
CONSULTORA DE IMAGEM 
ESPECIALISTA EM CORES



...estilo

Teremos nosso primeiro encontro para falar sobre

seu momento atual, dia a dia, o que você espera

com esse trabalho, o que te incomoda hoje. Após

esse bate papo vamos mapear seu estilo através

de alguns dados que coletarei como: imagens,

questionário direcionado, características, estilo de

vida e estilo pessoal;

Nesta mesma etapa serão criadas 2 pastas no

aplicativo Pinterest e você alimentará com

imagens de acordo com cada pasta: moda gosto;

moda não gosto;

*Somente nós duas teremos acesso*



...proporção corporal

Vamos mapear a proporção do seu corpo, ou seja qual a parte que incomoda e qual vamos valorizar. Lembrando

que meu método é identificar as características específicas do seu corpo independente do corpo que você estiver

você sempre saberá valoriza-lo entendendo como ele funciona. Não vamos trabalhar com medidas. *Para essa

etapa você enviará duas fotos.



...identidade visual

Esse será nosso segundo encontro:

Vou apresentar sua identidade visual, nela irá

conter as informações do seu momento de vida,

representada através dos estilos que você transita.

Como valorizar seu corpo, e como expressar a

comunicação desejada do momento através de

linhas de design, cores, cortes e texturas



...Cores

Nosso terceiro encontro será uma aula de cores:

CORES a parte mais desafiadora na hora de se vestir! Como combinar essa

blusa estampada? Roxo combina com laranja? Como fazer isso funcionar em

um look?

Realmente para cores precisamos um pouco de dedicação e claro uma busca

pelo autoconhecimento, por isso, para facilitar seu dia a dia vou ensinar de

forma prática e simples como saber a melhor forma que as cores funcionam

para você. Nosso primeiro encontro será uma aula teórica abordando os temas

abaixo:

Círculo Cromático e suas combinações;

Cores acromáticas;

Proporção da cor em nosso corpo;

Mix de Estampas;

Mix de texturas;



...montagem de looks

Nosso quarto encontro colocaremos tudo em prática:

A ideia de todo nosso trabalho é praticar uma forma consciente de

consumir. É esse o resultado do autoconhecimento, comprar com mais

certeza e menos arrependimento, saber desapegar, e como

consequência levar uma vida mais leve.

Vamos montar seus looks usando como base as combinações do

circulo cromático. Além de ter seus looks, você aprenderá truques de

styling com base em suas características. interessante notar que,

muitas vezes, um acessório, uma terceira peça, ou um simples ajuste

em uma peça muda completamente a imagem da roupa.

Montaremos de 5 à 10 looks.



...investimento

Nosso processo será composto por 4 etapas:

1. Bate papo sobre seus objetivos e necessidades, coleta de dados, duração 1h;

2. Identidade visual, duração 2h;

3. Cores, duração 1h;

4. Montagem de looks, duração 2h.

Investimento R$ 1.690,00 em até 2x sem juros, ou até 12x com juros (2,99% a.m cobrado pelo pagseguro);

Para pagamento a.v fica em R$ 1.590,00. 

Você receberá sua identidade visual contendo informações sobre: seu estilo; proporção corporal e combinações de 

cores. 

***Ficarei disponível por 30 dias para você tirar qualquer dúvida que venha a ter***



Formada em Administração; Especialização em

Consultoria de Imagem e Estilo (Personal Stylist);

Marketing Digital Pela ESIC Madri-ES; Personal Colors

pela Pantone Internacional Institute; Palestrante e

Instrutora Corporativa nas áreas de Imagem Pessoal e

Comunicação não Verbal, e Dress Code Empresarial.

"Meu objetivo é que todas as mulheres conheçam o 

poder do autoconhecimento, ele é uma poderosa 

ferramenta para levantar sua autoestima e poder 

pessoal”
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