




MÓDULO 1 
 Teoria das cores 
O círculo cromático 
A Pantone 
Dimensões das cores 
Cores quentes e cores frias 
Cores na natureza 
Mensagem das cores 

MÓDULO 2 
 O subtom de pele 
Pele quente e pele fria 
Exemplos de pele quente e fria 
Autoteste para identificação do seu subtom 
Os diferentes tipos de pele: Negra, Oliva, Oriental. 
O mito da pele neutra 

MÓDULO 3 
 Entendendo o contraste pessoal 
Cabelos, contrate e temperatura 



MÓDULO 4 
 
O método das 4 estações 
Teóricos do método: de Itten a Carole Jackson 
Fundamentos do Color Lifting 
Coloração pessoal, cultura e etnia 

MÓDULO 5 
 Introdução ao método sazonal expandido 
Estudo aprofundado das 12 estações: dossiês e 
cartelas de cores 
Interpretação dos dossiês 

MÓDULO 6 
 
Academia das cores 
As 28 cartelas do Método Color Lifting 
Cores universais 
Cores energéticas 
Teste de cores em homens 
Acessórios para cada estação 
  



MÓDULO 7 
 Harmonia cromática 
As cores da alma 
As cores e a idade 
Coloração artificial 

MÓDULO 8 
 Apresentação dos kits de tecidos e 
cartelas de cores 

MÓDULO 10 
 

Testes com modelos reais 
O passo a passo da sessão de análise de coloração 
pessoal 
Dicas para o atendimento da cliente 
Ética profissional 

MÓDULO 9 
 

Cores para marketing  
Imagem pessoal e sucesso profissional 
Como divulgar seu trabalho e conquistar clientes 
Color Business: Treinamento avançado de marketing 
profissional para consultoras de cores 





PRA QUEM É O CURSO? 

Consultores de Imagem – Consultoras de beleza - Personal Stylist – 

Personal Shopper - Cabelereiros – Maquiadores – Consultoras de Noivas – 

Estilistas – Esteticistas – Mulheres em busca de uma nova profissão – 

Empresárias – Artistas- Proprietárias de lojas de roupas e acessórios - 

Atendentes de  lojas femininas – Mulheres em busca de rejuvenescimento  

 - Mulheres que desejam melhorar a aparência.  



“Foi um ótimo investimento com certeza! O Color Lifting foi além das minhas expectativas, já fiz muitos cursos online, 
mas a sua objetividade o seu comprometimento com os resultados são alguns dos seus diferenciais. O material é 
realmente esclarecedor, desmistificou o que parecia subjetivo. Eu já havia realizado outros cursos, além de ter lido e 
assistido muito conteúdo a respeito deste assunto, porém ainda tinha muitas dúvidas, mas agora me sinto confiante 
para iniciar a atuação como analista de cores. Gratidão Tamara, por sua generosidade em compartilhar seu 
conhecimento desta forma!” 

“Acredito que o melhor de tudo neste curso, é o fato de primeiro nos redescobrirmos. Ter a visão da nossa beleza de 
maneira mais natural, seguindo a natureza daquilo que somos. De cara me encantei pela Tamara e sua maneira tão 
amigável de ensinar. Batalhei para estar na primeira turma e me sinto com o coração rejuvenescido, tamanha foi a 
mudança que sinto em mim e na maneira como vejo tudo ao meu redor. Um mundo de cores se abriu. Uma nova 
possibilidade de ter uma profissão tão especial e colorida. Espero de verdade, que eu possa levar com a mesma 
dedicação e suavidade, o que aqui aprendi, para muitas mulheres. Agradeço imensamente a você Tamara , por ter 
criado esse Universo lindo com o Color Lifting. Espero que minha escolha para ser uma consultora de cores, seja um 
portal para a realização pessoal e profissional que tanto sonhei. Só posso agradecer muito à você, por essa 
oportunidade linda! Bjos!” 

“O seu curso ajudou bastante, haja vista que não há nada parecido com ele na internet ou fora 
dele. Você criou um diferencial. Participei de alguns workshops, inclusive em SP, mas nada 
comparado ao seu conteúdo. Agora é praticar. Muito obrigada e um grande beijo.” 

“Tamara, amei fazer seu curso! Depois de tanto procurar pelo melhor aprendizado na área, recebi um link do 
Instagram sobre a Semana das Cores, então me encantei e aqui estou concluindo esta maravilha!!!!! Já mudei muitas 
coisas do meu guarda-roupa! Agora o meu desafio é que até o final do ano eu esteja toda dentro da minha 
cartela.!!!! Gratidão a você, pelo seu colorido especial que entrou no meu coração e na minha vida e com certeza já 
fez diferença e vai fazer muito mais!!!!! Feliz Com Você!!!!! “ 

Lúcia  
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Nair Daros  
Dal Bosco 
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