
Prática em Análise de 
Coloração Pessoal

Com Luciana Ulrich

WORKSHOP ONLINE



CARGA HORÁRIA

quando você quiser!

DATAS

Data Final para 

inscrição 30/11/2020

INVESTIMENTO*

R$ 149,00

FORMATO: ONLINE – Video disponivel dentro da minha central

** Em até 3x no cartão de crédito e com 10% de desconto no 

boleto bancário à vista



Formato: vídeos gravados 
dentro da Central do Aluno.

Objetivo: sabe quando ainda 

bate aquela insegurança na 
hora de realizar a análise de 
coloração pessoal nos seus 
clientes? Esse workshop é 
perfeito para isso! Ele traz 
vídeos gravados com 5 testes 
completos de coloração pessoal, 
realizados pela Lu Ulrich em 
modelos reais.

Público-alvo: consultoras de 
imagem que desejam apurar o 
olhar e criar repertório para 
aplicar com mais assertividade 
os testes de coloração pessoal 
em seus clientes.



Programa:

5 vídeos* com análises 
de pele que tiveram os 
seguintes resultados:

• Primavera Brilhante 
(apesar do contraste!)

• Inverno Brilhante (a 
sempre misteriosa 
pele oliva)

• Outono Quente

• Verão Frio

• Inverno Escuro



Docentes:

Luciana Ulrich, pioneira

no Brasil na consultoria

de imagem com foco

em coloração pessoal

e, desde 2010, à frente

da Studio Immagine.

“Eu tenho muito carinho
por esse curso, porque
com ele eu me abri para o 
meu propósito de vida, 
que é abrir a janela da 
imaginação das pessoas
para as cores”



A Studio Immagine

 Fundada em 2010, a Studio Immagine é uma 

empresa de Consultoria de Imagem pioneira no 

Brasil em coloração pessoal. 

 Referência de ensino na área, é comandada pela 

expert em cores Luciana Ulrich. 

 Empreendedora, desenvolveu sua própria 

metodologia e ministra cursos no Brasil e no 

mundo. 

 Autoridade quando o assunto é coloração 

pessoal, Luciana já formou mais de 4.500 

consultoras entre Brasil, Portugal, França, 

Argentina, Angola e México. 

 Seus cursos, workshops e palestras relacionados 

a moda, estilo, beleza e decoração acontecem nos 

formatos presencial e online, em parceria com os 

principais profissionais da área.

 Além dos cursos de formação e extensão, a 

Studio Immagine desenvolve e comercializa os 

melhores materiais de coloração pessoal do 

mercado.

 Em 2019, lançou o aplicativo colorapp, que 

incentiva o empreendedorismo, divulgando os 

serviços das consultoras que fazem parte da 

comunidade Studio Immagine para o consumidor 

final.



CLIQUE PARA ACESSAR 

contato@studioimmagine.com.br

(11) 95088-1488 

https://www.facebook.com/studioimmagineassessoria/
https://www.linkedin.com/company/studio-immagine/
https://br.pinterest.com/LucianaUlrich/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://www.youtube.com/channel/UC5sdcYjmfxLuUstyIY9Sirg
http://www.instagram.com.br/lucianaulrich
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511950881488&text=Ol%C3%A1

