RAYANE
FIORATO
O curso “Aprendendo a se maquiar do
zero” foi criado pela Rayane Fiorato, com o
objetivo de mostrar que a
AUTOMAQUIAGEM é possível.
Ela realizou o sonho de trabalhar com algo
que ama. Esse sonho cresceu tanto que
decidiu, através desse curso, compartilhar
com você tudo o que aprendeu. Sua
dedicação permitiu expor seu talento na
faculdade UNIP e também na Globo,
produzindo as famosas bailarinas do
Faustão.
Hoje nós somos, o time RF, que surgiu para
expandir seu conhecimento com técnicas,
habilidades e visões que reúnem toda a
experiência da Ray, sem medo de ensinar
todo conteúdo.

O QUE EU VOU
APRENDER?
COMO MONTAR SEU KIT DE MAQUIAGEM

QUAIS PINCÉIS SÃO NECESSÁRIOS
PREPARAÇÃO DE PELE PARA O DIA A DIA

ILUMINAÇÃO E CONTORNO
SEGREDOS DO ESFUMADO
COMO FAZER O DELINEADO
COMO COLAR OS CÍLIOS POSTIÇOS
COMO APLICAR O BATOM
BÔNUS: PELE MADURA
BÔNUS: NA PRÁTICA
BÔNUS: COMO ONDULAR OS CABELOS
LIVES ESPECIAIS

POR QUE DEVO FAZER O
CURSO?
Sabemos que os tutorias e passo a passo disponíveis
não atendem todas as necessidades de uma make
bem produzida. É comum assistirmos aos mesmos
vídeos, diversas vezes, e mesmo assim ser impossível
reproduzir uma preparação mais simples ou até um
olhão elaborado, mas tudo isso acontece por que
você não começou do zero. Vamos com calma e
vamos fazer da maneira certa! Toda técnica e
didática que você precisa está aqui, e será entregue
de forma compreensiva e prática.

DIFERENCIAL
AULAS ONLINES

VOCÊ PODERÁ ASSISTIR QUANDO E ONDE QUISER!
SUPORTE DURANTE O CURSO

NÃO SOMOS APENAS UM CURSO, SOMOS UM TIME!
ESTAREMOS SEMPRE PERTINHO DE VOCÊ,
NENHUMA DÚVIDA PASSARÁ EM BRANCO. SUPORTE
DIRETO COM NOSSA EQUIPE PELO PERÍODO DE
TRÊS MESES.
ACESSO POR UM ANO

DURANTE ESSE ANO, VOCÊ PODERÁ REVER NOSSAS
AULAS PARA COMPREENDER CADA VEZ MAIS O
PASSO A PASSO.
100% PRÁTICO

ENSINAMOS DE FORMA CLARA E DIDÁTICA PARA
VOCÊ COMPREENDER QUE A AUTOMAQUIAGEM É
POSSÍVEL
MATERIAL DE APOIO

MATERIAL DISPONÍVEL EM PDF.

mas Eu não sei por
onde começar, o
curso é para mim?
Por isso nós vamos começar DO ZERO.
Para dar início as produções precisamos de
material, e nessas etapas os anos de
experiência da Rayane farão toda a
diferença. Ela irá te auxiliar nas escolhas dos
pincéis, bases, paletas e tudo o que for
necessário para a make básica até a mais
elaborada.

é possível aprender
online?
Sim! Não só é possível como também é uma
realidade nos dias de hoje. Nós testamos o conteúdo
com pessoas que não conheciam nada de
maquiagem para validar nosso método, e elas
aprenderam!
O ensino on-line permite acesso em qualquer lugar
do mundo e você poderá rever as nossas aulas
quantas vezes sentir necessidade. Mas, assim como
em cursos presenciais, dependerá muito da sua
dedicação. Sempre lembrando que maquiagem é
prática!

INVESTIMENTO!

11 X R$10,49
ou R$ 99.90 à vista

VEM PRO TIME RF!

