LAR DOCE LAR

LAR DOCE LAR

QUERIDOS CLIENTES AMIGOS!
O momento pede mais cuidado, ternura e carinho!
A gente sabe que, com crianças em casa,
o desdobramento é maior! Já que estão todos
juntos, a solução é manter o clima feliz e
harmonioso, para vencermos essa
pandemia com saúde!
Brinque! Desenhe! Pinte! Assista a filmes alegres!
Aproveite o tempo e relaxe com jogos de tabuleiro!
Resgate brincadeiras antigas!
Pensando nisso, estamos com a campanha
LAR DOCE LAR e resolvemos selecionar produtos
que poderão te ajudar no dia a dia,
com condições especiais:
- Compre pelo whatsapp: 31 98652-4911
- Fique em casa que entregamos para você,
de forma segura e higiênica.
- Compras a partir de R$80,
a entrega em BH é grátis.
- Formas de pagamento: cartão de débito, crédito,
cartão vale Cultura, PicPay, dinheiro e crediário
mediante análise de crédito.

ALMOFADA
PIPOCA UNICÓRNIO

CLUBE GROW

de R$119,99

de R$98,99

por R$107,99!
RUMMIKUB

de R$179,99

por R$161,99!
ALMOFADA
PIPOCA FLAMINGO

de R$119,99

por R$107,99!

por R$89,09!
GIROBALL

de R$29,99

por R$26,99!
JOGO TORRE
EQUILÍBRIO

de R$39,99

por R$35,99!

ALMOFADA PIPOCA
SHOW DE BOLA
de R$119,99

por R$107,99!

PINDALOO

de R$54,99

por R$49,99!

SUPER PIÃO

de R$49,99

por R$44,99!

A FAMÍLIA LEUGIM
DESEJA QUE SUA FAMÍLIA
CONTINUE BEM.
Dica: após receber e desembalar o pedido, jogue a
embalagem no lixo e lave as suas mãos com sabão.
Se possível, faça ainda a higienização
com álcool em gel.

*Promoção de desconto até 10% válida para produtos selecionados na loja.
Promoção válida até 30/04/2020 ou enquanto durarem os estoques.
Promoção de frete grátis válida para compras a partir de R$80,00, para
clientes que moram em Belo Horizonte/MG. Consulte a tabela de valores,
para entregas de compras abaixo de R$80,00. Formas de pagamento:
Cartão de débito, crédito, cartão vale Cultura, PicPay, dinheiro e crediário
mediante análise de crédito. Para mais informações, entre em contato pelo
whatsapp: 31 98652-4911.

