
Você mais bonita

 do jeito que tem que ser



Noiva
Aprenda se automaquiar para

antes e depois do GRANDE DIA

Noiva
você precisa saber se

automaquiar para conquistar

sua independência!

Automaquiagem
The Bride



OBJETIVO
O objetivo principal é você conquistar a

independência de se maquiar sozinha tanto

antes do casamento quanto para a lua de mel.

POR QUE FAZER
ESSE CURSO?

PÚBLICO
Curso 100% prático, voltado exclusivamente

para as NOIVAS

ESTRUTURA
Aula 100% prática.

Individual ou em Grupo de no máximo 3

pessoas.

Em torno de 03 horas de duração.

Material incluso para uso durante o curso.

E-Book em pdf.

Certificado.



O que irei
aprender?
Conteúdo do curso

Preparação da pele antes do casamento;

Tratamentos estéticos que devem ou não

devem ser feitos próximos a data do

casamento;

Maneiras de obter controle emocional

antes, durante e depois da cerimônia;

Como montar sua necessaire de

maquiagem para o dia do casamento e

para a viagem de lua de mel;

Dicas de marcas e produtos para comprar

no exterior;

Como fazer makes bacanas na lua de mel

e harmonizar a maquiagem com as

roupas;

Diferenciação e importância do uso

correto dos pincéis;

Dicas de cores ideais para o tipo de pele;

Preparação da pele, limpeza, tonificação

e/ou hidratação.  

 



O que irei
aprender?
Conteúdo do curso - continuação

Uniformização da pele e correção ou

suavização de manchas e imperfeições;

Jogos de luz e sombra para afinar o rosto,

nariz e testa;  

Maneira correta de camuflagem de

olheiras;  

Simetria de sobrancelha.

Colorização harmônica de olhos, lábios e

maçãs do rosto;  

Maneira correta da utilização da máscara

de cílios e curvex;   

Procedimentos e técnicas para remoção

de maquiagem.



Apostila em PDF

Tenha todo conteúdo do curso para

consultar de onde estiver.

Metodologia de ensino
Renata Loretti

Aprenda de um jeito SIMPLES, FÁCIL

E PRÁTICO

Diferencial

Suporte Emocional

Ajudo você a controlar suas

emoções. Indico os Florais de Bach

quando necessário.



VALORIZE-SE
A maquiagem é uma arma indispensável

na mão de qualquer mulher para ajudar na

autoestima e na autoconfiança.

https://www.renataloretti.com.br/noivas


 INDIVIDUAL - VIP

R$ 320,00

GRUPO DE 02 OU       
03 NOIVAS

R$ 220,00

VALORES

Para amigas, família ou simplesmente pessoas que gostam
de trocar experiências.

Para pessoas que prezam a exclusividade.



Formas de Pagamento

DEPÓSITO EM
CONTA CORRENTE

TRANSFERÊNCIA

PIX

Para reserva de vaga fazer o pagamento

de 50% do valor do curso via:

O restante do valor será via PIX no dia do

curso ou depósito, transferência DOC ou

TED 03 dias antes do curso.



Encaixe
Caso haja vaga em outras turmas

tentarei fazer o encaixe.

Desistência
Em caso de cancelamento,

desistência (por qualquer motivo)

ou não comparecimento (com ou

sem aviso prévio), não

haverá devolução do valor

depositado.

Importante



Contato

15 99125-2772

contato@renataloretti.com.br

renataloretti.com.br

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

