
MANUAL
DO ENSAIO SENSUAL

PREPARE-SE

Oieeee! 
Neste PDF vocÊ vai saber de ma-
neira direta e resumida tudo  o que 
você precisa para se preparar 
para o seu ensaio.

www.corbolan360.com

CORBOLAN360º

https://corbolan360.com/


A pesquisa é bem simples, você 
irá entrar no instagram e 
pesquisar as hashtags:
#corbolan360
#sensualshots
#formuladiamante 
#aformuladiamante

TireTire até 10 prints das fotos 
que você mais se identifica e de  
como voce gostaria de estar 
no seu ensaio.

Me envie os prints pelo whats e deixe 
salvo no seu celular.

Pesquisa
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Essa é aquela parte que você irá pegar 
os prints que tirou das hashtags e 
olhar tambem a lista a baixo:
lingerie
Biquini/maiô
conjuntinhos de calcinha e sutiã
calças e shorts jeans
camisetinhas camisetinhas 
sutiã sem bojo
blusa de trico clara
blusa que cai no ombro
cropped
calcinhas lisas
calcinhas larguinhas
camisecamisetas divertidas
Cueca feminina

SeSe inspire na lista e na sua pesquisa de 
imagem e Separe tudo em cima da sua 
cama e escolha de 3 a 5 looks pensando 
no seu ensaio e na locação. Se você ficar 
indecisa e acabar levando alguns looks 
a mais, não se preocupe, te ajudo na 
hora do ensaio =)

Looks
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a maquiagem ideal para o 
ensaio é a maquiagem natu-
ral/maquiagem para o dia. 
Lembre-se: o ensaio é o sensu-
al casual, não de noivas ou 
formandas.
O que pode ficar legal:
Base (respeitar o tom da sua pele)
rímel
Batom cor de boca
Sombra rosa queimado
cílios postiços (bem discretos)
lápis de olho (bem discreto)

de jeito nenhum usar:
GLITtERGLITtER
Cores que fogem da cor da sua pele
(azul, roxo, etc)

Unhas:
Bem feitas (sem estar roídas)
esmalte nude

Evitar nas Unhas:
Unhas postiçasUnhas postiças
cores: vermelho, amarelo,
azul e verde

Make-up
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Se provoque diante o espelho, tente se 
seduzir, faça caras e bocas, e veja 
como vocÊ pode ser sedutora. A maior 
parte desse treino vai estar focado 
nas suas mãos.
Com delicadesa aproxime suas mãos 
no rosto e tente e acaricia-se de 
maneira que maneira que você só encoste na 
sua pele, se inspire nos prints que 
você tirou na hora da pesquisa de 
imagem.
Faça esse treino por 3 minutos duran-
te 7 dias antes do dia do seu ensaio.

TREINO
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No dia que antecede o seu 
ensaio, deixe todos seus 
looks separados e veja se 
não está esquecendo nada. 
Tente dormir cedo, o que é difí-
cil hahahaha.  
Não brigue com ninguém nem 
discuta, releve qualquer 
provocação. 
Não faça nada que você nunca 
testou antes COMO: corte ou cor de 
cabelo, bronzeado, maquiagem, etc

SeSe certifique de estar levando 
os prints que você pesquisou. 
Chegue 30 minutos antes do 
seu horário.

pré-ensaio
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Não passe o arquivo pelo whatsapp ou messenger, nem faça 
post no intagram com compartilibidade do facebook, a quali-
dade cai drasticamente, faça post em uma rede social por vez.
Quando postar no instagram toque no botão para a foto ficar 
com a sua proporção máxima.

Digite #corbolan360 na sua descrição para aparecer na home 
do meu site e servir de inspiração para outras mulheres.
Me marque na descrição @corbolan360 como autor da foto 
pra me deixar feliz =)

Me marque na foto para aparecer na terceira aba do meu ins-
tagram ̂̂

Post Instagram
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Sim, eu criei um video para ex-
plicar melhor tudo sobre a 
sua preparação para o ensaio 
sensual que iremos fazer. 
Esse vídeo é exclusivo para as 
minhas clientes e recomendo 
que assista. 
Para assistir, toque no botão 
Abaixo

TOque aqui 
para assistir ao
vídeo.

Vídeo
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https://youtu.be/uWTyXBCGKEY



