CURSO PRO
Curso de aperfeiçoamento em Maquiagem Profissional

*Apostila e certificado inclusos, duração de 8 horas com intervalo para almoço - 9h às 17h.

Indicado para profissionais que já atuam na área, ou para iniciantes na carreira com noção
básica de maquiagem.

Técnicas abordadas:
1 - Maquiagem para NOIVAS com esfumado clássico mais aplicação de pigmento. (Construção
do esfumado em 3 etapas).

2 - Pálpebra Luz, aumentando o olhar.

3 - Semi Cut Social para Festas em geral com super delineado.

4 - Olho super escuro e dramático.

5 - Correção de pele com alta cobertura para noivas e ensaios fotográficos, contorno e
iluminação molhados (bases e corretivos).

6 - Pele com contornos secos (Pó) - Técnica com acabamento mais natural, ideal para pele
madura e eventos diurnos.
7 - Como tirar fotos das maquiagens produzidas, dicas de iluminação.

8 - Como escolher as cores certas na hora de produzir a make (combinação de cores baseada
no círculo cromático).

9 - O visagismo na maquiagem.

10 - Dicas maquiagem masculina

11 - Dicas pele negra

Materiais necessários:
Demaquilante, tônico facial, hidratante, cotonetes e algodão.
Pincéis (todos que você costuma usar)
Sombras coloridas e neutras, cintilantes e opacas
Primer facial e de olhos (corretivo cremoso, pastinha)
Delineador em gel preto
Base, corretivo, pó, blush, iluminador
Máscara de cílios, lápis preto
Cílios postiços (cerdas naturais), cola de cílios
Glitter e o que mais você quiser trazer, que seja de uso de costume.

INVESTIMENTO por aluno(a):
* 650,00 em 1x (via depósito bancário)

* 750,00 via PagSeguro em até 3x sem juros ou até 18x (com juros estipulado pelo
próprio PagSeguro)

Obs.: A vaga só é reservada mediante ao pagamento via PagSeguro ou valor integral do curso
(depósito). Realizando o depósito, você deverá enviar uma foto do
comprovante de pagamento para o e-mail: contato@gabihmachado.com.br
O valor da reserva da vaga (inscrição) NÃO poderá ser devolvido em casos de desistência.

Alguns esclarecimentos:
-

É proibida a vinda de acompanhantes.

-

Será preciso levar uma modelo a partir das 14h30 para a prática.

-

Fotos poderão ser tiradas após o término da maquiagem.

-

É proibido filmagens.

Telefone para contato: (51) 992967386 - André Souza

-

