
Você mais bonita

 do jeito que tem que ser



Aprenda a fazer uma

pele iluminada digna do

Red Carpet

automaquiagem 
skin glow



COMO ESSE CURSO É
MONTADO?

100% PRÁTICO;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.

OBJETIVO
Você vai aprender várias

técnicas para construir uma

pele iluminada perfeita.



O QUE IREI APRENDER?
O foco do curso é a pele

Limpeza, tonificação e

hidratação - A importância

do Skin Care;

Tipos de primer para manter

a luminosidade da pele;

Tipos de bases com

acabamentos luminosos;

Utilização dos corretivos

para efeito de iluminação;

Desvendando os segredos da

iluminação / texturas dos

iluminadores;

Hidratação labial, tipos de

acabamento de batons e

como iluminar os lábios;

Como aplicar sombra  para

obter um efeito iluminado

nos olhos.



DIFERENCIAL
Metodologia de ensino

 renata loretti

Voce aprenderá técnicas exclusivas

de automaquiagem CRIADAS POR

MIM de um jeito simples, fácil e

prático.



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



A maquiagem é uma arma

indispensável na mão de qualquer

mulher para ajudar na autoestima e

na autoconfiança.

valorize-se



Valores

Individual
VIP
 

R$ 320,00

Para pessoas que prezam a exclusividade.



Valores

GRUPOS DE
2 OU 3

PESSOAS
 

R$ 220,00

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



 1 Depósito em Cc

Formas de Pagamento
Para reserva de vaga fazer o pagamento

de 50% do valor do curso via:

2 Transferência

3 PIX

O restante do valor será via PIX 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

CONTATO 

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/

