
Guia de presentes criativos 
para o Dia das Mães



Uma boleira 
pra agradecer, quem fez com 

muito amor, os melhores bolos 
que você comeu na vida.

Boleira em grápia com entalhe I Dimensões 33x10cm
+

Cúpula em acrílico I Dimensões 24x10cm 
R$ 140,00



Combo Cake
melhor que uma boleira,
é uma boleira com um 

bolo de cenoura!
Afinal você não quer dar 

a ela o trabalho de 
 pensar na sobremesa 

pra família toda.

Boleira + 
Bolo de Cenoura 

coberto por ganache 
de chocolate 

by Amora Sabores Especiais
R$ 175,00



Torre de Doces
tudo que mãe toca 

vira amor!
E nós queremos tocar

o coração dela com essa
declaração de amor

em forma de bandeja.

Torre em grápia com entalhe
Dimensões 1ª 32cm diâmetro

2ª 22cm diâmetro
3ª 12cm diâmetro
altura total 37cm

R$ 150,00



Combo Sweet
Se tudo que ela toca 

vira amor, que esse amor
seja doce!

E por falar em doce, que tal
docinhos gourmet pra
preencher os andares 

dessa torre com sabor do
amor em família e de quebra

 garantir a sobremesa 
do almoço do dia dela!

Torre 
+ 

45 docinhos gourmet
R$ 185,00



Tempero de Mãe
é amor, carinho e cuidado.

Que tal retribuir isso tudo, com 
deliciosos bolinhos de pote,
pra ela reutilizar e você já 

aproveita pra se redimimir 
de todos os potes que você 

nunca devolveu.

Porta tempero em grápia 
com pegadores em cobre

+ 
3 bolinhos de pote

R$ 85,00



Coffee time Mommy
pois toda mãe precisa de um 

momento só dela, um bom café 
e um  bolinho de pote, 

ah que delícia de momento!
E que tal surpreendê-la com

café na cama, nossa mini
bandeja é ideal para 

esses momentos!

Mini bandeja com entalhe
e  pés suspensos

+ 
bolinho de pote e xícara

R$ 59,90



E se nenhuma dessas opções for o que
você imagina para sua mãe,

você pode personalizar seu presente,
manda a ideia que a gente desenvolve

com você!

@marcenariacasain�nita
www.casain�nita.com.br


