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 Minha
MISSÃOMISSÃO

É te ajudar a realizar o

seu sonho e a construir a sua melhor

versão dentro da  sua nova profissão..

Quero ser o primeiro passo para a

sua liberdade e  transformação. 

 Estarei lado a lado com você, te

apoiando e vibrando com seu

crescimento e sucesso.



Sou uma pessoa determinada e que busca sempre a
evolução em todos os aspectos da vida.
Acredito no potencial humano e nas infinitas
possibilidades que o universo nos apresenta. 
Nada é impossível para quem luta e não desiste!
Desde 2014 na micropigmentação, superei meus medos
para me manter nessa profissão tão incrível e
desafiadora. 
Sou apaixonada pelo mundo da beleza e tudo o que ela
proporciona. Procuro enxergar  além dos aparência ,
pois entender os anseios da alma é fundamental para
um trabalho de sucesso.
A Beleza exterior necessita estar em equilíbrio com a
interior e ajudar a mostrar ao mundo a  essência e 
 despertar o amor próprio nas pessoas é meu objetivo. 
Acredito que podemos conquistar tudo o que desejamos
quando há uma vontade real, foco e clareza sobre onde
queremos chegar.

SOBRESOBRE



O curso STEP ONE é o primeiro passo para

quem tem pouca ou nenhuma experiência com

a micropigmentação. Com uma metodologia

simplificada e prática, desmistifica todos os

padrões de micropigmentação e mostra uma

nova forma de olhar para a experiência do seu

cliente além do resultado. É a escolha certa para

iniciar a sua carreira como micropigmentadora. 

O SEU SUCESSO SÓ DEPENDE DE VOCÊ!

SOBRE OSOBRE OCurso Step One 
NANOBLADING 



Disciplina e vontade de aprender
Pré-requisito

Scrub e sapato confortável
Dress Code

24h de curso - 3 dias intensos
Duração

Apostila - Caderno - Bolsa - Estojo -
Certificado - Coffee Break - Caixa

Surpresa 

Material

Tebori, lâmina, pele sintética, pinça
e escovinha para sobrancelhas

Kit Step One 

Scrub lindo e confortável. 
TRAJE

geraisINFORMAÇÕESINFORMAÇÕES



programatico
Sobrancelhas

Simetria e harmonia facial

Extração de pêlos com a pinça

Anatomia da pele

Micropigmentação
(instrumentos, pigmentos e materiais)

Execução de técnica fio a fio,
implantação ideal do fio, duas tramas

Colorimetria aplicada a micropigmentação

Biossegurança

Atendimento

Ética e conduta profissional

Prática em papel e  pele sintética

Prática em duas modelos

Ficha de Anamnese

Pós-procedimentos

Marketing e mídias sociais

CONTEÚDOCONTEÚDO



 Investimento

                       (Pago no ato da matrícula por transferência bancária. 
Encaminhar comprovante pelo WhatsApp com os dados).
R$ 500,00

R$3900,00 R$ 5300,00
TURMA VIP

O restante do valor é acertado no dia do curso
(em até 6x sem juros no cartão).

Para pagamento em dinheiro ou transferência bancária
tem 5% de desconto.

Não aceitamos cheques.

Após o curso a aluna terá assessoria durante 3 meses através de 
grupo no WhatsApp. A empresa Tatiana Leal se reserva no direito
de cancelar o curso caso não haja número mínimo de inscritos e
assim devolver os valores pagos. 



 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ag 0409

C/C: 2839-6

OP: 003

TATIANA LEAL A. MACHADO

Pix CNPJ: 020.638.544/0001-90

POLÍTICAde cancelamento
Conforme lei do consumidor, à partir desta data, 

você tem 7 dias para cancelar a matrícula ou 

mudar a data do curso. Após 7 dias não existe a 

possibilidade de alteração ou reembolso. 

O não comparecimento no curso, independente do

motivo, não dispõe direito ao reembolso. 

Se precisarmos cancelar o curso por motivo de 

força maior, o valor do reembolso será integral ao

valor já pago.

DADOSDADOSbancarios‘




