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Pacotes especiais para a “Noiva Raffinata”

Noiva
Civil e Religioso



Na Rafnata, você conta com opções diversicadas para viver o melhor momento
de vida, seja no casamento civil ou religioso.

Não importa qual a forma, você pode ser uma NOIVA RAFFINATA.

Nossos prossionais irão cuidar de você com todo carinho que você merece para
este dia importante e aguardado!
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Conheça nossos serviços para:

* CASAMENTO CIVIL

* CASAMENTO RELIGIOSO
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PACOTES para casamento civil:

* NOIVA EXPRESS

   Penteado Fino
   Maquiagem
   10 fotos digitais
     (por e-mail ou whats)

* NOIVA EXPRESS
   PLUS

   Penteado Fino
   Maquiagem
   Manicure
   10 fotos digitais
     (por e-mail ou whats)

R$ 250,00]

]R$ 300,00



Um dia tão especial merece uma
atenção diferenciada para que...

         
...seja inesquecível!

Cuidados e serviços especiais para
noivas especiais!

Já imaginou você sendo uma
bela noiva Raffinata?
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Para nós, será uma grande honra
poder fazer parte da sua história!
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PACOTES para o DIA DA NOIVA:

PACOTE: CETIM

]] R$ 931,00

* com maquiagem AIRBRUSH

]

]

] *R$ 971,00

Teste de penteado
Teste de maquiagem
Penteado Noiva
Maquiagem Noiva
Pés e Mãos
Massagem Relaxante
Camarim e Lanche
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PACOTES para o DIA DA NOIVA:

PACOTE: SEDA

]] R$ 1.172,00

* com maquiagem AIRBRUSH

]

]
Teste de penteado
Teste de maquiagem
Penteado Noiva
Maquiagem Noiva
Pés e Mãos
Massagem relaxante
Limpeza de pele
Depilação completa
Camarim e Lanche

] *R$ 1.212,00
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PACOTE: VELUDO

]
] R$ 1.292,00

* com maquiagem AIRBRUSH

]

]
Teste de penteado
Teste de maquiagem
Penteado Noiva
Maquiagem Noiva
Pés e Mãos
Massagem relaxante
Limpeza de pele
Hidratação facial
Hidratação para os pés
Depilação completa
Camarim e Lanche

] *R$ 1.332,00

PACOTES para o DIA DA NOIVA:
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PACOTE: RENDA

]
] R$ 1.332,00

* com maquiagem AIRBRUSH

]

]
Teste de penteado
Teste de maquiagem
Penteado Noiva
Maquiagem Noiva
Pés e Mãos
Massagem relaxante
Limpeza de pele
Hidratação facial
Design de sobrancelhas
Depilação completa
Camarim e Lanche

] *R$ 1.372,00

PACOTES para o DIA DA NOIVA:
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Para nossa equipe, será uma honra fazer parte deste
momento de total felicidade e indescritível sentimento!



 T R A N S P O R T E     E X E C U T I V O T R A N S P O R T E     E X E C U T I V O

Mais que transporte, uma escolha!

* valores sob consulta
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Além do pacote especial, você pode contar com a qualidade e excelência
do serviço de transfer da MV Transfer!

A Raffinata te prepara para viver teu sonho e a MV te leva até ele!



Um serviço diferenciado para você ter
tranquilidade e maturidade na vida a dois.

A Psicóloga Fabiana Silva Costa, especialista
em noivas e matrimônios, vai ajudar você
neste passo tão importante da vida!

São 4 encontros antes do grande dia.

Valor a parte do pacote escolhido: R$1.000,00.
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Pacotes especiais para a “Noiva Raffinata”

Noiva
Civil e Religioso

Nós vamos encantar você!
#vempraraffinata
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