
A evolução em imagem pessoal!



QUAIS OPORTUNIDADES VOCÊ VÊM PERDENDO POR 
NÃO SE SENTIR CONFIANTE E SEGURA?



Uma experiência que vai mudar para sempre a forma como você se vê!

Em um mundo onde mulheres se tornam cada vez mais protagonistas de suas próprias histórias, a baixa 

autoestima ou a falta de confiança em si mesmas podem ser os maiores inimigos do seu crescimento.



O foco é:

Psicologia da Moda

MUDANÇA COMPORTAMENTAL

A RE-FORMA VISUAL PRESENCIAL é a experiência mais completa que

você poderá viver em termos de imagem pessoal. Uma experiência de

imersão em si mesma para o surgimento de uma versão mais poderosa e

confiante da mulher que você é!

Nesse formato você passará por todas as etapas, da construção à

execução da sua estratégia de imagem pessoal, com a minha ajuda e

orientação.

Todas as etapas são personalizadas para atender a sua necessidade e

aos seus objetivos, e as informações que você receberá serão

direcionadas especificamente para o seu caso. Sem lenga-lenga, direto ao

que interessa PARA VOCÊ. Na teoria e na prática!



Ideal para quem:

RE-FORMA PRESENCIAL 

Quer ir direto ao ponto!

Mora em belo Horizonte/MG e região e faz questão dos atendimentos

presenciais

Quer realizar a análise de coloração pessoal.

Precisa de uma motivação extra para executar as atividades e colocar

o trabalho em prática.

Quer viver uma experiência completamente personalizada.

Prefere atendimentos individuais e privativos.

Identifica questões emocionais mais profundas e/ou delicadas, que

demandem atenção individualizada.



RE-FORMA PERSONALIZADA

Psicologia da Moda



6 ENCONTROS (12 HORAS)

4 ENCONTROS (8 HORAS)

atendimentos comportamentais

ATENÇÃO: A definição de quantos atendimentos você irá precisar

depende da realização da sua avaliação inicial. É nela que

identificamos melhor a sua real necessidade e quantos atendimentos

você irá precisar. Ela não tem custo nenhum e você pode agendar a

sua clicado AQUI!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531991557636&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20agendar%20minha%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20inicial%20para%20a%20Re-forma%20Personalizada.


plástica sem bisturi

ANÁLISES

ANÁLISE DE COLORAÇÃO PESSOAL.

ANÁLISE DE SILHUETA

TESTE DE ESTILO PESSOAL

EXERCÍCIOS DE PERCEPÇÃO CORPORAL

DURAÇÃO: até 3 HORAS



ANÁLISE DOS TRAÇOS FACIAIS PARA DEFINIÇÃO DE:

CORTE E COLORAÇÃO DE CABELO, 

DESIGN DE SOBRANCELHA,

MAQUIAGEM,

SUGESTÃO DE INTERVENÇÕES ESTÉTICAS (quando necessário)

rosto: o primeiro ponto de contato emocional

VISAGISMO

• Inclui-se nessa etapa a análise e apresentação de estratégia facial e o

acompanhamento em salão da execução de corte e coloração de cabelo, e design de

sobrancelha. Os custos da execução da estratégia facial são de inteira responsabilidade da

cliente, podendo ser executada em salão à sua escolha ou em salão indicado por mim.



revitalização

GUARDA ROUPA

4 HORAS PARA ANÁLISE E TRIAGEM DO GUARDA ROUPA: NÁLISE 

DAS PEÇAS: O QUE FICA, O QUE SAI, O QUE PRECISA DE REPARO.

4 HORAS PARA MONTAGEM DE LOOKS E CONSTRUÇÃO DO 

LOOK-BOOK.

Caso a cliente deseje mais horas de guarda roupa, para triagem ou
montagem de look, a contratação das mesmas será a parte.



apresentação da sua estratégia

PLANO ESTILO

3 HORAS DE AULA SOBRE O PLANO DE 

ESTILO CONTRUÍDO PARA A SUA 

ESTRATÉGIA DE IMAGEM PESSOAL + AULA 

DE AUTOMAQUIAGEM BÁSICA.



avaliação

FOLLOW UP

6 MESES APÓS A FINALIZAÇÃO DO TRABALHO NOS 

ENCONTRAMOS POR 1 HORA PARA  AVALIAR OS 

RESULTADOS OBTIDOS, AS DIFICULDADES 

ENCONTRADAS E AJUSTAR A ROTA, SE NECESSÁRIO.



INVESTIMENTO

Re-forma Visual



até 12x de R$ 405,84

A VISTA: via transferência bancária ou boleto

PRAZO:
R$4.870
no cartão de crédito, via PAYPAL

R$4.500

até 
12x

12 encontros



até 12x de R$ 347,50

A VISTA: via transferência bancária ou boleto

PRAZO:
R$4.170
no cartão de crédito, via PAYPAL

R$3.800

até 
12x

10 encontros



INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A definição de quantos atendimentos você irá precisar depende da realização da sua avaliação

inicial. É nela que identificamos melhor a sua real necessidade e de quantos atendimentos você irá

precisar. Essa avaliação não tem custo nenhum e você pode agendar a sua clicando

AQUI!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531991557636&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20agendar%20minha%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20inicial%20para%20a%20Re-forma%20Personalizada.


material da cliente

1 - DOSSIÊ (digital)

2 - LOOK-BOOK 
(digital)

3 - CÍRCULO 
CROMÁTICO

4 - PALETA DE 
CORES PESSOAIS



OPCIONAL

Re-forma Visual



aula prática

ESCOLHAS INTELIGENTES

6 HORAS DE TREINAMENTO GUIADO 

PARA COMPRAR CONFORME O PLANO DE 

ESTILO E DE MANEIRA MAIS CONSCIENTE.

R$1.400



(31) 99155-7636   | DEBORA@REFORMAVISUAL.COM

@REFORMAVISUAL

“o mundo dá mais oportunidades 
àquele que está bem vestido!!”

REFORMAVISUAL.COM



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!

DÉBORA BLASO

biografia


