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Bem-vindo ao Paris Beauty Day! 

Uma experiência única 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 profissionais em Beleza e ���

aventado diversas vezes no ano. Bianca abrirá 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. 



Bianca Bernacchi-Bigeard é a fundadora do Paris Beauty Week e selecionou para vocês os 
melhores endereços de beleza em Paris.

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?

Contatos: Bianca Tel./Whatsapp +55 (35) 8819-1721 Ligando da França: 07 88 99 76 59 
E-mail: biancabigeard@gmail.com 
Site: www.parisbeautyweek.com  



Paris Beauty Day Classique:

du  

O melhor da seleção do Paris Beauty Week em apenas um dia, 

mesclando descobertas, experiências e visitações. Entre 10h e 16h, os 

amantes da beleza poderão aproveitar o dia em programas como um 

atelier de maquiagem, consultoria de beleza, atelier detox, assistir a 

fabricação de um sérum sob medida. O investimento é de 250 euros.



Programação (10h-16h)

du  

•  Encontro as 10h no metrô Saint Paul
•  Descoberta da boutique Codage e do conceito de tratamento e cosméticos sob 

medida
•  Visita ao salão Le Bar des Coloristes, cada participante vai levar para casa uma 

tinta p/ os cabelos sob-medida. "Votre couleur sur mesure à emporter”
•  Almoço
•  Visita ao concept store Oh My Cream! 
•  Visita à boutique de perfume Iunx 
•  SPA Free Persephone - mesa redonda sobre os tratamentos preferidos das 

parisienses, será servido um chá para os participantes. Atelier Detox, 
maquiagem, entre outros, vai variar em função do dia da visita. O atelier está 
incluído na programação. 



Consulte as datas dos próximos cursos e se inscreva 
através do e-mail biancabigeard@gmail.com
Peça já a ficha de inscrição e garanta sua vaga!

Investimento: 250 Euros

Informações gerais 


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.

 
Entre em contato conosco 

 Cel. /Whatsapp: +55 (35) 8819-1721
Ligando da França:  +33 7 88 99 76 59

E-mail: biancabigeard@gmail.com 

www.parisbeautyweek.com 
 

Como participar  |  Condições



SPA Free Persephone




