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Oiê, tudo bem? Eu sou a Danielle de Sant'Anna, mas
pode me chamar de Dani. Para mim, estar na moda é
expressar o seu próprio gosto e estilo, com
autenticidade, confiança e leveza.

Conhecer seu estilo, se arrumar mais rapidamente e
expandir as combinações das suas roupas são alguns
dos resultados obtidos com a Sua Moda Sem Medo.

Vamos conhecer cada uma das experiências?
 

 

http://www.suamodasemmedo.com.br/


Investigativa - 2h 
Coleta de informações, exercícios de imagem e análise
cromática. Nessa etapa, além de conhecer sua cartela
de cores, vamos definir os seus objetivos e necessidades. 

Revitalização de Guarda-Roupa - 3h
Identificaremos as peças chave do seu armário!
Provando e montando alguns looks, será possível
analisar a versatilidade das suas peças. Com
conhecimento do seu acervo, planejaremos suas
compras, identificando itens que podem render as
melhores combinações com o que você já possui. 

Experiência em Lojas - 5h
(2h de pré-shopping + 3h de compras)
Farei uma seleção prévia de peças compatíveis com seu
estilo, objetivo e orçamento. Depois disto, iremos juntas
provar e avaliar os looks, fazendo compras de forma
estratégica e objetiva.

 
 

 

 Sua Moda Completa - 4 etapas - 12 horas

Montagem de looks - 2h
Retornaremos ao seu
guarda-roupas para
montar cerca de 30
looks, incluindo os itens
comprados na etapa
anterior.



Ao fim da consultoria, será apresentada a sua
Identidade Visual, a tradução de tudo que foi
investigado na forma de imagens, com looks montados
ao longo do processo, para consultar na hora da dúvida
e se vestir mais facilmente.

Material Incluído: cartela de cores digital e arquivo pdf
da sua Identidade Visual.

Investimento: R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e
cinquenta reais), em até 3 (três) vezes sem juros, no
cartão de crédito, via Mercado Pago.
Para pagamento por boleto, transferência bancária ou
PIX será concedido desconto de 10% no investimento.
Nesse caso, 50% do valor deverá ser pago no momento
da contratação e o restante, de forma proporcional, em
até 48h após a realização de cada etapa.

Sua Moda Completa - 4 etapas - 12 horas

http://www.suamodasemmedo.com.br/


Investimento: R$ 400,00
(quatrocentos reais) pagos
via boleto, transferência
bancária, PIX ou cartão de
crédito (via Mercado
Pago).
50% do valor deverá ser
pago no momento da
contratação e o restante
em até 48h após a
realização da análise. A
cartela de cores digital
está inclusa no valor, bem
como um guia com
informações e inspirações.

Análise Cromática

Vamos conhecer sua cartela de cores? Com essa
informação você descobre quais tons possuem maior
harmonia com suas características pessoais, além de
aprender a combinar as cores da melhor forma.

Atendimento total de aproximadamente 1h30min com
análise através do método tonal, explicação básica
sobre cores, círculo cromático e como fazer
combinações dentro e fora da sua cartela.

Observação: A análise cromática é realizada

exclusivamente na forma presencial para que o

resultado seja preciso.

http://www.suamodasemmedo.com.br/


Você pode montar um atendimento personalizado, de
acordo com os seus objetivos e necessidades. 

Análise Cromática- 1h30 - R$ 400,00
Descubra quais tons possuem maior harmonia com suas
características pessoais e como usar essa informação
ao seu favor. Cartela de cores digital e guia de
informações e inspirações incluído. 

Revitalização de Guarda-Roupa - 3h - R$ 810,00
Identificaremos as peças chave do seu armário!
Provando e montando alguns looks, será possível
analisar a versatilidade das suas peças e sugerir futuras
aquisições.

Experiência em Lojas - 5h - R$ 1.350,00
(2h de pré-shopping + 3h de compras)
Farei uma seleção prévia de peças compatíveis com seu
estilo, objetivo e orçamento. Depois disso, iremos juntas
provar e avaliar os looks, fazendo compras de forma
estratégica e objetiva.

Montagem de looks - 2h - R$ 540,00
Cerca de 30 looks, montados a partir de peças da sua
escolha, seguindo o seu gosto e rotina. Incluído guia de
looks, com registros das combinações.

Escolha as opções acima e combine-as da forma que
preferir.

Sua Moda do Seu Jeito 



Observações 

- Para pagamento por boleto, transferência bancária
ou PIX será concedido desconto de 10% no
investimento. Nesse caso, 50% do valor deverá ser
pago no momento da contratação e o restante, de
forma proporcional em até 48h após a realização da
primeira etapa.

- Consulte-nos para conhecer as demais condições
de parcelamento. 

- Você também pode agendar um atendimento
específico online para dúvidas de estilo, combinação
de peças ou como se vestir para aquela super festa.
Consultoria personalizada ao seu alcance a partir de
R$ 270,00 por hora de atendimento.

- Com exceção da análise cromática, todos os
serviços estão disponíveis online, para que
independente do local, você possa receber um
atendimento empático e profissional.

- Para atendimentos a domicílio, em regiões
localizadas a mais de 30 (trinta) quilômetros da sede
da Sua Moda Sem Medo (Jardim Guanabara - Ilha
do Governador,) será incluída taxa de deslocamento
a definir no momento da contratação.

http://www.suamodasemmedo.com.br/


O QUE DIZEM SOBRE A 
SUA MODA SEM MEDO?

“...me visto de mim mesma com muito mais
consciência e propriedade do que eu fazia antes.”

 

“ É incrível o que a gente consegue fazer
quando conhece o próprio guarda-roupa e

tem ajuda da profissional certa."
 

“ Você explica as coisas que a gente percebe,
mas não entende o porquê da sensação."

 
“...Não faz um trabalho padrão que já vem pronto
num pacotinho. Tem alma, tem amor e cuidado."

 

“ Tenho um armário que conversa entre si e não
tenho medo de usar novas combinações.”

 

 

http://www.suamodasemmedo.com.br/


Obrigada por entrar em contato.  ;)

Qualquer dúvida ou informação, estou à disposição no
e-mail: suamodasemmedo@gmail.com

        Whatsapp: (21) 99784-4997 

Será um prazer te ajudar!

Para mais informações sobre moda, estilo e autoestima,
não deixe de me acompanhar no instagram:                             
000@suamodasemmedo.
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