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Bem-vindo ao Paris Beauty Tour! 

Uma experiência de uma semana (5 dias) na cidade mais glamourosa do mundo, concebida e organizada por duas 
especialistas em Beleza que guiarão os participantes nos endereços mais prestigiosos e inusitados da cidade luz. 

 

Sobre 



 

Requeira o programa… 

Um percurso exclusivo concebido sob medida por duas profissionais em Beleza e ���

aventado diversas vezes no ano. Bianca e Aurélia abrirão as portas dos locais mais ignotos, que as parisienses 

confiam o endereço apenas a seus melhores amigos. As orientações do tour e visitas são administradas em 

português. ���

Nosso objetivo: propalar aos participantes uma visão da beleza à francesa e, outrossim, iniciá-los nos segredos do 

chique parisiense. 
 

Aonde iremos? 

Este programa especialmente dedicado aos brasileiros, mostra aos participantes os melhores endereços de beleza 

em Paris, envolvendo profissionais do setor e enamorados de beleza que anseiam descobrir Paris sob um novo 

ângulo. Cada sessão é consagrada a um número expressamente reduzido, de 5 participantes. 



Aurélia Hermange Hodin é parisiense e 
jornalista, foi Editora Chefe de beleza da 
revista Grazia durante 6 anos.�
Aurélia é a autora de diversos livros sobre 
Paris como “Zen à Paris”, “Paris by Night”, 
“Bruncher à Paris”, Paris Gratuit”... 
publicados nas edições First.

Bianca, brasileira, formada em Turismo no 
Brasil, foi para França fazer um MBA em 
Marketing do Luxo (Sup de Luxe Paris). 
Apaixonada pelo universo da beleza, decidiu 
fazer uma formação em cosmética, estética e 
perfumaria na escola internacional Françoise 
Morice em Paris, hoje é embaixadora da marca 
Françoise Morice especialista em tratamento 
facial para rejuvenescer, Kinéplastie.

Quem somos?

Bianca Bernacchi-Bigeard e Aurélia Hermange-Hodin são as fundadoras do Paris Beauty Week e �
selecionaram para vocês os melhores endereços de beleza em Paris.



Programação 1°dia (9h30-17h)

du  

•  Reunião de apresentação, aula sobre a evolução da beleza na 

França. Café da manhã incluído. (sala reservada perto da Opéra)

•  Visita guiada ao Museu de perfumes Fragonard, com possibilidade 

de comprar os produtos com preço de fábrica.

•  Almoço no Filakia. www.filakia.fr

•  Apresentação do SPA Thémaé, um lugar refinado com o tema do 

chá, degustação de chás.

•  Curso de maquiagem By Terry (Galerie Véro-Dodat), 1h30.



Programação 2°dia 
•  Visita e tratamento facial na boutique/instituto parisiense Codage.

•  Atelier de Sobrancelhas com Angélik Iffenecker, maquiadora 

profissional com experiência de mais de 20 anos em studios e 

backstages (desfiles Dior, Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent…). 

Apresentação da marca « Le Sourcil » e conselhos de morfologia 

facial.

•  Almoço no Fauchon.

•  Manicure Kure Bazaar, na Nail suite 601 do Park Hyatt Vendôme
•  Sessão de perguntas e respostas com um especialista de pele 

(Diretor de Comunicação Científica da marca Clinique).



Programação 3°dia

•  Apresentação do famoso salão Romain Colors, cabeleireiro das 

famosas.

•  Almoço no restaurante 68 do renomado chef, Guy Martin, da 

boutique Guerlain. (35 euros)

•  Visita guiada à boutique/museu Guerlain, na Champs Elysées.

•  Visita ao Instituto Françoise Morice/apresentação da técnica e dos 

segredos da « Kinéplastie ». Tratamento facial incluído.







Programação 4°dia

•  Apresentação do novo SPA holístico, Free Perséphone, o único 

fragrance day SPA da capital francesa, SPA dos pés incluído.

•  Penteado no Bar à chignon 365C do Bon Marché (sessão de fotos).

•  Almoço no Rose Bakery.

•  Consultoria de marcas e produtos cosméticos no Le Bon Marché.

•  Visita guiada à Officine Universelle Bully.




Programação 5°dia

•  Visita ao Concept Store Nose, dedicado ao perfume, com atelier 

olfativo e diagnóstico personalizado para cada participante. 

•  Apresentação da técnica « Kobido », o lifting manual sem injeção, 

por Aline Faucheur em seu instituto.

•  Almoço no restaurante Boco. www.boco.fr

•  Visita ao SPA Burgundy, acesso a piscina privativa e apresentação 

dos produtos da marca Sothys.

•  Beauty Apéro no bar do palácio Burgundy- Conclusão, avaliação 

do curso, entrega do certificado.



Consulte as datas dos próximos cursos e se inscreva 
através do e-mail servicos@conexaoparis.com.br
Peça já a ficha de inscrição e garanta sua vaga!
Próxima data disponível:
de 18 a 22 de janeiro 2016
Investimento: 1 550 Euros

> Inscrição: pagamento de 775 Euros �
> Restante: pagamento de 775 Euros até 20/12/2015



Informações gerais 


O curso inclui: certificado, amostras de produtos, alguns 
tratamentos e surpresas.
Não inclui: passagem aérea, despesas de alimentação, 
hospedagem e transporte.
(*) Os endereços são suscetíveis à mudanças por motivos de imprevistos.
(*) Consulte nossas condições gerais de venda, sobre as modalidades de 
anulação/modificação pelo cliente e pela PBW e/ou seus prestadores.

 
 

Para reservas e mais informações, 
envie um e-mail para servicos@conexaoparis.com.br 

Como participar  |  Condições




