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cores e você
Saber a nossa paleta de cores nos traz

uma nova forma de enxergarmos

nossa beleza, é uma ferramenta que

auxilia na recuperação da nossa

autoestima. A partir desse teste você

vai passar a ter mais segurança e

assertividade nas escolhas pessoais de

vestuário, vai entender sobre o que

realmente te valoriza e realça a sua

beleza.
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Vamos analisar suas características naturais como
temperatura da pele, profundidade e intensidade de
cor. Com o resultado, você entenderá porque algumas
cores e tons valorizam mais seu rosto, mudam sua
fisionomia e sua expressão. Você entenderá os melhores
tons e cores para as roupas da parte superior do seu
corpo, para o seu cabelo, sua maquiagem e acessórios.

VOCÊ APRENDERÁ TAMBÉM COMO BURLAR
SUA CARTELA DE CORES PARA FICAR L IVRE
PRA USAR O QUE QUISER ATRAVÉS DO
MÉTODO DE COMPENSAÇÃO.



Antes de conhecer minha estação, principalmente a

temperatura da minha pele não sabia o quanto isso alterava

minha fisionomia, expressão e comunicação. Não deixei de usar

as cores que não ficam tão bem em mim porque hoje sei

compensar, mas minhas cores terrosas dão muita harmonia e

leveza ao meu semblante.

Esse estudo abriu muito meu horizonte da comunicação, e hoje

considero o teste de cor a primeira porta para começarmos a

entender o que transmitimos, e principalmente como nos

enxergamos.



DEPOIMENTOS



INVESTIMENTO

Teste de coloração Pessoal R$ 490,00 

***valor exclusivo para dias de #colorday*

Para outras datas consulte valores

VOCÊ RECEBERÁ

um dossiê digital que explicará: as principais

características da sua estação e as

combinações através do círculo cromático

TAMBÉM FAREMOS

a análise das suas maquiagens e vamos

identificar também os melhores tons para

seu cabelo

OUTRAS INFORMAÇÕES

Com hora marcada, atendimento individual;

 tempo de duração de 1h30min;

Local

Rua Lopes trovão 318 - sl 1308 Icaraí / Niterói

 



Como as cores
influenciam na sua
comunicação

Bate papo com a Jacke Helud, especialista

em Consultoria de Imagem e Estilo (Personal

Stylist); Marketing Digital Pela ESIC Madri-

ES; Personal Colors pela Pantone

Internacional Institute; Fashion Styling com

Dione Occhipintti, Instituto Marangoni Paris;

Palestrante e Instrutora Corporativa nas

áreas de Imagem Pessoal e Comunicação

não Verbal.
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