
Voce precisa saber
Todos os nossos Arranjos e Bouquets são 
acompanhados de cristais, para potencializar 
a energia que vem da terra!

Todos os nossos Arranjos e Bouquets são 
acompanhados de cartão, para enviar sua
mensagem!

Sobre as FLORES, confiamos na mãe Natureza 
e no melhor que ela nos oferece, por esse motivo 
cada FLO é uma surpresa. Você pode sugerir 
espécies e cores, e prometo que vamos tentar 
seguir a sugestão, mas não podemos garantir. 
O que nós garantimos? Que serão flores lindas, 
frescas e tudo feito com nosso carinho.      

ˆ

No nosso site você encontra no menu BOOK os 
significados das flores, cores e pedras.

www.soulflo.com.br
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Manifesto
SOUL significa ALMA em inglês e FLO é como meu 
filho (Thomas) falava FLOR.

Com essas duas pequenas palavras acredito que     
consegui expressar o objetivo principal da SOUL FLO, 
fazer das FLORES um presente para ALMA.

Cada flor, cada haste, cada cor é escolhida pensando 
na melhor vibração, intenção e energia para quem vai 
receber esse carinho.

Queremos contagiar o mundo 
com flores e alto astral!

O que mais?
Podemos incluir mais alguns itens para deixar tudo
AINDA MAIS ESPECIAL!!! 

Na vareta com confeitos (2 un.) - R$25,00
Hélio com confeitos (2 un.) - R$45,00
Gigante Pesonalizado (1 un.) - R$140,00

Faixa bordada com nome ou iniciais 
a partir de R$65,00
(pedido com 5 dias de antecedência)

(Pedra bruta - acompanha
 vela perfumada)
R$ 79,00 unidade

Pedra do AMOR, AFETO,
CARINHO, CUIDADO,
HARMONIA e EQUILIBRIO
DE EMOÇÕES.

Podemos incluir o que mais você quiser pedindo para 
entregar com aplicativo de compras 

Balões! Vamos comemorar!

Personalização - Feito especialmente para você

Porta velas, para entrar no clima!

Vinho | Pães | Doces | Etc

Pagamento e
      Entrega

Os pagamentos podem ser feitos por PIX,  
transferência bancária ou cartão de crédito (+5%).

E a entrega é sempre feita de carro para garantir
que o transporte seja seguro. O valor é calculado
pelo CEP de entrega.

4 tamanhos e uma infinidade de cores e possibilidades.
Nossa embalagem padrão é com uma PAPELARIA 
PB maravilhosa e cheia de charme.

         ARRANJO 
.

 Pequeno Mimo - Compacto mas cheio de carinho  
 (cerca de 3 espécies/20cm)
 Arranjo R$149,00 / Bouquet R$ 189,00 
  
BOX....................................................................................................+ R$40,00
CESTO............................................................................................+ R$59,00
VASO...............................................................................................+ R$69,00
BOLSA...........................................................................................+ R$69,00
PIC NIC..........................................................................................+ R$80,00

 Maravilhoso - Carregado de boas energias   
 (cerca de 4 espécies/30cm) 
 Arranjo R$219,00 / Bouquet R$ 279,00

BOX...................................................................................................+ R$60,00
CESTO...........................................................................................+ R$89,00
VASO..............................................................................................+ R$89,00
BOLSA..........................................................................................+ R$110,00
PIC NIC...................................................... .................................+ R$150,00 

 
 

 Grandioso - Um abraço em forma de flores   
 (cerca de 5 espécies/40cm)
 Arranjo R$ 299,00 / Bouquet R$ 359,00

BOX................................................................................................+ R$ 80,00
VASO...........................................................................................+ R$ 120,00
CESTO........................................................................................+ R$ 120,00
BOLSA........................................................................................+ R$ 150,00
PIC NIC......................................................................................+ R$ 150,00  
 

 

 Garden - Um jardim para chamar de seu!    
 (mais de 5 espécies/60cm)
 Arranjo R$379,00 / Bouquet R$ 439,00 

VASO...........................................................................................+ R$ 160,00
CESTO........................................................................................+ R$ 150,00
BOLSA ......................................................................................+ R$ 180,00 

P

M

G

GG

BOUQUET
Formato orgânico
(“Colhi no jardim”)

Formato redondo
(Visão 360)

Escolhendo a sua 

@_soul_flo

 para voce

Pronto para fazer seu pedido?
Manda um whats 11 98855-3343
e vamos preparar a mais linda
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