
no Reino Unido bem 
como em Portugal. 

A CMB é uma entida-
de formadora  reco-
nhecida pela 
‘Federation of Image 
Consultants (TFIC), 
pelo que os nossos 
formadores têm um 
elevado nível de 
conhecimento e 
experiência quer a 
nível profissional quer 
a nível de ensino. 

 
 

 

Se precisa de um desa-
fio profissional novo 
com um elevado grau 
de independência, e se 
gosta de fazer sentir 
bem as outras pessoas, 
ser um(a) consultor(a) 
de imagem pode ser a 
solução certa. Não se 
trata apenas dar con-
selhos sobre as últimas 
tendências na moda; 
abrange a imagem 
total de uma pessoa, 
desde ao cabelo até 
aos pés, sem esquecer 
os objectivos e as 
características pessoais 
de cada uma. 
 
Porque a Colour me 
Beautiful (CMB)? 
 
A CMB já existe há 25 

anos e é líder interna-
cional no ramo de 

consultoria de ima-
gem. 

Tem a liberdade de 
definir as horas que 
quer dedicar ao seu 
negócio e assim a 
remuneração que 
pretende. 

A CMB UK orgulha-se 

em ter material de 
apoio de alta quali-
dade, como os 
‘workbooks’ e a linha 
própria de cosmética. 

A CMB disponibiliza 
ajuda aos seus consul-
tores ao nível da sede 

Quer um novo desafio profissional? 

Conteúdo do Curso Cor & Estilo 

Esta formação intensiva 
de 5,5 dias engloba o 
conceito e método 
único da Colour  me 
Beautiful relativamente 
à cor e estilo. Aprende-
rá como aplicar os 
vários conceitos de cor 
e estilo no vestuário, 
acessórios e maquilha-
gem. 

A formação combina 
teoria estruturada, 
aulas práticas com 
voluntários, sessões de 
marketing, lições sobre 
os produtos e formas de 
construir o seu próprio 
negócio. 
 
 

Boletim de informação 

 
 
 
Colour & Style Training 

Depois do curso, será 
capaz de realizar: 

Consultas de cor  

Consultas de estilo e imagem  

Aulas de auto-maquilhagem  

Workshops de cor e imagem 
para particulares e empresas 

 

Mudanças de visual  

Análise de guarda-roupa  

Personal Shopping  

Janeiro 2010 

 Torne-se uma  

 consultora  CMB! 

 Gosta de Moda, Estilo e 
Beleza? 

 Gosta de ajudar as pes-
soas  a melhorar e poten-
ciar a sua imagem? 

 Gosta de ver os progra-
mas sobre mudança de 
visual? 

 Já sonhou com uma pro-
fissão que gostava de 
fazer todos os dias? 

 Então chegou a altura de 
se tornar uma consultora 
de imagem! 



 

 

Para mais informações 
contacte: 

 

Colour me Beautiful 

Manon Rosenboom Alves/ 

Wieneke van de Vrede 

T: 96 448 1443 /   

    911993406  

E: info@cmb.com.pt 

W: www.cmb.com.pt 

Onde: Oeiras 

Data: 22-27 de Março 
2010 

Preço: €1995 + IVA 

 

Modo de pagamento: 

50% na inscrição 

50% até 1/03/2010 

 

 

 

Detalhes sobre o Curso 

Equipamento incluído 
 Manual completo com toda a teoria e exercícios práticos 
 Stock de ‘style workbooks e ‘style update folders’ 
 Conjunto de 134 tecidos para análise de cor 
 Capa para análise de cor 
 Conjunto de carteiras e cartões com tecidos 
 Kit de maquilhagem com mais de 30 produtos cosméticos 

Colour me Beautiful  
 Conjunto de pincéis profissionais de cosmética  
 Livro ‘colour me confident’ 
 Livro ‘colour me younger’ 
 CD promocional com apresentação em powerpoint  

Colour & Style Training—5,5 dias 

Durante esta formação intensiva aprenderá o sistema 
de cor da Colour me Beautiful, como aplicar uma 
maquilhagem completa, realizar uma consulta de esti-
lo e imagem, e como organizar uma sessão de perso-
nal shopping e análise de guarda-roupa. O curso 
engloba teoria estruturada e exercícios práticos com 
voluntários. 

Formadora: Pat Henshaw* 
 
* Com 30 anos de experiên-
cia no ramo de consultoria 
de imagem, Pat Henshaw é 
uma das consultoras e for-
madoras mais requisitadas 
no Reino Unido. Em 1988 
entrou na Colour me Beauti-
ful como formadora sénior. 
Desenvolveu as áreas de 
consultoria de imagem 
para homem e para empre-
sas (‘corporate image’) ao 
nível nacional e interna-
cional e é co-autora dos 
livros Colour Me Confident, 
Image Matters for Men, Col-
our Me Younger, Be a Beau-
tiful Bride, and Colour me 
Slimmer (lançamento em 
2010). 

Image 

       • 

Colour 

• 

Style  

• 

Make-up 

• 

Scarves 


