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A festa da Júlia Guimarães, de 16 anos, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, foi comemorada 
nesse estilo jovem, descolado e cheio de personalidade! http://bit.ly/1Td6S8x

Eu brinquei muito de Barbie durante 
minha infância, é uma das melhores re-
cordações que tenho da época de brinca-
deiras com minhas primas. E é incrível 
como esse encantamento com a boneca 
vive até hoje...Pergunte a qualquer me-
nina, qual o tema que ela gostaria para 
sua festa, a possibilidade de ela falar 

“Barbie” é muito grande! E 
assim foi com a linda Ma-
riah Brianna, ela escolheu a 
boneca Barbie para sua festa, 
porém com um detalhe muito charmoso 
que chamou a nossa atenção na sua es-
colha, ela pediu a “Barbie em Paris”.
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Decoração com muito rosa, detalhes 
em preto que chamam a atenção! 
As mesas na cor preta enfatizam o 
painel rosa, e o detalhe das molduras 
com a silhueta da Barbie se destaca 
na decoração da parede. O painel 
lateral, com tecido de listras pretas 
e brancas deu volume à decoração. 
Carpete rosa traz harmonia ao cená-
rio, enfatizando a decoração principal.

Ricardo e Rachel comemorando
 o 8º ano de vida da filha Mariah 

Mimos personalizados, cheios de graça, 
nos remetendo às belas lojas de Paris, 
com suas bolsas e caixas repletas de 
lindas roupas e acessórios!

O bolo principal traz as 
listras do painel e as cores 

da festa, babadinhos para dar 
charme, pérolas e flores para acompanhar 
e um laço lindo para complementar!

Paris tem em seu entorno iluminação 
pública antiga, e nos remete a ele 
com mimos personalizados fazendo 
lembrar as ruas da cidade.


