
Vip Advanced
MICROBLADING

por:

CURSO

SOBRANCELHAS FEMININAS E MASCULINAS



MISSÃO
Minha

É te ajudar  a construir a sua

melhor versão dentro da  sua 

profissão.. Quero fazer a

diferença no seu

aperfeiçoamento e te ajudar a

subir um degrau importante no

seu desenvolvimento

profissional.. 



SOBRE

Sou uma pessoa determinada e que busca sempre a evolução em todos os aspectos da vida.

Acredito no potencial humano e nas infinitas possibilidades que o universo nos apresenta. 

Nada é impossível para quem luta e não desiste!

Desde 2014 na micropigmentação, superei meus medos para me manter nessa profissão tão incrível e

desafiadora. 

Sou apaixonada pelo mundo da beleza e tudo o que ela proporciona. Tenho um olhar que enxerga

além do físico, pois entender os anseios da alma é fundamental para um trabalho de sucesso.

A Beleza exterior necessita estar em equilíbrio com a interior. Ajudar a despertar o amor próprio nas

pessoas é minha meta profissional.



SOBRE O

O curso VIP ADVANCED  foi desenvolvido para quem quer evoluir na técnica

de  microblading e construir sobrancelhas mais naturais e realísticas .  O curso

é 99% prática. Você fará treinos em papel e pele sintética e acompanhará dois

procedimentos feitos por mim em sobrancelhas feminina e masculina. Irá

aprender a construir sobrancelhas com um olhar mais apurado ao movimeo

dos fios naturais do cliente, as tramas mais intuitivas e a forma correta para fios

finos, bem implantados e sem expansão. Um curso que será transformador em

relação à técnica e à sua forma de se posicionar profissionalmente.

Curso Vip Advanced



CONTEÚDOprogramatico dia 1
Um dia inteiro de conhecimento sobre:

• Postura profissional, relacionamento com o cliente, diferenciação;

• posição do tebori, lâminas, tintas, segredos da técnica perfeita;

• medição, marcação, design à mão livre;

• tipos de sobrancelhas;

• inícios de sobrancelhas;

• sobrancelhas masculinas;

• preparação da pele para o procedimento;

• cuidados pós procedimento;

• treino papel e pele sintética.



CONTEÚDOprogramatico dia 2
•acompanhamento de um procedimento feminino e

um masculino.

• dicas de fotos e divulgação dos trabalhos.

• entrega de certificado.



INFORMAÇÕESgerais
Certificado de curso básico de

microblading,  dedicação e vontade de

aprender.

 02 dias 

apostila

kit trabalho

coffee break

exercícos para casa

amor/dedicação

Pré requisitos:

DURAÇÃO:

MATERIAL



investimento
R$ 2900,00  PARCELADO EM ATÉ 6X SEM JUROS

OU ATÉ 12X COM ACRÉSCIMO..

PAGAMENTO À VISTA 5% DE DESCONTO.

Formas de pagamento
 R$500,00 PAGOS NO ATO DA MATRÍCULA PARA RESERVAR SUA VAGA. 

O RESTANTE SERÁ ACERTADO NO DIA DO CURSO.

O PAGAMENTO À VISTA DEVE SER QUITADO ATÉ A VÉSPERA DO CURSO.

NÃO ACEITAMOS CHEQUE.



   Importante!
Para efetuar sua matrícula é necessário fazer a transferência no valor de

R$500,00 e encaminhar comprovante para: tatianaleal.cursos@gmail.com

Após confirmação, enviaremos contrato para preencher e  assinar.

Após o curso, a aluna tem assessoria para dúvidas através do whatsapp.

Estaremos juntas!



DADOSbancarios
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ag 0409

C/C: 2839-6

OP: 003

TATIANA LEAL A. MACHADO

CNPJ: 020.638.544/0001-90

POLÍTICAde cancelamento
Conforme lei do consumidor, à partir desta data,

você tem 7 dias para cancelar a matrícula ou

mudar a data do curso. Após 7 dias não existe a

possibilidade de alteração ou reembolso. 

O não comparecimento no curso, independente do

motivo, não dispõe direito ao reembolso. 

Se precisarmos cancelar o curso por motivo de

força maior, o valor do reembolso será integral ao

valor já pago.



@tatilealmicropigmentação
tatianaleal.cursos@gmail.com

48 99611-6688


