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R$ 179,90

Kit Pra você
guardei o amor

Kit Me leva
contigo 

R$ 119,90

Linda caixa de
coração recheada

com nosso Bolo
Fondue e vários

acompanhamentos
deliciosos! 

Caixa cartonada de coração
Bolo de Chocolate
250g de Ganache preto
250g de Brigadeiro de Ninho
Morangos | Uvas Verdes
Banana | Marshmallows
Kit Kat preto e branco
Pedacinhos de Brownie
Palitinhos decorados 
Flores naturais

Contém: 

Doces para ela se
deliciar agora e uma
bolsa linda para ela

usar sempre! 

Contém: 
Clutch especial (bolsinha de mão)
Cookie Recheado
Brownie Recheado
Pão de Mel Presentinho 
Mini Álcool Gel 



R$ 99,90
Cookie Heart 

Kit Verso &
Poesia 

R$ 69,90

Um torta Cookie
incrível,com massa

de baunilha e
MUITO recheio de

Nutella! 

E é tão grande, mas tão 
 grande, que serve até um

TRISAL! 

950g

Tábua de MDF com
quatro lindos
corações de

morango, 2 rosas e
um cartão para você

usar sua
criatividade e

expressar seu amor!

Um coração bem
grande, daqueles

que não dá pra
guardar só pra si,

tem que ser dividido! 

 Não que eu esteja te dando
ideias!rs 



R$ 19,90

Cookie de Santo
Antônio 

Cookie de São
José 

R$ 19,90

Cookie de Sonho de
Valsa 

Cookie de Kinder 

Massa de baunilha
recheada com creme de

sonho de valsa, cobertura de
castanhas de caju

caramelizada, sonho de
valsa e um toque de

chocolate preto 

Cookie de baunilha e
chocolate recheado com
Kinder Barrinha, coberto
com chocolate branco e
preto, e decorado com
pedacinhos de Kinder. 

Cookie Xô
Compromisso 
R$ 19,90

Cookie de Oreo com
Laka 

Cookie de chocolate
recheado e coberto com

creme de Laka, decorado
com mini Oreos, pedacinhos

de Laka e um toque de
chocolate preto

160g 

140g 

160g 

***Embalados em caixa para presente*** 
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Pra você, guardei o amor!
Encomendas até 10.06!! 


