
InícioInício / /  Roupa, Calçado & AcessóriosRoupa, Calçado & Acessórios / /  Havaianas sugere os presentes mais cool para este Dia dos NamoradosHavaianas sugere os presentes mais cool para este Dia dos Namorados

07 07 FebFeb

HAVAIANAS SUGERE OS PRESENTES MAIS COOL PARAHAVAIANAS SUGERE OS PRESENTES MAIS COOL PARA
ESTE DIA DOS NAMORADOSESTE DIA DOS NAMORADOS

Independentemente da ocasião, podes contar com a Havaianas — e o Dia dos Namorados não éIndependentemente da ocasião, podes contar com a Havaianas — e o Dia dos Namorados não é

diferente. Achas mesmo que te íamos deixar �car mal? Dos chinelos aos acessórios, nãodiferente. Achas mesmo que te íamos deixar �car mal? Dos chinelos aos acessórios, não

esquecendo a oferta de roupa, na nossa coleção encontras os presentes mais esquecendo a oferta de roupa, na nossa coleção encontras os presentes mais coolcool para celebrares o para celebrares o

dia 14 de fevereiro. Chinelos para os dois é sempre uma boa ideia.dia 14 de fevereiro. Chinelos para os dois é sempre uma boa ideia.

Para esta data, sugerimos um modelo intemporal: as Havaianas Para esta data, sugerimos um modelo intemporal: as Havaianas TopTop, neste caso em vermelho e em, neste caso em vermelho e em

branco. Se forem fãs da mesma série, arrisca, por exemplo, nas especiais branco. Se forem fãs da mesma série, arrisca, por exemplo, nas especiais Top Baby YodaTop Baby Yoda, a estrela de, a estrela de

“O Mandaloriano”.“O Mandaloriano”.

Qualquer opção da nossa lista de acessórios também promete arrancar suspiros. Da famosa Qualquer opção da nossa lista de acessórios também promete arrancar suspiros. Da famosa StreetStreet

BagBag, que pode ser usada de três formas diferentes, ao , que pode ser usada de três formas diferentes, ao necessairenecessaire — simples para ele e com  — simples para ele e com glitterglitter

para ela —, não faltam alternativas. E não te esqueças do nosso moderno boné unissexo com toquepara ela —, não faltam alternativas. E não te esqueças do nosso moderno boné unissexo com toque

vintagevintage que promete o encaixe perfeito.  que promete o encaixe perfeito. 

Se ambos não vivem sem conforto, o nosso fato de treino é para vocês! Este conjunto inclui oSe ambos não vivem sem conforto, o nosso fato de treino é para vocês! Este conjunto inclui o

popular arco-íris Hava Classic bordado e está disponível em três cores: preto, verde azeitona e roxo.popular arco-íris Hava Classic bordado e está disponível em três cores: preto, verde azeitona e roxo.

Além disso, faz parte da nossa linha de vestuário Havaianas Eco, sendo composto por 50% deAlém disso, faz parte da nossa linha de vestuário Havaianas Eco, sendo composto por 50% de

tecido gerado através da reciclagem de garrafas PET. tecido gerado através da reciclagem de garrafas PET. 

Feliz Dia de São Valentim! Feliz Dia de São Valentim! 

Produtos disponíveis nas lojas físicas e em Produtos disponíveis nas lojas físicas e em www.havaianas-store.www.havaianas-store.comcom
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https://www.mundopaisfilhos.com/
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