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É um momento magico e muito esperado, a hora do “parabéns” chega e faz brilhar os olhinhos dos pequenos, 
aquele momento será eternizado nas fotos da família! http://bit.ly/1NlLiQ4

A festa da Júlia Guimarães, de 16 anos, 
na Barra da Tijuca, foi comemorada 
nesse estilo jovem, descolado e cheio 
de personalidade! Muitos balões de lá-
tex importados e estampados no tema 
e nas cores da festa sem perder a linda 
vista do jardim da casa, não precisamos 
de um painel em tecido, somente bolas 
importadas, cheias com gás Hélio!
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As adolescentes adoram 
esse tema, por ser diferen-
te e ter um charme especial. O 
pink está presente na vida de toda meni-
na, o preto tem o seu valor em roupas e 
acessórios, e a estampa de zebra confere 
um ar de sofisticação a qualquer look!

Mesas pretas e aparadores pink fize-
ram a diferença na decoração princi-
pal, combinando diretamente com o 
tema. As mesas foram, sem dúvida, 
uma escolha especial. Personalizados, 
foram especialmente confeccionados 
para essa decoração, pensados com 
exclusividade para dar um ar mais 
jovial e não ficar tão infantil. 

Mimos personalizados exclusivos para 
a festa! Doces modelados nas cores da 
decoração utilizando porcelanas brancas 
para destaca-las em cima da mesa.

Júlia Guimarães comemorando 16 anos

Nome em scrap com técnica de 
letras em 3D, super em alta 

nas decorações modernas, 
acessórios em rosa pink.

Tivemos 
diversos bolos 
na decoração, 
um de 4 andares 
todo em estampa 
de zebra, ficou 
deslocado do 
centro, dando 

espaço para 
dois bolos 
menores 
centralizados 
na mesa 
maior.


