“Eyebrow Designer”
Curso de Design de Sobrancelhas
E Aplicação de Henna

Maíra Adabo é profissional na área de Design de Sobrancelhas desde 2009
e de Micropigmentação desde 2011 e destaca-se por realizar trabalhos naturais,
suaves e delicados. Por consequência, possui um elevado índice de satisfação e
recomendação de suas clientes.

Possui qualificações e certificações nacionais e internacionais reconhecidas.
Atende na cidade de Jaguariúna/SP e recebe clientes de todo o Brasil e também
de várias partes do mundo em busca de um resultado de excelência e
incrivelmente equilibrado com seus traços físicos.

Agora também como treinadora Master, possui como objetivo compartilhar o seu
incrível talento e técnicas com outras profissionais da área.

O “Eyebrow Designer” foi desenvolvido para profissionais da área que querem
tornar seus trabalhos excelentes, seus traços perfeitos e um acabamento de nível
internacional. O resultado será clientes naturalmente lindas, com elevada
autoestima e mais felizes.

Programa de Aprendizado
Indicado a quem deseja entrar na área da beleza ou ainda a
profissionais que desejam aumentar a opções de serviços
oferecidos a seus clientes, o Design de Sobrancelhas e Aplicação
de Henna é um curso em que o aluno aprende a executar
procedimentos relacionados à modelagem das sobrancelhas, obter
acabamentos fantásticos, aplicar a henna e noções de visagismo,
criando uma composição harmônica de acordo com o tipo de
rosto do cliente.

Aula Prática em Modelo
O aluno deverá providenciar os seguintes materiais para o curso:
(obrigatório)
Algodão
Máscara
Luva de látex ou vinil
Cotonete
Lençol descartável (TNT)
Paquímetro (15 cm)
Pinça
Pincel de Blush grande
Pente/escova para Sobrancelhas ou cílios
Tesourinha reta de ponta fina
Lápis de Olho Branco
1 rolo de linha 100% poliéster (branca)
1 batom preto (cabelo)
Álcool 70 (em frasco pequeno)

Investimento
R$ 497,00
R$ 200,00 à vista para reserva da vaga e restante em até 3x no cartão de crédito no dia do
evento.
Dados Bancários
Maíra Adabo (CPF - 328.942.418-95)
Agencia: 1296-3 e Conta Corrente: 29610-4
Agencia: 8507 e Conta Corrente: 13280-4
Após depósito, enviar comprovante para maira.master@yahoo.com
Em caso de desistência, o valor de R$ 200,00 da reserva só será devolvido quando a
notificação da desistência for comunicada com prazo mínimo de 5 dias.

Pré Requisito
Visão boa, mínimo de 16 anos, estar cursando o ensino médio ou ter o ensino médio
completo.

Local e Data do Curso
Rua Eduardo Tozzi, 1246, Bairro Jardim Planalto em Jaguariúna-SP.
Data a definir. Um dia de curso das 8:30 as 18:00.
O curso possuí no total 8 horas. Um dia inteiro de curso.

Certificação
Emissão de Certificado em caso de aprovação e respeitada a frequência de 100% das aulas.
Todas as alunas deverão preferencialmente vestir roupa branca.

Localização
Jaguariúna está localizada a 25 min de Campinas-SP e 1h30min de São Paulo.
Próxima ao Aeroporto de Viracopos e das principais rodovias do estado de SP.

Dicas de Hospedagem
www.portaldasaguashotel.com.br
www.galeriahotelpousada.com.br
www.hotelhappyinn.com.br
www.jaguaryhoteis.com.br

Mapa e transporte
https://goo.gl/maps/5JPBDeHRoCp
(Rota de qualquer lugar do Brasil)

http://viagemdeonibus.com

(Veja opções de Transporte Rodoviário, existem itinerários diretos de Campinas e São
Paulo para Jaguariúna)

maira.master@yahoo.com
(19) 99119.0581
maira.adabo

