@LUA_ANDRAD

CURSO PROFISSIONAL - APERFEIÇOAMENTO

DURAÇÃO
• Realizado em 1 dia
• Carga horária: 08 à 10 horas
• Horário do curso: 09h15 às 12h15 - 13h30 às 19h30*
• Entrega de certificado (simbólico)
• 3 técnicas abordadas- com reprodução do aluno
- Disponibilizamos o material
*Horário médio, porém depende do desempenho de cada aluno, a maquiadora professora não finaliza o
curso enquanto não for tiradas todas as dúvidas e apresentadas todas as técnicas

CONTÉUDO
ABORDADO

• Neste módulo faremos a apresentação de todos os materiais usados
• Preparação de pele
• Correção de sobrancelhas
• Técnicas de olhos
• Aplicação de batom

TÉCNICAS
ABORDADAS
Você poderá escolher 3 técnicas dentre as seguintes opções:
• Esfumado diagonal
• Esfumado chanfrado
• Esfumado pálpebra luz
• Delineado duplo
• Delineado asa de anjo
• Smokey Glam
• Semi cut crease
• Cut crease aberto
• Double cut crease

INVESTIMENTO
Pagamento a vista: R$ 990,00
Deverá ser depositado R$ 300,00 referente a inscrição do curso.
Que deverá ser depositado em até 3 dias úteis após a reserva da mesma.
O restante (R$ 690,00) poderá ser pago no dia do curso em dinheiro ou em cartão de débito.
- Pagamento com cartão de crédito, referente aos R$ 690,00 restantes:
1 x R$ 720,00
2 x 370,00 = R$ 740,00
3 x 253,33 = R$ 760,00
4 x 195,00 = R$ 780,00
5 x 160,00 = R$ 800,00
* Não aceitamos pagamentos em cheque!

Conta para depósito da inscrição:
Banco do Brasil. Agência 0168-6. Conta corrente 17316-9. Cpf 01246660601. Luana A Figueiredo.
* IMPORTANTE! Após realizar o pagamento, você deverá enviar uma foto do comprovante. Fazer depósito identificado!

LEIA COM
ATENÇÃO
• É proibida a vinda de acompanhantes
• A maquiadora professora quem escolhe as modelos.
O aluno precisará contratar 3, uma para cada técnica, no valor de R$ 30,00 cada.
•Caso o aluno desista da vaga ou falte no dia do curso,
NÃO SERÁ POSSÍVEL fazer o reembolso do valor pago da inscrição.

PROIBIDO FILMAGEM DURANTE A EXECUÇÃO DAS TÉCNICAS!

Atenciosamente,

(35) 99738-5128
Local: Ateliê Lua Andrade
Rua Leão de Faria, 85. Centro. Alfenas - MG

