
Você mais bonita

 do jeito que tem que ser



 O olho esfumado bem escuro com sombra

preta é um dos coringas quando se trata de

opções para maquiagem de festa, balada e

outros eventos noturnos. O smokey eye preto

é queridinho das mulheres porque é uma

maquiagem que combina com praticamente

tudo. 

Além disso é extremamente sexy.

Automaqu iagem
smokey  Eye

Maquiagem com sombra escura



Metodolog ia  de
ens i no

Renata  Lorett i

Você aprende de um jeito simples, fácil

e prático!

Objetivo
Fazer uma maquiagem usando sombras

escuras.

Aprender fazer um lindo esfumado  e

ainda  uma pele perfeita para compor o

look.

Como funciona o Curso
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.



Preparação da pele;
Escolha da base perfeita;
Técnicas de Luz e Sombra;
Aplicação correta do Blush.

Técnica de aplicação da sombra escura.
Como fazer um esfumado perfeito e sem
marcações (smokey eyes);
Aplicação correta de cílios postiços.

Aplicação de batom com o uso de pincel.

O que irei
aprender?
Conteúdo do Curso



D i f erenc ial
Crie sua independência

Aprenda a se maquiar

sozinha!

Material incluso para
uso durante o curso

Curso 100% Prático

Não precisa se preocupar com nada!

Tenho todo o material disponível para

você desenvolver  uma make

maravilhosa.

Com o meu método de ensino você

aprende de uma maneira simples, fácil e

prática.



VALORES

GRUPO DE 02
OU 03  PESSOAS

R$ 250,00

IND IV IDUAL
v ip
R$ 350,00
Para pessoas que prezam a exclusividade.

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



Reserva da Vaga

Para a reserva de vaga fazer o

pagamento de 50% do valor do

curso via:

Depósito em ContA 
Transferência entre Cc 

 PIX

FORMAS DE
PAGAMENTO

 



Importante

O restante do valor será
v ia P IX  no d ia do curso
ou depós ito ,
transferênc ia DOC ou TED
03 d ias 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 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/

