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Sobre nós
Desde criança, apaixonada pela área da

beleza, sempre desejei fazer a diferença! 
Acredito que sonhos são expressões da

alma, geradores de motivação, um convite
para voar, um verdadeiro salto na fé. Eu

nunca desisti de nenhum sonho. Meu
propósito é fazer você chegar mais próximo

ao seu. 
Nesse curso você aprenderá todas as
técnicas para realçar a beleza de cada
pessoa que desejar passar pelos seus
cuidados, com técnicas inovadoras e

naturais.
 



NOSSO PROCEDIMENTO É UM 

Nossa técnica evoluiu e oferecemos uma
experiência para cada cliente, proporcionando
um resultado incrível para recuperação,
preenchimento e volume dos pelos.

Iremos te ensinar a estudar o rosto do cliente
e criar uma estratégia de tratamento
personalizada, entendendo como é a criação
de nanofios.

Tratamento



Visagismo e Simetria Facial
Tipos de sobrancelhas
Demonstração de Design Personalizado
Técnica Nanoblading
Pele e seus resultados
Naturalidade x Durabilidade x Retoque
Ficha de Avaliação e Patologias
Pós-procedimento 
Colorimetria funcional
Treino de fios
Aplicação da técnica em modelos reais

Bônus: Marketing e Vendas

O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER



IREMOS OFERECER

 Kit RFAcademy
Mentoria – por 6 meses
Apostila Teórica
Caderno de Exercícios
Coffee Break
Certificado de Conclusão de Curso

3 dias de Curso - 9h às 17h.



QUERO GARANTIR MINHA VAGA!

R$ 3.000 à vista
R$ 3.500 parcelado

FORMAS DE PAGAMENTO:

R$ 300,00 (pago no ato da matricula, restante acertado no primeiro dia de curso).
Não aceitamos cheque.

INVESTIMENTO 
Banco inter - 077

Agência: 0001 
Conta: 100743692

CNPJ: 324789330001/85 (PIX)
RAYANE CRISTINA DOS SANTOS

CONTA 

Pague em até 12x

sem juros no cartão de crédito



POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Conforme a Lei do Consumidor a partir desta data você tem 7 dias para cancelar a
matrícula ou mudar a data da sua formação. Após 7 dias não existe a possibilidade
de alteração ou reembolso. O não comparecimento, não dispõe direito ao
reembolso.

A empresa não se responsabiliza por custos de fora, de alimentação, deslocamento
e hospedagem.



Agora é com VOCÊ! 
Qual o seu próximo passo?

 
Será um prazer te ter como um colega de profissão!



Nos acompanhe nas redes sociais

WHATSAPP

(1) 97365 8300

FACEBOOK

/RFiorato

INSTAGRAM

@rayanefiorato

https://www.instagram.com/rayanefiorato/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/RFiorato/
https://bit.ly/2I9HbGv

