
Otimização do 
Guarda-Roupa

Reestruturar para otimizar! 



Poupe
tempo, espaço e energia! 

Suas roupas podem dizer coisas preciosas
sobre você! 

Vamos  entender a linguagem das suas 
 peças,  mantendo as que fazem sentido
para o agora,  e  também, desapegando
de maneira responsável das que travam a
fluidez do seu Guarda-roupa,  por
consequência, ocupam espaço
desnecessário, roubando  seu tempo e
energia sempre que precisa se vestir. 



Sente que seu 
 guarda-roupa
está sempre cheio
de nada para
vestir?Por isso, vamos identificar as faltas e os

excessos desse acervo. 
 

Sempre com muito cuidado e afeto por
todas histórias que contam o seu

 guarda-roupa. 



Nova Fase 
A vida da mulher que você se
tornou não é compatível com as
opções antiga do seu acervo ?

Por isso, vamos identificar a
linguagem do seu guarda roupa e
ajustar o que já existe para o
momento presente. 



Descarte
Responsável 
O que fazer com o que não me serve mais? 

Inevitavelmente algumas peças já não fazem sentido
para você, mas podem fazer para alguém... 
Por isso, vamos dar o destino certo para as peças que
não lhe servem.

 Conforme o estado de uso de cada uma,  podem ser
recicladas, doadas e até mesmo vendidas para aquisição
de novas peça! 



E depois?
Te entrego uma ferramenta
para de tempos em tempos
você realizar a manutenção de
maneira mais  independente  



Se permita viver essa
experiência! 

Você ainda receberá em casa, um kit
personalizado para deixar essa etapa ainda

mais relaxantes  e prazerosa. 



Com amplo conhecimento em consultoria
de imagem e estilo, Maquiadora
especialista em pele negra (SENAC Minas),
 me especializei em Psicologia da
autoimagem pela Ecole,  em Saúde mental
e Racismo – dialogando com Frants Fanon
( UFRJ), 
Graduando em Designer de moda pela
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Palestrei  no 1º festival de moda da capital
belorizontina MOOD, com o tema: 
“Como promover diversidade estética na
consultoria de Imagem”. 
e também em grandes instituições
privadas como UNA-BH.

 Orgulhosamente integrante da RCNI –
Rede Consultorxs Negrxs de Imagem e
Estilo – e de seu grupo de estudos sobre
coloração pessoal para peles negras. 

 Atualmente proprietária da Imagem
Disruptiva e docente pela  ECOLE BRASIL

Sou a Liliam Reis, 



Atendimento e
 Formas de Pagamento. 

Dois encontros individuais via zoom.
Ferramentas digitais 
Bônus entregues em sua casa. 
 

Tudo em  até   12x de 67,90
  no cartão de crédito.
Ou à vista por 696,71.

Descontos progressivos na contratação de 2 ou
mais serviços 



Disruptiva 
Meu objetivo é te auxiliar no
desenvolvimento do seu estilo pessoal, livre
de rótulos, padrões e julgamentos.



Aguardo seu
contato 

no chat ou...

(31) 9 9319-7274 

Contato@imagemdisruptiva.com.br

@imagem.disruptiva


