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caixa assinada
M Ã O S  Q U E  T R A Ç A M  I D E N T I D A D E



 

_instante: para momentos de contemplação, relaxamento
 

_ocasião: para situações especiais dentro das suas semanas
 

_todo dia: para cuidados e mimos diários ao seu corpo e mente.
 
 

São realizadas várias combinações entre esses 3 tipos de caixas
e você pode escolher o plano que mais te atende: a compra de

uma única caixa (mensal) ou assinatura trimestral, semestral ou
anual (conforme a página 14)
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Tipos de caixas



caixa do mês
Cuide

jun/2020

Cuide. De si, de quem você ama.
 

Em tempos delicados, você merece
desfrutar de bons aromas, de aguçar o
paladar, de cuidar do seu corpo e da sua
alma, de se presentear..
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Cuide
tipo de caixa: _instantes
R$ 150,00 (frete grátis para SP)

 
_1 aromatizador spray 100 ml (a

escolher a composição)
_ 4 blends de chás degustação

_1 sabonete natural - 100g
_1 infusor de chás

_ 4 velas aromáticas em lata
 
 
 

caixa 01



Opções para personalizar
A caixa 01 é representada por 4 empreendedoras de São Paulo que trabalham
com produção artesanal de aromas, blends, chás e velas. Abaixo, as opções de
escolha para personalização da sua caixa:

aromas do spray: capim limão, alecrim, bambu, lavanda, cascas e folhas e
flor de cerejeira 
 
o kit blend de chás vem: 1 sachet rooibos e capim limão);1 sachet (chá
verde e menta); 1 sachet (rooibos, laranja e especiarias); 1 sachet (chá
verde e branco, lascas de maçã, gengibre e folhas de amora). 
 
aromas do sabonete natural: laranja+erva doce | alecrim+côco | aveia |
karité+lavanda | 
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Cuide
tipo de caixa: _ocasião
R$ 250,00 (frete grátis para SP)
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caixa 02

 
_1 aromatizador spray 100 ml (a

escolher a composição)
_1 vela (em duas composições)

_1 sabonete natural - 100g
_1 sabão de massagem - 130g

_1 pacote café especial- 250g (a
escolher sabor)

_1 brinde
 
 
 



Opções para personalizar
A caixa 02 é representada por outras 2 empresas do setor de bebidas
artesanais em São Paulo e uma saboaria natural e vegana de Niterói, RJ.

aromas da vela:  Vela 01 -  cedro e tangerina.  / Vela 02 - menta e limão. 
 
aromas do sabão de massagem e do sabonete natural: gengibre e canela
| carvão ativado e eucalipto | patchuli e lavanda | lavanda e verbena
 
aromas do spray: capim limão, alecrim, bambu, lavanda, cascas e folhas e
flor de cerejeira
 
sabor do kit de cafés: chocolate com caramelo ou frutado de maracujá e
mel
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Cuide

 
_1 colar de biojoia

_1 arranjo floral mini (imagem ilustrativa)
_1 difusor aromático 100ml (a escolher a

composição)
_1 manteiga corporal hidratante 200g

_2 sabonetes naturais (a escolher) - 100g
_1 pacote de café especial 250g com

notas de lichia e morango
_ 1 brinde

 

tipo de caixa: _todo dia
R$ 450,00 (frete grátis para SP)

caixa 03



Opções para personalizar
A caixa 03 possui mais 3 marcas de São Paulo do segmento de arranjos florais
assinados, produção artesanal de cafés em kits personalizados e uma
empreendedora de Santos que desenvolve biojoias e acessórios em pedras.
aromas do sabonete natural: gengibre e canela | carvão ativado e
eucalipto | patchuli e lavanda | lavanda e verbena
 
aromas do difusor: capim limão, alecrim, bambu, lavanda, cascas e
folhas, verbena, flor de pitanga e flor de cerejeira
 
sabor dos cafés: é possível substituir a opção sugerida pelo café de
chocolate + caramelo ou chocolate + rapadura
 
arranjo floral: mini arranjo com folhagens tropicais
 
manteiga corporal (composição): manteiga de Karité, Manteiga de
Cacau, Óleo de Côco, Óleo de Amendoas Doces
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Cuide
tipo de caixa: _todo dia
R$ 450,00 (frete grátis para SP)
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_1 pulseira dos chakras

_1 vinho branco ou tinto 2018
_1 balm extra hidratante p/ corpo

_1 blend de chá 40g (a escolher)
_1 vela (a escolher)

_1 infusor de chá
_ kit pedras energéticas

_1 brinde
 
 

caixa 04



Opções para personalizar
A caixa é representada pelas marcas representadas anteriormente, porém com
a introdução de outros produtos ou em diferentes versões

tipos de vinhos: consultar disponibilidade mediante compra.
 
balm extra hidratante (composição - única) - manteigas de cacau e
karité, óleo de Côco, de abacate e de amêndoas e cera de abelha
 
aromas da vela:  Vela 01 -  cedro e tangerina.  / Vela 02 - menta e limão.
 
 
 
 
 

11



Cuide

12

 
_1 kit barbear/depilação com

saboaria natural e 1 gilete mecânica
_1 vinho tinto ou branco (a escolher)

_1 pacote café especial (a escolher)
_1 sabão de massagem

_kit 4 sabonetes naturais e esponja
esfoliante de sisal

_1 brinde
 
 
 
 tipo de caixa: _todo dia

R$ 450,00 (frete grátis para SP)

caixa 05



Opções para personalizar
A caixa é representada pelas marcas representadas anteriormente, porém com
a introdução de outros produtos ou em diferentes versões

 
aromas do sabão de massagem: gengibre e canela | carvão ativado e
eucalipto | patchuli e lavanda | lavanda e verbena
 
sabor dos cafés: opções de rapadura + chocolate | frutado de maracujá +
mel 
 
kit barbear (composição dos sólidos): manteiga de cacau e karité, óleo
de côco e cera de candelilha 
 
kit de 4 sabonetes: gengibre e canela | carvão ativado e eucalipto |
patchuli e lavanda | lavanda e verbena (vem os 4)
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14Planos

_instante            
mensal_R$ 150,00

trimestral_R$  140,00
semestral_R$  130,00

anual_R$  120,00

tipos de caixas

 
_ocasião

mensal_R$ 250,00
trimestral_R$  240,00
semestral_R$  230,00

anual_R$  220,00
 

_todo dia
mensal_R$ 450,00

trimestral_R$  440,00
semestral_R$  430,00

anual_R$  420,00
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1. Escolha o tipo de caixa que atende suas necessidades: 
_ caixa instante: R$ 150,00
_caixa ocasião: R$ 250,00
_caixa todo dia: R$ 450,00
2. Escolha o plano da caixa: mensal (uma única) ou assinatura
trimestral, semestral ou anual. Veja na página 14 que cada plano
contém o seu desconto.
3. Escolha qual das caixas apresentadas neste catálogo será
escolhida (de 1 à 5) e envie sua solicitação por whatsapp (11) 93330-
5664 ou através do email contato@nathalydomiciano.com
Também é possível customizar a sua caixa, acrescentando ou
substituindo produtos. Caso o produto tenha um valor maior do
que o sugerido pela caixa, fica a seu critério sua inclusão ou não.
 

Como adquirir
Saiba o passo a passo para adquirir sua caixa assinada:



16Prazos e pagamentos
Veja as condições de entrega de acordo com a sua localidade

 
1. Após a escolha da caixa e do plano (individual/mensal, trimestral,
semestral ou anual), você pode realizar o pagamento através de
depósito bancário ou boleto para os dados que serão encaminhados
por email. OBS: é possível pagar em dois depósitos mediante o envio
de comprovante com depósito agendado para o mês seguinte.

 
2. Prazos: Como as empresas são de locais e até mesmo estados
diferentes, é necessário que eu receba todos os produtos para a
montagem da caixa, que varia de 5-10 dias úteis conforme o estilo
da caixa.
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Você pode ajudar através do compartilhamento desse projeto e
campanha com as pessoas do seu círculo social. Caso haja o
fechamento de pedido para qualquer caixa assinada, basta a
pessoa dizer de quem veio a indicação e você recebe um voucher
de R$ 30,00 na compra de qualquer uma das caixas.

 
1.

Vouchers e bônus
Como você pode ajudar de outras formas?

 
2. Você pode divulgar através de suas redes sociais e marcar amigos
para conhecer a iniciativa (me marquem também). Se ocorrerem
duas compras com a sua indicação em um prazo de até 30 dias, você
ganha um dos produtos que compõem a caixa do tipo _instante.
Você pode escolher!
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1.Comprei uma única caixa, tenho interesse no próximo mês, mas
não quero assinar planos. O que devo fazer? 
R: Nesse caso basta solicitar o catálogo correspondente a caixa do
mês e realizar o seu pedido de maneira tradicional escolhendo qual
o tipo de caixa: instante, ocasião ou todo dia. 
 
2. Fiz a assinatura de um tipo de caixa, mas tenho interesse em
comprar de outro tipo. E agora? 
R: Se por exemplo, você assinou um plano anual da caixa _ocasião
(R$ 220,00) e gostou de uma caixa que corresponde ao tipo
_instante ou _todo dia, basta solicitá-la para que seja emitido um
pagamento no valor correspondente e manter a contratação
normalmente nos próximos meses (com o tipo de caixa que você
assina). 

Perguntas frequentes
Entenda mais sobre os planos de assinatura e as caixas individuais
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3. Existe alguma taxa/frete para entrega?
R: Para São Paulo as entregas possuem frete grátis. Para demais
localidades é necessário o envio do CEP para o cálculo
 
4.  Tenho interesse na assinatura, mas e se eu não gostar de algum
produto das outras caixas?
R: A cada mês será adicionado um novo tema, porém para quem faz
a assinatura é desenvolvido um questionário e relatório para
compreender seu estilo, personalidade, gostos e preferências. Dessa
forma, ainda que a caixa seja temática, ela terá produtos
especialmente selecionados somente para você, de modo a
concretizar suas expectativas. E, para a demanda geral de público
são feitas caixas-padrão.

Perguntas frequentes
Entenda mais sobre os planos de assinatura e as caixas individuais
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5. E se eu passar a assinar a caixa daqui uns meses e quiser caixas
de edições anteriores? Terei perdido?
R: Não, as caixas de edições anteriores continuarão disponíveis,
mas é importante avaliar que os preços podem ter sido
modificados ou que algum produto demore mais para chegar.
Dessa forma, é importante que você encaminhe um e-mail com a
solicitação da caixa (digite o tema e qual caixa é do seu interesse)
para que sejam recalculados os valores e refeita a seleção dos
itens.
 
6. Se eu não quiser algum item da caixa (individual ou por
assinatura), como funciona?
R: Nesse caso é avaliado a porcentagem do valor desse produto
mediante a composição da caixa e descontado no valor final. 

Perguntas frequentes
Entenda mais sobre os planos de assinatura e as caixas individuais
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conecte-se e espalhe essa ideia

Vamos de mãos dadas?
Já fez sua escolha? Agora é o momento de entrar em
contato comigo e ajeitar os últimos detalhes!

Email
contato@nathalydomiciano.com

Website
www.nathalydomiciano.com

Telefone
11 93330-5664

redes sociais
@nathalydomiciano


