
Moda com conforto é na Belli & Guto

Na Star Machine, muitas opções

Marcas conceituadas: tem na Renove

Galerinha veste e calça com estilo
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A Belli & Guto Moda Infantil é uma 
loja especializada em roupas do bebê 
ao tamanho 16, acessórios e calçados 
do número 13 ao 25, masculino e 
feminino, proporcionando conforto 
e bem-estar com roupas fashions e 
confortáveis para as crianças.

Na loja você encontra as melhores 
marcas com os melhores preços. Para 
as futuras mamães, a Belli & Guto 
dispõe de Lista para Chá de Bebê, 
enxoval completo e personalizado 
(sob encomenda) e também a Malinha 
Delivery, para atendê-las no conforto 

da sua casa.
Durante o mês de dezembro, para 

facilitar as compras de Natal, a loja 
está oferecendo descontos especiais 
de 15% até 50% em todos os produtos, 
sendo, ainda, possível parcelar para 
30 e 60 dias nos cartões Visa, Mas-
tercard, Elo, Verdecard, Banricard, 
Banricompras. A loja fica na Avenida 
Nestor Frederico Henn, 1788, em 
frente ao Banco do Brasil, no centro 
de Vera Cruz. Telefone é o 3718-1755 
e WhatsApp 9 9716-5713. Esperamos 
por você!

A Star Machine é uma loja comple-
ta. Tem por objetivo a busca constante 
por surpreender o cliente e suprir 
suas necessidades. Por esta razão, 
mudou-se para um local mais amplo 
e com muitas novidades.

A nova loja tem à disposição toda 
a linha de máquinas domésticas e 
industriais, máquinas de patchwork e 
bordados, assim como peças para re-
posição de máquinas e manutenção. 
Há serviço de reforma de roupas no 
local. Ainda, utensílios domésticos, 
lãs, linhas, tecidos e toda a linha Mor.

Agora, oferece mais uma novida-
de: roupas femininas, masculinas e 
infantis. Perfeito para presentear toda 
a família neste Natal!

Na moda infantil, há variedade de 
modelos para agradar as crianças. 
São diversas peças que prezam pelo 
conforto e qualidade, deixando os 
pequenos na moda, com muita cor e 
estampas que eles adoram.

Veja conhecer a nova Star Machi-
ne, na rua Cláudio Manoel, 253, em 
frente a Praça José Bonifácio. Telefone  
3718-2463. 

A Renove é tradicional em Vera 
Cruz. Com 26 anos de história, atende 
a família toda com qualidade em con-
fecções e calçados. A equipe é treina-
da para oferecer um atendimento fa-
miliar, que se tornou uma das marcas 
da loja, localizada na Avenida Nestor 
Frederico Henn, 1662. Os telefones de 
contato são 3718-1304 e 9 9592-8322.

A Renove oferece aos clientes a 
linha infanto juvenil em calçados e 
roupas e para este Natal dispõe de 
diversas opções e modelos, lindos e 
confortáveis. 

Tem calçados para meninos e me-
ninas de marcas conceituadas, como 
Quix, Larissa Manoela, Molekinha. 
Em sua coleção, tem também espaço 
para os personagens do momento, 
com diversos modelos. Pais, tios, 
dindos podem vir escolher o presente 
da garotada, aproveitando o horário 
especial de dezembro: sextas até 19h, 
sábado, 22, até 19h e domingo, 23, das 
16 às 21h.  Sempre com condições fa-
cilitadas de pagamento, preço justo e 
aquele atendimento atencioso. Venha 
até a Renove e confira!

Para bebês, meninos e meninas, do 
tamanho 0 ao 12, têm toda a moda na 
Galerinha, da cabeça aos pés. A loja, 
que fica bem no centro de Vera Cruz, 
na rua Roberto Gruendling, 40 dispõe 
de um ambiente amplo, aconchegante 
e moderno, com espaço adequado 
para as crianças brincarem enquan-
to as mamães escolhem os modelos 
preferidos. Linha infantil, calçados, 
saídas de maternidade, confecções, 
acessórios, banho. Você encontra o 
enxoval completo aqui.

A Galerinha também coloca à 

disposição a Lista de chá de bebê. A 
mamãe preenche os itens que deseja 
e deixa à disposição das convidadas. 
Há uma variedade em brinquedos 
expostos na loja.

Os produtos da marca Galzerano 
(banheiras, trocadores, cadeiras de 
alimentação e muitos outros) a Gale-
rinha tem a pronta entrega e por en-
comenda, caso deseje algum modelo 
em especial.

Os telefones de contato são 3718-
3211 ou  9 9896-1100, com WhatsApp. 
Esperamos sua visita.


