


Quantas peças você tem no seu armário que

não consegue usar?! Há grande chance dele

estar lotado ,  mas você ter a sensação de

nunca ter nada para vestir e acabar usando

sempre as mesmas roupas .

I N T R O D U Ç Ã O

Será  que  a  forma  de  você  se

vestir  está  de  acordo  com  quem

você  realmente  é  ou  quer  ser

visto? 

E você sabia que existem cores que

refletem o seu melhor e outras que te

desfavorecem completamente?! Imagine

que delícia você colocar uma blusa e

saber que ela está favorecendo ainda

mais a sua beleza !

 

Chega de gastar dinheiro à toa

comprando roupas que não te valorizam

e o mais importante :  quero fazer você se

sentir bem ,  se olhar no espelho com

outros olhos .

Já  passou  pela  sua  cabeça  que  poderíamos

montar  inúmeros  looks  com  propostas

completamente  diferentes? Isso  triplicaria

seu  armário  sem  você  gastar !



Ao longo de minha carreira ,  há mais de 15

anos no mundo da moda ,  fui percebendo

que tinha algo muito mais forte por trás da

arte de se vestir .

 

Notei que todos nós usamos máscaras e que

precisamos delas para sobreviver .  Mas ,  às

vezes ,  elas abafam quem realmente somos e

não há nada mais libertador do que nos

livrarmos de todas as amarras e estarmos em

dia conosco .

 

Fiz a formação em coach para compreender

melhor cada indivíduo e a essência de cada

um .  

Sou  uma  mulher  apaixonada  pela
moda  e  pelas  pessoas .

Não  vou  transformar  apenas  seu  armário  e

sim ,  você  como  um  todo .  E  esse  trabalho

será  feito  à  4  mãos .  Gosto  de  falar  que  sou

uma  facilitadora .  Vou  facilitar  seu  tempo ,

sua  vida  e  seus  gastos .  

"Quero  que  você

se  ame  e  que  se

valorize  pela

pessoa  que  você

é .  Quero  cuidar  de

você  com  todo

carinho ."
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COLORISMO
COACHING

DE  IMAGEM

ANÁLISE  DE  

TIPO  FÍSICO

Faremos um estudo onde vamos

descobrir a temperatura, intensidade

e profundidade da sua pele.

Passaremos 2 horas deliciosas onde

após descobrir qual cartela de cores

tira o melhor de você, ensinarei em

como inseri-las no seu dia a dia.

Vamos olhar todas as suas

maquiagens, acessórios e cor de

cabelo, além de te ensinar em como

montar combinações de babar. A

partir de agora você vai ser assertiva

nas suas compras e vai ser muito

mais colorida.

 

(2 horas)

Seis segundos são suficientes para

comunicarmos quem somos através

da nossa imagem. Será que você está

passando a imagem certa no

trabalho e na vida social? Tem idéia

de qual é seu estilo? Através de muito

bate papo, entrega, carinho e

técnicas de coaching, vamos chegar

juntas a esse resultado. Toda

transformação começa de dentro

para fora e depois disso estaremos

prontas para entrar no seu guarda

roupa.  

 

(3 horas)

 Com essa análise iremos

descobrir qual seu tipo físico e

identificar qual roupa valoriza e

harmoniza mais com você .

Usaremos técnicas e ferramentas

para equilibrar o seu corpo ,

valorizar o que você mais gosta e

apagar o que te incomoda . Chega

de comprar peças que você gosta ,

mas que no final não consegue

usar por não mostrar o melhor de

você . 

 

(1 hora)

01 02 03



CLOSET

CLEANING

Iremos revisar todo seu "estoque

de roupas", identificando as

peças que estão de acordo com

seu estilo, formato de corpo,

cartela de cores e objetivo.

Juntas vamos chegar a conclusão

do que você pode abrir mão e do

que tem um potencial incrível

para criarmos inúmeros looks.

Vamos renovar a sua energia e

do seu armário. Uma limpeza em

todos os sentidos.

 

(4 horas)

Se após todo processo

identificarmos que você precisa

de alguma peça chave no seu

closet é a hora de darmos uma

volta pelas lojas. O intuito é

comprar conscientemente

somente o que falta no seu

armário. Vou te ensinar e treinar

o seu olhar a comprar

assertivamente.

 

(4 horas)

Após analisarmos seu tipo

físico , coloração pessoal e

guarda-roupa montaremos

looks que tenham a ver

com seu estilo . Inúmeras

possibilidades para uma

peça . Você vai ter a

sensação que seu guarda-

roupa triplicou .

 

(4 horas) 

PERSONAL

SHOPPING

MONTAGEM  DE

LOOKS
04 05 06



MALA  PLANEJADA

Toda vez que você vai viajar acaba

levando tudo e mais um pouco?

Principalmente as peças que não usa no

seu dia a dia mas tem certeza que na

viagem vai usar.   No final você tem

excesso de peso e acaba gastando tempo

na hora de se vestir?! Vamos montar uma

mala compacta com inúmeros looks.

Prometo que você não estará com as

mesmas roupas em todas as fotos. A sua

missão vai ser apenas curtir a viagem. 

 

(3 horas)

08

Seu corte de cabelo, cor, formato de

sobrancelha, óculos, acessórios tem a

ver com seu estilo?! Tiram o melhor

de você?! Transmitem o que você

realmente quer passar para as

pessoas?! Vamos fazer um estudo do

seu formato de rosto, estilo,

personalidade e outras coisas mais e

descobrir qual será sua melhor

versão.

 

 (5 horas)

VISAGISMO07



I N V E S T I M E N T O

08

Combo  A  ( 10h )   |  R$ 3 . 127 ,00  

 

Combo  B   ( 10h )  |  R$ 3 . 127 ,00  

 

Combo  C   ( 14h )  |  R$ 3 .927 ,00

 

Combo  D   ( 18h )  |  R$ 5 .227 ,00

 

Combo  E  (22h )  |  R$ 5 .827 ,00

 

 

Color ismo   (2h )   |  R$ 827 ,00

 

Mala  Planejada   (3h )  |  R$ 827 ,00

 

(Etapa  1 )

(Etapa  8 )

(Etapas  1+2+3+4 )

(Etapas  1+2+3+6 )

(Etapas  1+2+3+4+6 )

(Etapas  1+2+3+4+5+6 )

(Etapas  1+2+3+4+5+6+7 )



S O B R E

Após formação em Negócios da Moda na

faculdade Anhembi Morumbi foi morar

em Londres onde fez pós graduação em

criação de moda e curso de

especialização de consultoria na Central

Saint Martins .

 

Coach formada pela empresa Woman To

Be ,  especializada em mulheres .  Utiliza

ferramentas do coaching no processo de

consultoria ,  entendendo profundamente

a necessidade de cada mulher .  

 

Formada pelo Studio Imagine no curso

de coloração expandido de cores .  Morou

em Paris por 1 ano e meio aprofundando

sua formação em moda .  

 

Teve confecção por mais de 15  anos

produzindo peças para grandes marcas e

loja própria .  Em paralelo trabalhava com

a parte de consultoria e produção de

moda .

MAYA MARX



mayamarx

contato@mayamarx.com.br

www.mayamarx.com.br


