


DAYANE AGUIAR

Meu trabalho é desenvolver uma consciência
crítica de autoimagem e estilo, ajudando
você a descobrir e reforçar sua própria

personalidade através da imagem pessoal,
destacando o que há de especial em você
num processo que acontece de dentro para

fora!



de Pazes com o Armário
EM  1  ENCONTRO  NA  SUA  CASA



COLORAÇÃO
PESSOAL  +  DE
PAZES  COM  O

ARMÁRIO
890

DE  PAZES  COM  O
ARMÁRIO

760

DE  PAZES  COM  O
ARMÁRIO  ONL INE

610



DE  PAZES  COM  O  ARMÁRIO  ONLINE

Para você que está com o armário cheio, mas

não tem nada para sair, um help para você

fazer as pazes com ele!

INCLUI: conversa sobre objetivo de imagem,

descoberta de silhueta, triagem no armário,

lista de compras, e compra online. 5 horas de

serviço + 1 hora de trabalho interno, 3

encontros online



DE  PAZES  COM  O  ARMÁRIO
Para você que deseja fazer as pazes com o

armário, em um encontro iremos no foco do

problema resolvendo os seus dilemas com o

vestir

INCLUI: conversa sobre objetivo de imagem,

triagem no armário, lista de compras,

montagem de looks. 5 horas de serviço



DE  PAZES  COM  O  ARMÁRIO  +

COLORAÇÃO  PESSOAL
Para você que deseja fazer as pazes com o

armário e descobrir a sua cartela de cores, um

encontro bem completo e focado em

resolvendo os seus problemas com o vestir

INCLUI: coloração pessoal, conversa sobre

objetivo de imagem, triagem no armário, lista

de compras, montagem de looks + cartela e

guia de cores difgital. 5 horas de serviço



Formas de pagamento
À  V ISTA ,PARCELADO  POR  DEPÓS ITO  OU  CARTÃO  DE  CRÉDITO  



Dayane Aguiar

FORMAÇÃO
Graduada em Design de Moda, com

especialização em Consultoria de Imagem pela

Ecóle Superieure de relooking de Paris,

visagismo pelo método Persoona, análise de

cores pelo Studio Immagine e Personal

Organizer com a Micaela Góes do Santa Ajuda.



Entre em contato
Site
dayaneaguiar.com

Whatsapp
(21)98040-7863

Instagram
@dayaneaguiarconsultoria


