
curso

Coloração

Pessoal
MÓDULO 2

Online Método
Sazonal
Expandido



MATERIAL INCLUSO

 Apostila digital

 Material digital Studio Immagine: cartela 

pocket das 12 estações,roteiro do teste, 

questionário investigativo.

 Certificado 

PRÉ-REQUISITO

Curso em coloração pessoal dentro do método 

sazonal expandido das 12 estações. 



Grade curricular do 

curso

Parte 2 - Personalizacão da consultoria de cores

 Investigação do foco de contratação

 Cores da sua essência - personalize a cartela da 

sua cliente

 Indicação prática do uso das cores fora da cartela 

técnica

 Aplicabilidade da cartela técnica de cores e estilo 

pessoal

 Cores de maquiagem de cada estação

 Interpretação da cartela técnica e valorização do 

biotipo

 Paleta de cores do armário profissional

 Cores e marca pessoal do seu cliente

 Paleta de cores para montagem de casulo

 Styling de cores e elementos de design

 Tendências para o verão 2018/2019  e inverno 

2019

Parte 1 - Consultoria Técnica de cores

 Revisão da teoria das 12 estações 

 Análise TIP – Temperatura, intensidade e 

profundidade 

 Roteiro Studio Immagine para confecção do 

teste de coloração pessoal 

 Mito da temperatura neutra do método 

sazonal expandido

 Aplicabilidade do contraste na escolha de 

cor cosmético de cabelo/ pele e estampas 

de roupa

 Pele Negra 

 Casos especiais de análise de pele : pele 

oliva, pele madura, problemas hormonais 

entre outros

 Análise de cases 

* cada aluno pode trazer um case para o 

curso





Informações complementares

LOCAL

Online

DOCENTE
Luciana Ulrich

CARGA HORÁRIA
7h / aula

DATAS
29 de Outubro, 05, 12 e 

26 de Novembro

HORÁRIO
19h30 as 22h15

INVESTIMENTO: 

R$ 798,00

*Para alunos

Studio Immagine

R$ 750,00

FORMA DE PAGAMENTO

*Cartão de crédito em 04x

*Boleto bancário valor total
*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



Sobre a Studio Immagine

A Studio Immagine é uma empresa pioneira  de 

consultoria de cores, especializada no atendimento 

pessoal, formação de profissionais e 

desenvolvimento de material exclusivo de apoio. 

Este material auxilia consultores de imagem, 

visagistas e maquiadores em seus atendimentos 

junto aos clientes, harmonizando-os e exaltando 

sua melhor versão. Todo o material de coloração 

pessoal  foi criado por Luciana Ulrich e e é 

produzido pela Studio Immagine.

A missão da Studio Immagine  é facilitar  o uso das 

cores na imagem pessoal, além de  dar suporte a  

profissionais de imagem e beleza para um 

diagnóstico  seguro e preciso de coloração.

Para adquirir nosso material, acesse: 

www.studioimmagine.com.br



Luciana Ulrich

Luciana Ulrich é especialista em cores e está à frente da Studio 

Immagine, empresa especializada em consultoria de imagem 

pessoal e corporativa com foco em coloração pessoal.

Ministra cursos com este foco por todo Brasil, coordena programa 

de mentoria e gestão de carreira para novos profissionais da área, é 

professora convidada do curso de Gestão de Imagem na 

Universidade de Caxias do Sul,  professora do curso de  coloração 

pessoal do curso de Gestão de imagem do Centro Europeu de 

Curitiba, docente do curso de Influenciadores da Beuty 4 Share e 

docente do curso de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola 

Panamericana.

Tem ministrado cursos de coloração na Fashion School na cidade 

do Porto, em Portugal. Foi também idealizadora e professora de 

programas de consultoria de imagem pessoal e profissional em 

Luanda, Angola.

Faz parte do 4Talks, que promove  cursos de aperfeiçoamento e 

formação  em consultoria de imagem. Ainda possui uma parceira 

com Dione Occhipinti que juntas  ministram o  Curso de Fashion 

Styiling.

Formou-se 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 e University of

Richmond e é a VP de Eventos da AICI Chapter Brasil



Acompanhe as novidades e próximos
cursos: 

www.lucianaulrich.com.br ou
www.studioimmagine.com.br

Compre nosso material exclusivo, 
com toda comodidade: 
www.studioimmagine.com.br /loja

Para mais informações: 
contato@studioimmagine.com.br


