
Dia da Noiva



Para o seu Dia da Noiva dos sonhos, proporcionamos produtos escolhidos a dedo para uma 
maquiagem e penteado de qualidade e duradouros para você e suas acompanhantes. Nossa 
equipe tem todo o cuidado para harmonizar seu estilo, vestido e acessórios com sua produção, 
sempre pensando em ressaltar sua beleza natural.

Caso precise de assessoria para a escolha de detalhes como as jóias, grinalda ou véu, pode 
contar com a nossa equipe de beleza para que tudo fique do jeitinho que sonhou! Nossos 
profissionais são altamente qualificados trabalhando com os melhores produtos do mercado 
totalmente a prova d'água buscando sempre uma finalização impecável.

Utilizamos maquiagem Air Brush em HD e com produtos M.A.C, Urban, Decay, Bioderm, Temptu, 
Kriolan, Lacome, Smachbox, L`oreal, Truss entre outros. Lembrando que em todas as nossas ma-
quiagens já são inclusosos cílios.

Marque uma visita e venha nos conhecer sem compromisso!



Por incrível que pareça, a técnica pode ser 
utilizada para fazer toda a maquiagem: Pele, 
olhos, blush, contornos e ate batom.

Air Brush

A maquiagem é aplicada com uma pistola 
de ar que é conectada a um pequeno com-
pressor, produzindo leves jatos de tinta. Com-
patível com esta técnica, desenvolvida para 
grandes produções cinematográfica e filma-
gens em alta definição. 

Consegue esconder com perfeição as man-
chas da pele e tem uma duração incrível de 
mais de 1 hora.

Não é a toa que este método também ficou 
conhecido como maquiagem HD.

Como funciona o Air Brush?

Longa duração
Efeito de pele perfeita e natural
Totalmente a prova d’água e suor
Confere uma textura homogenea para 
mulheres com manchas e acne no rosto
Fica impecável nas fotos e filmagem do 
casamento

Benefícios



Toda a nossa equipe ao seus dispor. Deslocamos nosso atendimento até o 
local do seu casamento*

Atendimento da noiva no local

Prova e maquiagem com cílios
Prévia do grande dia
Assessoria para colocação 
do vestido;
Roupão da noiva para o uso 
no dia.

Penteado e maquiagem*
Valores promocionais acima de 
4(quatro) penteados*

Madrinhas e
mãe da noiva(o)

Penteado e maquiagem*
Valores promocionais para 
crianças até 6 anos*
Valores promocionais para 
crianças de 7 a 11 anos*

Damas de honra

*Consulte valores com nossas atendentes

Serviços a parte (opcional)
Penteado Russo*
Air Brush*



você pode personalizar o seu pacote!

Penteados
Maquiagem com cílios
Prévia do grande dia
Design de sobrancelha
Manicure e pedicure
Banho de hidromassagem
Depilação
Assessoria para colocação 
do vestido
Quarto e alimentação

Penteados
Maquiagem com cílios
Prévia do grande dia
Design de sobrancelha
Manicure e pedicure
Limpeza de pele
Massagem relaxante
Drenagem linfática
Hidratação capilar
Banho de hidromassagem
Depilação
Assessoria para colocação 
do vestido

*Consulte valores com
nossas atendentes

Serviços adicionais (opcional)
Penteado Russo*
Maquiagem Air Brush*
Alongamento de unhas*

Pa�te Pr�i�* Pa�te Mast�*



Formas de pagamento

Para reservar a data é necessário 20% do valor do contrato, o restante do 
valor pode ser dividido no cartão de crédito ou via depósito bancário.

Rua Doutor Luiz Aires, 2082 - Artur Alvim - São Paulo/SP
11 2254-1798 | 11 2846-8780

11 99502-4561 whatsapp

Venha ter seu dia de rainha conosco!


