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Informações Importantes 
01

Os pedidos dever ser feitos exclusivamente

via Whatsapp (31 - 99370 7533). Os pedidos

só serão confirmados após a aprovação do

pagamento;

Os pagamentos devem ser efetuados com

cartão de crédito (via Pagseguro), ou PIX. O

pagamento pelo cartão pode ser parcelado

entretanto incidirá acréscimo pelo

Pagseguro. O(s) produto(s) serão feitos e

entregues somente após a confirmação do

pagamento.

Não fazemos alterações nas caixas

apresentadas neste portfolio. Sejam

alterações de macarons pintados, lisos ou

de sabores. As caixas serão vendidas

exatamente como descrito.



Informações Importantes 
02

Entregas apenas para as seguintes regiões:

Dia e horário para entrega:

*Belo Horizonte................................ R$20

Vila da Serra...................................... R$25

Lagoa Santa...................................... R$13

Entregas disponíveis  nos dias 07 e 08

de Maio. Informar data desejada no

pedido. NÃO AGENDAMOS HORÁRIO

DE ENTREGA. FAVOR NÃO INSISTIR. O

cliente deve se certificar que haverá um

responsável no local para receber a

encomenda.

*Não entregamos na região do Barreiro.

Regiões que fazem fronteira com outros

municípios, favor consultar. RETIRADA

APENAS EM LAGOA SANTA.



Suculentas



Caixa

Suculentas
12 Macarons:

4 pintados a mão  

(Baunilha)

3 escritos + 1 liso

(Morango com Água de Rosas)

2 lisos 

(Pistache)

2 metalizados 

(Maracujá)

91,00
Compre já

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531993707533&text=Ol%C3%A1!+Gostaria+de+encomendar+*%5Bcoloque+aqui+a+quantidade%5D*+caixa(s)+*JOY*.+Para+ser(em)+entregues+no+dia+*%5Bcoloque+aqui+a+data+para+entrega%5D*.+Meu+nome+%C3%A9+*%5Bcoloque+aqui+o+seu+nome%5D*+e+meu+endere%C3%A7o+%C3%A9+*%5Bcoloque+aqui+o+seu+endere%C3%A7o%5D*.
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531993707533&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20encomendar%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20quantidade%5D*%20caixa(s)%20*SUCULENTAS*.%20Para%20ser(em)%20entregues%20no%20dia%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20data%20para%20entrega%5D*.%20Meu%20nome%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20nome%5D*%20e%20meu%20endere%C3%A7o%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20endere%C3%A7o%5D*.


Tulipas



Caixa

Tulipas
9 Macarons:

3 pintados a mão  

(Pistache)

3 escritos

(Morango com Água de Rosas)

3 metalizados 

(Maracujá)

71,90

Compre já

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531993707533&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20encomendar%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20quantidade%5D*%20caixa(s)%20*TULIPAS*.%20Para%20ser(em)%20entregues%20no%20dia%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20data%20para%20entrega%5D*.%20Meu%20nome%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20nome%5D*%20e%20meu%20endere%C3%A7o%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20endere%C3%A7o%5D*.


Mini Rosas



Caixa

Mini Rosas
4 Macarons:

1 pintados a mão  

(Baunilha)

1 escrito

(Morango com Água de Rosas)

1 liso

(PIstache)

1 metalizado 

(Maracujá)

31,00
Compre já

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531993707533&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20encomendar%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20quantidade%5D*%20caixa(s)%20*MINI%20ROSAS*.%20Para%20ser(em)%20entregues%20no%20dia%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20data%20para%20entrega%5D*.%20Meu%20nome%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20nome%5D*%20e%20meu%20endere%C3%A7o%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20endere%C3%A7o%5D*.


Magnólia



Lata

Magnólia
1 macaron triplo (3 cascas) com 10cm de

diâmetro cada e com dois sabores de recheio.

A casca superior é pintada.

(Morango com Água de Rosas + Baunilha)

104,50

Compre já

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531993707533&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20encomendar%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20quantidade%5D*%20caixa(s)%20*MAGN%C3%93LIA*.%20Para%20ser(em)%20entregues%20no%20dia%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20data%20para%20entrega%5D*.%20Meu%20nome%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20nome%5D*%20e%20meu%20endere%C3%A7o%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20endere%C3%A7o%5D*.


Amor Perfeito



Caixa

Amor
Perfeito

36,00

Compre já

6 Macarons:

1 liso  

(Baunilha)

4 lisos

(Morango com Água de Rosas)

1 liso

(PIstache)

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531993707533&text=Ol%C3%A1!%20Gostaria%20de%20encomendar%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20quantidade%5D*%20caixa(s)%20*AMOR%20PERFEITO*.%20Para%20ser(em)%20entregues%20no%20dia%20*%5Bcoloque%20aqui%20a%20data%20para%20entrega%5D*.%20Meu%20nome%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20nome%5D*%20e%20meu%20endere%C3%A7o%20%C3%A9%20*%5Bcoloque%20aqui%20o%20seu%20endere%C3%A7o%5D*.

