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Ser PROFISSIONAL QUALIFICADO na área de estética e beleza, 
é sinonimo de constante busca de qualidade nos seus serviços. 

Pois um profissional sem VALOR acaba por cair no esquecimento, 
não vinga e nem consegue fidelizar clientes.

Criei este livro virtual para ajudar os meus clientes e seguidores 
alcançarem os seus objetivos relacionados a qualidade neste 
serviço, reconhecido como serviço VIP de Lifting de Pestanas no 
mundo inteiro.

Vamos então ver porque alguns profissionais tem sucesso e outros 
queixam-se de falta de trabalho e reconhecimento.

Seguem as 3 dicas que preparei para este E-book...



Dica 1
CONQUISTA A TUA CLIENTE

Como CONQUISTAS o teu cliente?
Qual é o teu DIFERENCIAL, e porque eles devem preferir o 
teu serviço? 

Para explicar melhor esta dica, vou dar o nosso exemplo: 

Um dos nossos diferenciais, no Lifting é o Vitamin LashBotox. 
Sabias que a marca criou o primeiro LashBotox ao nível mundial? A 
seguir as marcas concorrentes tentaram reproduzir e criar produtos 
semelhantes.Imaginem o tamanho do IMPACTO e 
RECONHECIMENTO que ele teve MUNDIALMENTE.  
Os nossos alunos são campeões internacionais nos campeonatos,
 os profissionais mais VALORORIZADOS mundialmente, tanto em 
serviços como em formação e mentoria.

Quando somos contactados, damos a conhecer aos nossos 
clientes os estudos do Laboratório de Parma, Itália. E explicamos 
como o Vitamin LashBotox aumenta a espessura,e tamanho da 
pestana natural, tratando, regenerando e protegendo o pelo da 
agressão do meio ambiente. Jamais seria possível conquistar as 
nossas clientes e alunas a que não seja através da qualidade 
verdadeira.



Vou deixar aqui este link para poderes obter mais informação:
https://mylash.pt/product/vitamin-lash-botox-my-lamination/

Também decidi incluir as fotos em qual podes comprovar o 
DIFERENCIAL dele. 
Estudos realizados no Laboratório de Parma, Itália.



Voltando ao ´´ SER DIFERENTE`` ...
Encontra no teu serviço de Lifting de Pestanas o teu DIFERENCIAL,
e gera VALOR através dele. 
Mostra a tua cliente, porque és TU e escolha NR 1 dela.
Ensina, o que é qualidade e podes ter a certeza que a vais FIDELIZAR.

Podes optar por baixar o preço, mas neste caso prepara-te em trabalhar horas
sem �m para ser rentável!

Estas dispot@ a correr este risco e sacri�car-te?
Nos meus cursos, ensino além da  a parte técnica, 
passo sempre conteudo de MARKETING, costumo brincar e dizer, que:
 ´´ENSINO SOBREVIBER´´!

Achei FUNDAMENTAL neste Livro Digital abordar este assunto.
A �nal se é para oferecer algo, que seja com QUALIDADE. 
Este sempre foi o meu Lema, por isso segue as dicas e gera VALOR através delas.





Dica 2
OFERECE QUALIDADE!

Tenho um carinho especial por este tema, há anos que 
sou conhecida por oferecer qualidade, é assim que ergui o meu 
negocio sozinha, e hoje sou a mentora de outros Profissionais, 
aonde ajudo erguer os seus negócios.

Para exemplificar ,vou passar a uma dica pratica. Escolhi 
falar sobre a Aplicação dos Produtos de Lifting. Sabias que a 
maneira de aplical-os, influencia o resultado final?  
Imagina que podes ser a responsável pelo um CORTE 
QUIMICO e QUEDA de PESTANAS da tua Cliente?

Já imaginaste um cenário destes? Como te sentirias? Qual achas 
que eram as consequências do teu sucesso e bem estar?
Nesta altura não vai haver dinheiro ou poupança que 
pague o teu descanso e paz?

Sabias que, a ma aplicação e qualidade do primeiro passo das 
soluções te pode proporcionar estes dessabores?



Vou falar sobre o LIFTING CREAM neste momento, explicar 
para que serve e com o que deves ter extrema cautela! Deste modo 
estou a contribuir para a qualidade dos serviços e educação neste 
ramo, salvando profissionais e clientes de desgostos e traumas. 
Acredita, em mais de 13 anos de profissão, como técnica, 
formadora, representante e criadora de marcas, presenciei muita 
falta de profissionalismo e ganancia desnecessária. O que ouço 
diariamente, ou quando organizo as exposições, nas feiras de 
estética é de bradar aos céus. 
Por isso, sou apologista e defensora de que se estamos a ver 
algo erado, em vez de criticar, podemos contribuir para melhorar. 

Voltando ao LIFTING CREAM... algumas das ações sobre o pelo
são:
• Responsável pela criação da curvatura e elevação da pestana 
natural.
• Abre a cutícula do pelo
• Altera a ligação e estrutura química dentro do pelo.

Atenção:
• O tempo de permanência do ingrediente se for superior a 
recomendada, QUEIMA o pelo, em casos graves poderá ocorrer a 
distruição da estrutura inteira, e provoca alopecia.



•Atenção ao cheiro forte, poderá ser um indicador que o produto 
é extremamente agressivo.
•Atenção a aplicação, nunca deve encostar na pálpebra, 
poderás contribuir para a Perca de visão da tua cliente, e no melhor 
caso provocaras uma reação alérgica, com consequências graves.

No caso do LIFTING CREAM My Lamination, o tempo de 
permanência máxima, são 15 min. 

Deixo-te aqui o link com mais informação e a imagem do produto. 
https://mylash.pt/product-category/lifting/page/2/



Seja este produto ou outro, tens mesmo de SER um@ 
PROFISSIONAL RESPONSAVEL. Pode custar-te a tua integridade 
moral e a saúde da tua cliente.

Dica 3
CUIDA DA TUA CLIENTE

O que acontece a tua cliente após o tratamento? Dizes ´´ÁDEUS´´ 
ou assumes uma postura profissional, em qual aconselhas um 
produto profissional de higienização, e um produto de cuidado em 
casa?

Uma das maiores ´´ÁSNEIRAS´´ que os profissionais cometem, é 
não dar seguimento ao tratamento. A cliente só se sente importante 
na hora de fazer o Lifting, e após esta a ser ´´devolvida ao 
mundo´´ sem qualquer preocupação. 

Já imaginarem ficarem internados no hospital, e a saída não trazem 
um único concelho a seguir? Sei que a comparação e um pouco 
´´tragica´´, mas será que é este tipo de atendimento,
a cliente procura? 
Que tipo de clientes acham que atraiam com esta abordagem?



Se for a cliente que ´´chora desconto´´ despreocupada com a 
saúde dela, nunca vai VALORIZAR o teu serviço. Até porque, se 
atrais este tipo de cliente, repensa neste momento o que falha na 
tua comunicação. 

E se for a CLIENTE IDEAL, que VALORIZA PROFISSIONALISMO? 
No caso desta opção, se não houver carinho e cuidado, ela nunca 
mais volta! Se houver profissionalismo, ganhas uma CLIENTE que 
alem de te VALORIZAR, vai trazer-te as amigas todas, por confiar 
em ti.

Pois é ... Uma escolha de SER.

Partilho contigo como cuido das minhas clientes...

A minha cliente nunca sai do meu gabinete sem:
• Saber os cuidados a ter posteriormente.
• Sem levar com ela a espuma de limpeza, Cleansing Foam 4 
em 1, pois foi elaborada próprio para este efeito, e faz parte de uma 
gama profissional. Recuso-me usar o ´´baratinho´´para cobrar 
menos. Prefiro vestir-me a mim e as minhas clientes de 
QUALIDADE.



• Sem levar com ela o VITAMIN LASH SERUM HOME. Pois
esta ciente que utilizando diariamente, as pestanas em espaço 
curto de tempo vão ganhar SAUDE e ASPECTO IRESISTIVEL, 
alem de outras vantagens que ele oferece. Basta verem a imagem 
acima do pelo analisado no microscópio do Laboratório de Parma, 
Itália. Esta mais do que visível e demonstrado o aumento 
significativo da estrutura do pelo após um mês de aplicação 
continua.

Os links  e a imagem,para mais informação são os seguintes:
https://mylash.pt/product/vitamin-lash-serum-home-my-lamination/
https://mylash.pt/product/vitamin-lash-serum-home-my-lamination-
2/
https://mylash.pt/product/vitamin-lash-serum-home-my-lamination-
3/



Estas são 3, das VALIOSAS dicas que passo aos meus alunos e 
clientes. Gosto de semear consciência profissional, ao meu redor.  
Não faz sentido guardar a informação só para nos, podes sempre a 
partilhar com um@ colega tua. Da mesma maneira genuína e 
incondicional que a acabei de o fazer eu.

Deixo aqui neste PDF todas as paginas e links profissionais que 
tenho, para que possas entender porque hoje estas a ler este livro 
digital.

Facebook:

https://www.facebook.com/OleseaAndreiProfessional
https://www.facebook.com/MyLaminationPortugal
https://www.facebook.com/MylashEmporiumChampionship
https://www.facebook.com/MYLASHPremiumQuality

Instagram:
https://www.instagram.com/olesea_andrei/
https://www.instagram.com/mylash_professional_official/
https://www.instagram.com/my_lamination_pt/
https://www.instagram.com/mylash_emporium/



website
www.mylash.pt
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