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“Onde os sonhos se tornam reais...” Com certeza a festa de 2 aninhos da linda Louise foi um sonho que se tornou 
real! E estavam presentes todos os amigos da turma do Mickey e da Minnie. Confira http://bit.ly/26ifSA6

Você já pensou em unir dois temas lindos, 
então foi isso que aconteceu na festa da 
Júlia de 10 anos.  A Aniversariante não 
conseguia se decidir sobre dois temas que 
são sucesso total entre as meninas, e pe-
diu a Mimos e Delicias para que os unisse 
em uma decoração perfeita, e mais que 
rapidamente atendemos o pedido!
Uma festa com dois temas precisa ser 
bem pensada, organizada nos mínimos 
detalhes, para que cada tema se sobres-
saia, porém combinem e fiquem harmo-
niosos juntos. Usamos cores que com-
binam entre si, o rosa é unanimidade, e 
pode ser usado nos dois temas, usamos 
também o azul, lilás, amarelo e lógico o 
verde para remeter a um lindo jardim! 
Os doces fizerem parte do acabamento 
de toda festa, usados em objetos decora-

tivos grandes e também 
nos personalizados. Te-
cidos estampados com do-
ces, flores e borboletas deram 
charme aos saquinhos de balinhas e às 
trouxinhas de bombom.
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IItens decorativos em vários tamanhos e 
materiais, como feltro e biscuit, sorvetes 
e pássaros alegraram a festa!

Mimos personalizados com ele-
mentos de jardim e doces como 

sorvetes, cupcakes e pirulitos.

O bolo 
foi feito 
nas cores 
da festa. 
Utilizamos o 
jardim como 
referência, 
porém 
incluimos 
elementos 
que remetem 
a pequenos 
doces.

Móveis rústicos nos levam a pen-
sar em um lindo jardim com bancos 
de madeira e crianças correndo 
se divertindo. Madeira rustica de 
demolição é um ponto importante 
na decoração, tem sofisticação e 
ao mesmo tempo integra moderni-
dade à parte principal da festa.


