Curso de Coloração Pessoal - módulo 1
Método sazonal expandido
com Luciana Ulrich
04 e 05 de Agosto de 2018 (integral)

>> São Paulo - SP <<

Grade curricular do curso
• História da coloração pessoal: como surgiu o método
sazonal e a evolução até o sazonal expandido.

• Estilo x coloração pessoal dentro do processo
de gerenciamento de imagem

• Teoria da cor

• Dress code proﬁssional e uso das cores nos looks,
acessórios e maquiagem.

• Análise TIP – temperatura, intensidade e profundidade
• Análise das dimensões das cores na pele, olhos e cabelo.

• Harmonia das cores
– combinações de cores na montagem de looks

• Métodos de análise de coloração pessoal

• Elaboração de material para cliente de coloração pessoal

• Comparativo de aplicabilidade entre os métodos:
sazonal, tonal, 12 estações e 16 estações.

• Tendências de cores para a próxima estação.

• Método sazonal expandido

• Proporção da cor
• Personalize o seu atendimento criando uma paleta de
cores individual para cada cliente.

• Contraste pessoal e profundidade da pele
- Aplicabilidade do conceito de contraste pessoal em
peles negras e peles brancas

Material incluso:

• Temperatura da pele: subtom quente e frio.

• Apostila

• Conceito de temperatura: existe pele neutra?

• Certiﬁcado

• Intensidade da pele

• Cartela de maquiagem e acessórios de cada estação em formato digital

• Etapas do teste de coloração pessoal
– método Studio immagine

• Melhores cores e cores a evitar de cada estação em formato digital.
• Sticker de análise da luz para a execução do teste

• Prática do teste de coloração pessoal
– método Studio immagine

• Círculo cromático Studio Immagine

• Maquiagem e coloração de cabelo
– indicações para as doze estações

Prática: Todos os participantes ﬁnalizam o curso com o
diagnóstico da sua cartela de coloração pessoal.

Informações complementares
Onde:
Escritório Studio Immagine
Av 9 de julho,3452 - conjunto 31 - Ediﬁcio Nine oﬃce
Jardim Paulista - São Paulo - SP
estacionamento no local
Docente:
Luciana Ulrich
Carga Horária:
16 horas/aula
Data:
04 e 05 de Agosto de 2018
Horário:
9 às 17 horas
Forma de pagamento:
*Sinal de 10% + 04 parcelas
*Desistências para pagantes devem ser feitas em até 10
dias antes do curso, caso contrário o sinal não será
reembolsado. Neste caso, o(a) aluno(a) poderá utilizar o
crédito para remarcação de curso em ate 06 meses.

Inscrições e dados para depósito:
contato@studioimmagine.com.br

Opção Investimento 1
(apenas o curso):
R$1.690,00
Opção Investimento 2**
(Curso + Material Studio Immagine, com condições
especiais para alunos(as) deste curso):
R$2.883,00
**Material incluso neste pacote:
. Kit das 12 estações - modelo 1
. Kit das dimensões Studio Immagine: (Profundidade e
intensidade) com jogo subtom quente e frio (Temperatura) –
exlusivo para alunos
. Capa e faixa para teste
. Kit de contraste Studio Immagine, incluso ainda o tecido de
graduação de contraste exlusivo para alunos
. Jogo de temperatura retangular - modelo 2
. Brinde: sacola jeans
Entenda as vantagens desta opção:
Curso de R$1.690,00 por R$1.490,00 + materiais acima citados,
de R$ 1.679,00 por R$ 1393,00
*Os materiais Studio Immagine também podem ser comprados
avulsos durante a aula ou através do site:
www.lojastudioimmagine.com.br

Dúvidas ou maiores informações:
contato@studioimmagine.com.br
11 99872-7888 (de segunda à sexta, das 9 às 19 horas)

Sobre a Studio Immagine
A Studio Immagine é uma empresa de consultoria
de estilo e imagem, especializada no atendimento
pessoal e corporativo, com foco em coloração pessoal,
formação de proﬁssionais e desenvolvimento de
material exclusido de apoio. Este material auxilia
consultores de imagem, visagistas e maquiadores
em seus atendimentos junto aos clientes, harmoniharmonizando-os e exaltando sua melhor versão.
Todo o material de coloração pessoal produzido
pela Studio Immagine foi auferido por empresa
especializada em colorimetria, sendo o único
aprovado no país e com requisição de patente.
A missão da Studio Immagine é apoiar seus clientes
a trabalhar a imagem de maneira a reﬂetir seus
valores e objetivos, comunicando a mensagem correta.
correta.
Apenas desta maneira a imagem será um diferencial
competitivo.
Para adquirir nosso material, acesse:
www.lojastudioimmagine.com.br

Luciana Ulrich
À frente da Studio Immagine, empresa especializada
em consultoria de imagem pessoal e corporativa com
foco em coloração pessoal (formação de proﬁssionais
e material de apoio).
Ministra cursos com foco em coloração pessoal por
todo Brasil, coordena programa de mentoria e gestão
de carreira para novos proﬁssionais da área.
Atual presidente da AICI Brasil, associação sem ﬁns
lucrativos que se dedica a elevar o nível de proﬁssionalismo e aumentar o reconhecimento dos consultores de
imagem ao redor do mundo, chapter da maior e mais
importante associação proﬁssional de consultores de
imagem pessoal e corporativa.
Também é professora convidada do curso de pós-graduação de Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi e
docente do curso de Laboratório de Imagem e Estilo pela
Escola Panamericana. Fez o curso de Consultoria de
Imagem no SENAC e Consultoria de Imagem Corporativa
sob a tutela de Ilana Berenholc e Patrícia Dalpra. Especializou-se em Análise de Cores com Ilana Berenholc e
formou-se também pelo Image Resource Center of New
York –Dominique Isbeque em Style and Wardrobe e pela
Style Works –Carol Davidson em coloração pessoal e
compras. MBA com foco em empreendedorismo pela
Brazilian Business School and University of Richmond.

Viva uma vida com mais cores!
Acompanhe as novidades e próximos cursos:
www.studioimmagine.com.br
Compre nosso material exclusivo, com toda comodidade:
www.lojastudioimmagine.com.br
Para mais informações:
contato@studioimmagine.com.br
Ou siga nas redes sociais:
studioimmagineassessoria
studioimmaginevideos

lucianaulrich
lucianaulrich

