
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 é uma experiência de imersão em si mesma para o

surgimento de uma versão mais poderosa e confiante da mulher que

você é!

Esse formato permite que você viva essa experiência de maneira

personalizada, de QUALQUER LUGAR DO MUNDO!

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 ONLINE

 Não mora em belo Horizonte/MG, já que pode ser realizada de

qualquer lugar do mundo!

 Precisa de flexibilidade nos horários de atendimento. Aqui o horário

comercial não nos controla!

Quer viver uma experiência personalizada

 Quer agilidade e praticidade, já que não terá que se preocupar com

deslocamento.

 Deseja custo reduzido, sem abrir mão dos atendimentos individuais

e privativos.

 Precisa de um acompanhamento mais próximo e de uma motivação

extra para executar as atividades e colocar o trabalho em prática.



RE-FORMA ONLINE

etapas



1 – SEU OBJETIVO: O QUE VOCÊ QUER COMUNICAR?

2 – CONFLITOS INTERNOS: DESVENDADO E SOLUCIONANDO OS

CONFLITOS QUE TE IMPEDEM DE ALCANÇAR A IMAGEM QUE DESEJA.

3 – TRAJETÓRIA: QUAL A RELAÇÃO DA SUA HISTÓRIA DE VIDA COM A

CONSTRUÇÃO DO SEU ESTILO E DA SUA PERSONALIDADE.

4 – CRENÇAS: MAPEAMENTO DAS SUAS HABILIDADES E

IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS HÁBITOS E COMPORTAMENTOS DE

VESTIR.

5 – VALORES PESSOAIS: IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS VALORES E COMO

COMUNICA-LOS ATRAVÉS DA SUA IMAGEM PESSOAL.

6 – FUTURO: QUAIS SÃO SEUS OBJETIVOS DE VIDA E COMO A SUA

IMAGEM PESSOAL PODE SER UMA FERRAMENTA QUE TE AJUDE A

CHEGAR ATÉ LÁ?

6 módulos comportamentais



5 módulos de estilo

1 – ANÁLISES: SILHUETA, ESTILO PESSOAL E PERCEPÇÃO CORPORAL

2 – CORES: QUAIS A MENSAGENS ELAS TRASMITEM, COMO INFLUENCIAM 

NO SEU HUMOR E COMPORTAMENTO, COMO USÁ-LAS NA PRATICA.

3 - SIGNOS DA LINGUAGEM VISUAL: LINHAS, FORMAS, TEXTURAS E

ESTAMPAS

5 – ACESSÓRIOS: TIPOS, FORMATOS, TAMANHOS, ACABAMENTOS,

MENSAGENS E COORDENAÇÃO COM LOOKS.

4 – TECIDOS: COMO ANALISAR E ESCOLHER OS MELHORES PARA VOCÊ E

PARA O SEU ESTILO

5 – GUARDA-ROUPA: ORIENTAÇÕES E FERRAMENTAS PARA VOCÊ REALIZAR

A ANÁLISE DO SEU GUARDA ROUPA E FAZER COMPRAS



apresentação da sua estratégia

PLANO ESTILO

REVISÃO E APRESENTAÇÃO FINAL DO 

PLANO DE ESTILO CONTRUÍDO PARA A SUA 

ESTRATÉGIA DE IMAGEM PESSOAL + AULA 

DE AUTOMAQUIAGEM BÁSICA.



em grupo

FOLLOW-UP

6 MESES APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO 

FAREMOS UM ENCONTRO ONLINE PARA AVALIAR 

OS RESULTADOS OBTIDOS, AS DIFICULDADES 

ENCONTRAS E AJUSTAR A ROTA.



INVESTIMENTO

Re-forma Visual



Nessa modalidade você usufrui de um acompanhamento personalizado para a suas

necessidades e flexibilidade para agendamento das sessões. Porém, nossos encontros são

apenas uma parte do processo. E eu não gosto da política do taxímetro. Se precisarmos de um

pouco mais de tempo para discussão isso não será um problema. Durante todo o percurso eu

sigo disponível através do whatsapp para dúvidas e acompanhamento das tarefas propostas.

Além, é claro, do tempo de dedicação necessário para preparação de cada encontro

personalizado para o seu caso. E, também, o tempo necessário para produção da dossiê que

você receberá com todo o conteúdo que vamos abordar e com o plano detalhado da estratégia

de imagem pessoal construída exclusivamente para você! Tudo com muito zelo e dedicação

para que você colha os melhores resultados!

Pelo quê você está pagando:



O investimento necessário para os serviços descritos acima totaliza em

12 parcelas de R$ 291,67

A VISTA: via transferência bancária ou boleto

PRAZO:
3.500,00 (dois mil setecentos reais) no cartão de crédito
via PAYPAL

R$3.200

até 
12x



O que está incluso

12 módulos online, totalizando 3 meses de trabalho

Dossiê completo e personalizado

Whatsapp para dúvidas e acompanhamento

Exercícios práticos entre cada encontro

Follow up após 6 meses



INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os atendimentos da Re-forma Online podem ser ajustados e personalizados conforme a sua

necessidade específica. Para isso é preciso realizar a sua avaliação inicial, que é onde identificamos

a sua real necessidade e como eu melhor poderia te ajudar. 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! Gostaria de agendar uma avalia%C3%A7%C3%A3o inicial para a Re-forma Online.


• Os módulos são, a princípio, semanais, com duração total de 12 semanas (3 meses), podendo o ritmo ser

ajustado conforme a necessidade da cliente e minha disponibilidade de horários.

• Cada encontro tem duração de até 1h30min.

• Os encontros acontecerão em plataforma online a ser definida, ao vivo, sem gravação dos mesmos.

• A execução das atividades e exercícios propostos é de suma importância para o bom aproveitamento do

processo.



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

@REFORMAVISUAL

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

REFORMAVISUAL.COM



Débora Blaso
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. Especialização em Psicologia Comportamental

pelo Centro Universitário Newton Paiva.

Estudiosa de Psicologia da Moda, responsável pela

introdução dessa nova disciplina no Brasil, coordenando

os primeiros grupos de estudos em Psicologia da Moda

no país e sendo autora dos primeiros artigos publicados

a respeito do assunto.

Fundadora da Re-forma Visual, empresa pioneira no

Brasil em Psicologia da Moda, onde atua, desde 2016,

empoderando mulheres através da imagem pessoal,

singularizando o padrão de beleza!


