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Em dúvida sobre qual o melhor serviço para você? Veja a tabela a seguir e 
compare os serviços que oferecem a montagem de looks.

O QUE INCLUI? EXPRESS MINI ONLINE COMPLETA

MONTAGEM DE LOOKS 10-15 looks 10-15 looks 20-25 looks 20-25 looks

ESTILO E TIPO FÍSICO X X X

ANÁLISE DE COLORAÇÃO X

REVITALIZAÇÃO X X

EXPERIÊNCIA EM LOJAS X X

DOSSIÊ X X

ASSESSORIA CABELO X X

DURAÇÃO 1 encontro 2 encontros 10 encontros 10 encontros

VALOR (R$) 380,00 760,00 2.300,00 2.500,00

Faça do seu jeito! Monte um pacote dentro de suas necessidades. Combine os 
serviços acima com os seguintes, como preferir:

+ Análise de Coloração Pessoal + Revitalização de guarda-roupa
+ Experiência em lojas + Organização de guarda-roupa

QUAL O SERVIÇO 
PARA VOCÊ?

[valores vigentes para o ano de 2016]

PARA QUEM É?
Ideal para quem quer dar uma repaginada no visual e já tem claro o que combina 
com sua personalidade e já sabe como valorizar o que ama em si; para quem 
já passou por uma consultoria e quer novos looks; e/ou para quem precisa 
de soluções práticas e rápidas para situações específicas (reuniões, trabalho, 
palestras).

EXPRESS

PARA QUEM É?
Ideal para quem tem dúvidas de como transmitir uma imagem coerente com 
sua essência; para quem deseja aprender como valorizar o que mais ama em si; 
e/ou para quem não tem disponibilidade para fazer uma consultoria completa. 

MINI

PARA QUEM É?
Ideal para quem não tem disponibilidade para fazer uma Consultoria de Imagem 
presencialmente e quer colocar a mão na massa, conhecendo e manipulando as 
ferramentas para deixá-lo(a) mais autêntico e autoconfiante. 

PARA QUEM É?
Ideal para quem está em fase de mudança (de carreira, de estado civil, de cidade, 
maternidade, estética...) e quer encontrar sua melhor versão; para quem quer 
construir um visual autêntico e de credibilidade; e/ou para quem quer aprender 
as ferramentas para deixá-lo(a) mais confiante, transbordando autoestima.

ONLINE

COMPLETA

Ainda em dúvida? Entre em contato para conversarmos e
vamos definir o processo ideal para sua necessidade! 
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