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Celebreseu dia

3. Mundo pequeno
Os macarons são minidocinhos coloridos feitos à base de farinha 

de amêndoas torradas, que permitem os mais variados tipos de 

recheios. A doceria May Macarons, localizada nos Jardins, em São 

Paulo, é referência na produção das tais guloseimas e conta com 

linhas para casamentos e festas no geral. Tel.: (11) 2385-9011; 

contato@maymacarons.com.br

5. É de chocolate!
 A Peppermint Place – empresa de doces e lembrancinhas – mostrou 

opções produzidas artesanalmente, que podem variar conforme o desejo 

dos noivos. Sua marca registrada é a utilização do chocolate puro para 

montar uma mesa de produtos exclusivos, que enchem os olhos e 

conquistam o paladar. Tel.: (11) 3082-5471; www.peppermintplace.com.br.

1. Desça do salto
Cada vez mais procuradas, as rasteiras oferecem o refúgio 

necessário aos pés durante e após a festividade. Sabendo disso, a 

marca Bru Puoli apresenta modelos customizados e exclusivos para 

o grande dia. Há também rasteiras desenvolvidas especialmente 

para a noiva, em um kit charmoso, com caixa forrada de tecido e 

lenço bordado. Tel.: (11) 2361-3245; www.brupuoli.com.br

4. Amor a sete chaves
Antigamente, era comum usar o lacre para selar correspondências 

antes de enviá-las ao remetente. Com a propagação dos aparatos 

tecnológicos, as práticas manuais ganharam um charme e elegância 

ainda mais especial. Com trabalho impecável, o Atelier Caligrafi a 

é especializado na produção dos mimos, todos feitos com muita 

delicadeza. Tel.: (11) 5572-6027; www.caligrafi agualhanone.com

2. Alta costura
A variedade de modelos – desde os mais justos com renda até os 

mais volumosos de zibeline ou organza – deu vida à exposição da 

Vasti Fashion. Natural da região paulistana há mais de 40 anos, 

a grife é conhecida pela confecção de peças sob medida. Além 

dos vestidos selecionados para o evento, a boutique também 

apresentou sua linha Petit, que traz modelos sofi sticados para 

pajens e danas. Tel.: (11) 3666-2445; www.vastifashion.com.br.

Ideias irresistíveis e grifes com diferenciais marcaram o 
Your Day, realizado na capital paulista em novembro de 2014
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Evento: Your Day

O que é? Organizado pela ceri-

monialista Simone Wassermann, 

o evento conta com palestras de 

profi ssionais do ramo, degustações 

variadas, brindes especiais, shows, 

make, massagem e muito mais.

Quando? Em geral, acontece uma 

vez ao ano. Acompanhe e obtenha 

informações através do site: www.

simonew.com.br/yourday

FIQUE POR DENTRO!
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6. Faça você mesmo
A empresa Dia da Aliança propõe uma data reservada ao ofício das 

joias. Após agendarem um dia, os noivos são convidados a produzirem 

suas próprias alianças. O processo é supervisionado pelo casal de 

joalheiros da marca, que conduz as etapas de construção. No entanto, 

são os noivos que moldam as peças do início até o polimento e o brilho. 

Tel.: (11) 3062-8816; www.diadaalianca.com.br.
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