%C3%A1-la%3F
http://renataloretti.com.br/
http://www.renataloretti.com.br/
http://www.renataloretti.com.br/

