
Depoimentos



Acredito que antes de adquirir algo, seja um produto ou um serviço, é necessário investigar a sua procedência. Especialmente nos

casos de serviços em que muito além do nosso dinheiro pode estar em jogo! No caso de produtos, é fácil encontrar resenhas em

sites, mas quando se trata de serviços, gostamos de ler os depoimentos de quem já os contratou. Por isso que aqui eu

disponibilizo alguns dos depoimentos que já recebi de clientes que já passaram pela experiência da Re-forma Visual. Todos aqui

têm nome, rosto e o serviço contratado; para mostrar que são pessoas reais, assim como você, e que se beneficiaram dessa

experiência transformadora que é re-descobrir a si mesma! Todos os depoimentos que você verá aqui foram cedidos

voluntariamente pelas clientes e tiveram sua divulgação autorizada pelas mesmas. Boa leitura!



"Qual o impacto que passar pelo processo com a Débora Blaso causou em mim? Um impacto profundo! Hoje

acordo e estou super animada para me arrumar, pois sei o que fica bem e o que não fica bem em mim! Meu

guarda roupa, apesar da Débora ter feito uma limpa nele... triplicou de possibilidades. Aprendi a comprar sutiã,

que confesso, achei que seria impossível passar por um dia inteiro sem ser torturada por ele... e

a Débora conseguiu essa proeza! Mudou a minha vida em tudo! Como fico arrumada para o que der e vier, posso

sair do trabalho para o happy com as amigas, sem ter que passar em casa e arrumar novamente. Estou sempre

pronta para uma reunião. Enfim, mexe muito com nossa autoestima e estou muito feliz! O design do cabelo

também teve um papel muito importante, pois ficou prático (o que é muuuito importante para mim) e me sinto...

digamos... muito mais mulher maravilha. Se eu pudesse, carregaria a Débora em uma caixinha para levar comigo

sempre! Para dar aquele up no visual e na autoestima!" – Renata Lott / Re-forma Visual Presencial

"Minha experiência com a Re-forma foi transformadora. Eu tinha um objetivo muito claro: fazer mais

com menos. E consegui multiplicar meu guarda-roupas com as peças que eu já tinha. Além disso, fiquei

mais inteligente nas compras. Só compro uma peça quando consigo fazer pelo menos dois looks de

trabalho e dois de lazer com ela. Fiquei mais ciente do meu estilo e daquilo que tem a “minha cara”. A

Débora é um encanto, super profissional e com muita consistência teórica e prática. Recomendo

totalmente!" - Adriana Fantoni / Re-forma Visual Presencial



“Não tenho palavras para agradecer! Um trabalho excepcional que todos deveriam conhecer. Não só fizeram um

reforma visual mas mostraram uma nova forma de me enxergar e tomar decisões acertadas em um momento tão

importante da minha vida!” – Gabriela Pedrosa / Re-forma Visual Presencial para Noivas

"Bacana demais Re-Forma Visual!! Hoje eu sei que posso melhorar meu astral usando as

cores certas. Obrigada!" - Sandra Freitas Faria / Análise de Coloração Pessoal

"Eu sempre tive interesse em moda. Com a análise de coloração pude descobrir as cores que me valorizam,

me deixam mais bonita e segura. Espero que outras pessoas tenham a mesma oportunidade e façam o teste.

Amei participar da análise!!" - Graziella Vieira / Análise de Coloração Pessoal



“Que trabalho maravilhoso!! Transformou vidas por aqui! Toda mulher deveria passar por uma reforma visual! Você

me tirou de um buraco e me colocou no céu! Obrigada de todo o meu coração! Eu me vejo com outros olhos, tenho

muito mais força e coragem para seguir meus sonhos!!! Não sei explicar, mas é como se tivesse brotado em meu

coração e na minha alma planos já desativados a muito tempo! Você me ensinou a viver melhor!” – Isabela Sahium

/ Re-forma Visual Individual (online + presencial)

"Nunca pensei que a cor era capaz de influenciar a nossa imagem pessoal. A análise de coloração, além de apresentar

uma cartela de cor que valoriza o meu tom de pele, me mostrou que as cores, que na minha concepção, me

favoreciam, ressaltavam ainda mais aquilo que me incomoda (as manchinhas). Para mim foi um aprendizado de me

permitir usar as cores ao meu favor." - Izabella Vieira / Análise de Coloração Pessoal

"A Débora é um achado na vida da gente! Profissional competente que se dedica de corpo e alma nos seus projetos. Se

não for pra fazer bem feito ela nem vai! Já fiz vários trabalhos com ela, desde estilo para reuniões de trabalho até

escolha do vestido do casamento! Indico de olhos fechados." - Maria Cristina de Cristo / Re-forma Visual para Noivas

e Análise de Coloração Pessoal



"Processo incrível, os resultados são sustentáveis pois são conectados a valores pessoais, considerando a

nossa individualidade. No meu caso foi aliado com Coach de carreira, também pela Debora Blaso, o que

enriqueceu demais a construção da postura que o novo cargo recebido demandava. Investimento para a

vida, recomendo! Parabéns pelo seu conteúdo ele com certeza é muito atualizado e a frente do que tenho

visto por aí - e olha que eu estou vendo muuuito sobre esse tema." – Marcela Borges / Re-forma Visual

(Online + Presencial) e Coaching Psicológico

Minha experiência tem sido maravilhosa. Faço parte do grupo de estudos ministrado pela Débora que é

uma excelente profissional e tem muito a contribuir na formação de novos profissionais que tenham

interesse nesse universo da “psicologia da moda”. Obrigada pela atenção e por nos proporcionar tantos

conhecimentos nesse novo Horizonte que se abre! – Luciana Cocozza – Grupo de Estudos em Psicologia

da Moda

O atendimento da Débora é excepcional. Fiz o teste de coloração e além de revelador, foi muito

divertido. É sempre bom ter alguém que vai levantar o seu astral, e todo o processo e voltado pra isso.

Parabéns – Brenda Felipe / Análise de Coloração Pessoal



Estou no re-forma em grupo e tem sido fantástica minha experiência. A Débora tem muito conhecimento do

assunto, o curso é dinâmico, com atividades focadas em cada uma. No primeiro módulo consegui

identificar o quanto o interior é importante para nossa postura pessoal, profissional... inclusive as pessoas

ao meu redor também já perceberam esta mudança. Se vestir vai muito além de uma aparecia externa!

Super indico o curso!! – Thais Alvarenga / Re-forma em Grupo

"Mais uma vez, muito obrigada! Adorei fazer esse trabalho com você e trabalharei para isso tudo virar valor

para mim! E o mais importante: eu estou realmente gostando mais de mim. Então a você: gratidão. Objetivo

alcançado com sucesso!" - Talita Borges / Re-forma Visual (online + presencial)

Olá! Estou na metade do curso Reforma em Grupo e digo pra vocês que tem sido transformador!!! Não é

somente uma questão de descobrir o próprio estilo, mas é uma questão de se descobrir dentro do seu estilo.

Está sendo incrível pra mim! Estou amando!!! – Liliani Elias / Re-forma em Grupo
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Psicóloga (CRP04/39485) pela PUC Minas, com formação em Coaching

Psychology pela Academia do Psicólogo e em Consultoria de Imagem

e Personal Stylist com Anita Rezende.

Estudiosa de Fashion Psychology, que integra e aplica a ciência

psicológica e suas ferramentas terapêuticas ao campo da moda e da

imagem pessoal.

Fundadora da Re-forma Visual, empresa pioneira no Brasil em

Fashion Psychology, onde atua, desde 2016, empoderando mulheres

através da imagem pessoal, singularizando o padrão de beleza!
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