Advanced Class Shadow Eyes
Curso Avançado
Olhos

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

Programa de Aprendizado
Passo a passo de como proceder em olhos
Delineador com efeito esfumado e efeito sombra
Agulhas adequadas para delineador
Zonas proibidas de implante
Velocidade ideal, posição das mãos, posição da agulha, técnica de implante
Profundidade ideal, pigmentos recomendados, mistura de cores, anestésicos
Como produzir um resultado natural e suave com acabamento diferenciado e
internacional e adquirir satisfação de suas clientes
Técnicas modernas de micropimentação (utilizadas na Itália, Estônia e Rússia)

Aula Prática em EVA e Modelo

Investimento
R$ 1.500
R$ 500,00 à vista para reserva da vaga e restante em até 3x no cartão de crédito no dia do
evento.
IMPORTANTE
Aluna deve trazer seu próprio dermógrafo e agulha de 3 pontas.
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 formação em curso básico de micropigmentação.

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 17:00.

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

