First Class
Curso Básico para Iniciantes
Sobrancelhas

Maíra Adabo é profissional na área 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 “First Class” foi desenvolvido para pessoas que querem ingressar na fascinante
área de Micropigmentação, tornando as pessoas naturalmente lindas, com
elevada autoestima e consequentemente mais felizes.

Programa de Aprendizado
 Introdução na área de Micropigmentação: potencial de mercado, abordagem e conquista
de clientes.
 Introdução a Colorimetria (uso adequado das cores e cuidados para não ficar na cor
indesejada- verde, azul, roxo, rosa-)
 Fototipos e função da Melanina (conhecimento dos diferentes tipos de pele, suas cores, e
pigmento adequado para cada cor)
 Design e Simetria facial (acabamentos naturais que fazem toda a diferença, visagismo,
proporções, equilíbrio facial)
 Neutralização (correção de sobrancelhas azuis, verdes, roxas, rosas)
 Despigmentação de Emergência e técnicas de correção
 Biossegurança (uso adequado dos materiais descartáveis, cuidados no descarte e
execução de materiais)
 Resíduos Biológicos (o que fazer, como proceder, vigilância sanitária)
 Anamnese e Contraindicações (conheça quais condições de saúde podermos executar o
procedimento e quais não podemos)
 Técnicas e Agulhas (várias maneiras de implantar o pigmento na pele e conhecimento
profundo do formato da agulha e as angulações adequadas para implantar pigmento na
pele)
 Como vender Micropigmentação
 Postura Profissional (como se portar, vestir e falar para conquistar suas clientes)
 As Sobrancelhas e seus Efeitos como Fios, ombré, híbrida (fios e sombra)

Aula Prática em EVA e Modelo

Investimento
R$ 3.500
R$ 500,00 à vista para reserva da vaga e restante em até 3x no cartão de crédito no dia do
evento.
IMPORTANTE
Incluso material didático.
Os custos de hospedagem, almoço e transporte não estão inclusos.
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$ 500,00 da reserva só será devolvido quando a
notificação da desistência for comunicada com prazo mínimo de 5 dias.

Pré Requisito
O profissional deve ter idade mínima de 18 anos e ensino médio completo.

Local e Data do Curso
Rua Eduardo Tozzi, 1246, Bairro Jardim Planalto em Jaguariúna-SP
Data a definir das 9:00 às 17:00 (Segunda, terça e quarta)

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

