
Você mais bonita

 do jeito que tem que ser



Automaquiagem 
40+
Especial Pele Madura
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A pele mais madura merece atenção

especial com relação ao disfarce  daquelas

marquinhas que já existem.

Aprenda dicas incríveis para sua

maquiagem ficar impecável, pois com o

passar dos anos é essencial que a mulher

não perca sua feminilidade e valorize mais

o autocuidado.



Como este curso
é Montado?

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
Aprender como fazer uma

maquiagem perfeita depois dos 40

anos minimizando os efeitos do

tempo.
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O que irei
aprender?

Limpeza, tonificação e hidratação - A

importância do Skin Care para a pele

com 40+;

Tipos de primer específicos para peles

maduras;

Aprendendo a escolher a base perfeita;

Utilização dos corretivos;

Aplicação do Contorno, Iluminação e

Blush com produtos específicos para

pele 40+.

Como escolher e aplicar sombra nos

olhos;

Técnica do esfumado perfeito;

Sobrancelhas e cílios - cuidados

especiais.

Técnica de aplicação do batom usando

lápis e pincel.
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Diferencial
Metodologia de Ensino

 

Renata Loretti
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Voce aprenderá técnicas exclusivas

de automaquiagem CRIADAS POR

MIM de um jeito Simples, Fácil e

Prático.



Razoes para
fazer o Curso

Facilite sua vida
Domine as técnicas de

maquiagem e tenha segurança

para estar sempre LINDA em

festas e eventos.

Conquiste sua
independência
Aprenda se maquiar sozinha.
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iNDIVIDUAL vip

R$ 320,00

Valores

Grupo de 2 ou 3 pessoas

R$ 220,00
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Para amigas, família ou simplesmente pessoas que gostam
de trocar experiências.

Para pessoas que prezam a exclusividade.



Formas de
Pagamento
Para reserva de vaga fazer o pagamento de 50%

do valor do curso via:

Depósito em Conta Corrente

Transferência Bancária

PIX
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O restante do valor será via PIX no dia do

curso ou depósito, transferência DOC ou

TED 03 dias antes do curso.



Importante
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.
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Contato

15 99825-1525

contato@renataloretti.com.br

renataloretti.com.br

RL.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5515991252772&text=Em+que+posso+ajud%C3%A1-la%3F
https://wa.me/5515998251525
http://www.renataloretti.com.br/

