


Já pensou fazer 10 cursos 

online com 60% de desconto?

A gente pensou! 

No combo 1 você faz nada mais, 

nada menos que...  

10 workshops pelo preço de 5!

Estar atualizada e aumentar seu 

repertório de atendimento nunca 

foi tão fácil.



Veja como vale a pena:

Colorindo a Diversidade

De R$49,00 por R$19,60

Entenda Temperatura, Intensidade e Profundidade

De R$70,00 por R$28,00

Harmonias Cromáticas – Traga mais Cor para o seu 

Visual

De R$70,00 por R$28,00

Armário Cápsula 

De R$99,00 por R$39,60

Mechas Coloridas

De R$ 140,00 por R$56,00

Pele Oliva e Pele Negra

De R$180,00 por R$72,00

Leitura da Cartela

De R$180,00 por R$72,00

Pele com Rosácea e Melasma

De R$180,00 por R$72,00

Desejo de Imagem e Cores da Essência na 

Coloração Pessoal

De R$180,00 por R$72,00

Coloração Pessoal Masculina

De R$180,00 por R$72,00

Investimento do Combo 1: De R$1.328,00 

por R$531,20



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.

Venha colorir a vida com a gente.
Esperamos você!



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

