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CURSO CORES NA PRÁTICA
 Conteúdos programáticos 
• Impacto da cor na imagem pessoal
• Como desenhar uma paleta personalizada para sua cliente
• Cor como fator multiplicador de possibilidade de uma armário
• Valorização de estilo e tipo físico pelas cores
• Harmonia da cor com outros elementos de design
• Dicas de styling na produção de looks coloridos.
• Tendência de cores verão 2018/2019
• Proporção da cor
• Exercício prático em loja

Carga horária: 4 horas
Datas: 12 de Julho
Horário: 19:00 às 23:00
Valor do investimento: R$390,00
 Inscrições e dados para depósito:  contato@studioimmagine.com.br
Local:  Escritório studio immagine  
Av 9 de julho,3452 - conjunto 31 - Edificio Nine office 
Jardim Paulista - estacionamento no local 
Cep: 01406-000 

Conheça a loja da Studio Immagine: 
www.lojastudioimmagine.com.br



studioimmagine by Luciana Ulrich

Tãmara Guzmán 
Especialização em Consultoria de Moda e Styling no 
Instituto Marangoni de Paris e Curso Paris Style Week.
Com vasta experiência em styling e produção de moda, 
participou do figurino da rede record no programa Show 
do Tom, durante 7 anos  foi a coordenadora de moda 
do programa What not to Wear no Brasil, conhecido 
como Esquadrao da Moda. Fez a transição de imagem 
e styling de Gaby Amarantos no programa Troca de 
estilos. Atualmente assina o styling de celebridades 
como Isabela Fiorentino e Ticiane Pinheiro, ainda atua 
como consultora de estilo e moda no processo de 
autoconhecimento e comunicação da identidade pela 
imagem pessoal



Luciana Ulrich

À frente da Studio Immagine, empresa especializada em 

consultoria de imagem pessoal e corporativa com foco em 

coloração pessoal (formação de profissionais e material de apoio).

Ministra cursos com foco em coloração pessoal, por todo Brasil, 

coordena  programa de mentoria e gestão de carreira para novos 

profissionais da área.

Atual presidente da AICI Brasil, associação sem fins lucrativos 

que se dedica a elevar o nível de profissionalismo e aumentar o 

reconhecimento dos consultores de imagem ao redor do mundo, 

chapter da maior e mais importante associação profissional de 

consultores de imagem pessoal e corporativa.

Também é professora convidada do curso de pós-graduação de 

Visagismo da Universidade Anhembi Morumbi e docente do curso 

de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola Panamericana. 

Fez o curso de Consultoria de Imagem no SENAC e Consultoria 

de Imagem Corporativa sob a tutela de Ilana Berenholc e Patrícia 

Dalpra. Especializou-se em Análise de Cores com Ilana Berenholc 

e formou-se  também pelo Image Resource Center of New York 

–Dominique Isbeque em Style and Wardrobe e pela Style Works 

–Carol Davidson em coloração pessoal e compras. MBA com 

foco em empreendedorismo pela Brazilian Business School and 

University of Richmond. studioimmagine. studioimmagine by Luciana Ulrich



Aguardamos você!

Mais informações:
contato@studioimmagine.com.br

www.studioimmagine.com.br www.lojastudioimmagine.com.br

Tãmara Guzmán


