
Você mais bonita

 do jeito que tem que ser
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 Comece o
autocuidado 
desde cedo!

Neste curso você aprende passos
importantes na construção da sua
autoestima, desde a correta
higienização da face, até a escolha
certa da base para o seu tipo e tom de
pele. Aprenda a usar a maquiagem
como sua melhor aliada!



Como funciona

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 terá excelentes dicas para

ficar mais bonita e conhecer os

segredos de uma maquiagem

caprichada.

Automaquiagem
Teen 



Cuidados com a Pele - skin

care Teen;

Teoria das Cores - como fazer

combinações para

desenvolver maquiagens

coloridas;

Preparação da pele;

Escolha da base ideal;

Técnicas de Luz e Sombra;

Aplicação correta do Blush;

Correção das sobrancelhas;

Aplicação de batom com o uso

de pincel;

Aplicação de sombra nos

olhos.

O que irei
aprender?

Conteúdo do Curso.



Curso 100% prático
Com o meu método de ensino você aprende
de uma maneira fácil e prática.
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Material incluso
para uso durante o
curso 
Não precisa se preocupar com nada! Tenho
todo o material disponível para você poder
desenvolver sua make bem caprichada.
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Faça você
mesma suas
makes
coloridas e
criativas.

harmonização
Aprenda a compor a maquiagem com o seu
look .

Escolha das cores
Aprenda a compor as cores criando alto
contraste na maquiagem.



Valores

Grupo de 02 ou       
 03 Pessoas

R$ 220,00

Individual VIP

R$ 320,00

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

Para pessoas que prezam a exclusividade.



Reserva de Vaga

Para a reserva de vaga fazer o pagamento
de 50% do valor do curso via:

Depósito em Conta

Transferência

PIX

Formas de pagamento



Importante

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.



Contato

15 99825-1525

contato@renataloretti.com.br

renataloretti.com.br

https://wa.me/5515998251525
http://www.renataloretti.com.br/

