
Im
ag

en
s 

Ilu
st

ra
tiv

as
.



              O jeito mais 
    encantador de 
          demonstrar todo 
                  seu amor. 

*Promoções  exclusivas para clientes cadastrados no programa de fidelidade "Cacau Lovers". Imagens Ilustrativas.Cacau

Tags com 

mensagens 

no verso

Variedade de bombons de chocolate 
nos sabores intenso, morango,
cookies’n cream, stick mil-folhas  
e trufas laCreme ao leite.

 A embalagem é um porta-joias  
de dois andares com bombons de 
chocolate nos sabores morango, 
intenso, stick mil-folhas e trufas 
laCreme ao leite. 

A embalagem é um porta-joias com
bombons de chocolate nos sabores
morango, avelã e stick mil-folhas.

Angel Coleção 
420g | 1001816

Angel Cupido 
250g | 1002087

Angel Porta-Joias 
225g | 1001562



Para saborear a dois.

Drageados sortidos nos 
sabores paçoca, avelã, iogurte 

de morango, branco, licor, ao 
leite e branco com cookies.

Bombons sortidos de 
chocolate ao leite nos sabores 
leite, mousse de chocolate, 
pera caramelada e chocolate 
intenso com recheio de morango.

Bombons sortidos de 
chocolate ao leite nos sabores 

leite, mousse de chocolate, 
pera caramelada e chocolate 

intenso com recheio de morango.

Coração drageados
 320g |1002767

Bombons sortidos
100g |1002758

 Bombons sortidos
200g | 1002757
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Lata em formato de 
coração com oito 
trufas laCreme ao leite.

Bombons recheados sabor 
brigadeiro, morango e um tablete 
de chocolate ao leite decorado.

Tablete de chocolate 
ao leite decorado com 
chocolate branco.

Chocolate branco com 
dragês rosa e vermelho.

Chocolate ao leite com 
dragês branco e rosa.

Bombons de chocolate
ao leite com recheio de
morango e recheio leite.

Bombons de chocolate 
ao leite com recheio sabor 
brigadeiro.

Lata Coração
108g |1002554

Delícias de Amor
145g |1001045

Chocoarte Te Amo 
40g |1001563

Tablete branco
Carta de Amor

  40g |1002644

Tablete ao leite
Carta de Amor

  40g |1002640

Caixa Coração 
 112g | 1001057

Cubo Amor
145g |1002122
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Amor é o que deixa 
a vida  mais doce e 

divertida. 

Para uma docedeclaração.



Caixa com três lindas flores
artificiais aveludadas e bombons  
de chocolate intenso, chocolate

ao leite laCreme, trufas de
chocolate branco e morango.

Caixa Flores e Chocolate
  120g |1002752

Delicada opção de presente S2

Pote com tabletes de 
chocolate ao leite 5g 
com sete mensagens 
de amor.

Display em formato
de coração com bombons 
sabor brigadeiro.

Caixa com tabletes de 
chocolate ao leite com sete 

mensagens de amor.

Pote 7 coisas
245g |1002697

Coração 
Looney Tunes
160g | 1002775

Caixa 7 coisas
 70g |1002696

 
Mini tabletes deliciosos 

com 7 motivos para 
declarar o seu 

amor!
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Bombons de chocolate ao
leite nos sabores tiramisù,
intenso e brownie com um
maravilhoso kit L’Occitane
fragrância capim-limão.

Bombons 
e Presentes 
145g | 1002759

 
     Presentes repletos de 

     carinho, cuidado e amor! 
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Desfrute desta experiência de autocuidado  e sabor!

Buquê de rosas com bombons  
de chocolate ao leite recheado  

com cereja ao licor.

Buquê de Rosas 
93g | 1002106



Botão de rosa com bombom  
de chocolate ao leite recheado  
com cereja ao licor.

Botão de Rosa Angel
13,3g | 1002333

Surpreenda com   
    ternura e chocolate. 

Para tornar o dia 
      dela mais especial.  

Bombons de chocolate ao leite com 
recheio de creme e geleia de morango 
e bombons de chocolate 55% cacau 
com recheio de trufa intensa.

Angel Rosê
200g | | 1001445

Display em formato de diamante com 
bombons sabor trufa e cereja ao licor.

Angel Diamante 
160g | 1002290
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coração em 
decalque para 

escrever com giz! 

Para todos os amores se deliciarem...                    
... com saborosos momentos! 

16 trufas laCreme ao leite em  
uma delicada bomboniere.

Lindo kit fondue, composto por 
um aparelho de porcelana, 
dois garfos e uma vela.

16 bombons laCreme de chocolate ao 
leite zero adição de açúcares em uma 
delicada bomboniere. 

Perfeito para compor kits com 
aparelho de fondue.

Pote trufa laCreme 
216g | 1001298

Aparelho  de fondue 
2003526

Pote bombom laCreme Zero
216g | 1002613

Fondue laCreme 
360g | 1002181
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versão zero adição de açúcares

sugestão de consumo

Combinar com frutas, 
marshmallow ou biscoitos 
deixa tudo mais gostoso! 

*Acompanha 1 vela e 2 garfos
**Capacidade de 400ml



Urso de pelúcia com roupa de tricô na cor 
vermelha ou cappuccino e estampa de 
coração para mimar uma pessoa especial!

Caneca termossensível com
 linda mensagem de amor.

Caneca de porcelana com alça 
em formato de coração.

Urso Roupa de Tricô

Caneca mágica | 2003522

Caneca  alça coração

Ideal para compor kits.
Caixa de Presente**

** Valor da caixa sem produtos.

** Vendidas separadamente

Sugestão demontagem

Ideal para 

compor

kits

Vermelho | 2003504
Cappuccino | 2003502

M | 2003518

G | 2003519

Mimos para declarar
 todo o seu amor! 

Descubra uma 
romântica mensagem 

na caneca e se surpreenda. 

Vermelha | 2003524

Preta | 2003525



Promoção válida para clientes cadastrados no programa de fidelidade “Cacau Lovers”, sendo 
necessária apresentação do CPF para comprovação de participação no programa. Benefícios e 
descontos serão válidos 24 horas após a efetivação do cadastro que poderá ser realizado no site  
www.cacaushow.com.br ou em uma loja da Cacau Show. Período da campanha 25/04/2022 a 
22/05/2022 ou enquanto durarem os estoques. Consulte preços formatos, gramaturas, sabores, 
e categoria nas lojas participantes ou no site www.cacaushow.com.br. A cada R$80,00 em compras 
leve uma pulseira da Cacau Show por R$29,90. As pulseiras podem ser adquiridas separadamente  
no valor unitário de R$120,00. Promoção acumulativa. Imagens ilustrativas.

    Demonstre   
 todo seu amor  
          e carinho.

São três modelos
para você  

colecionar!

Nas compras acima de

e leve uma linda pulseira  
para demonstrar seu afeto.

Acrescente +
R$ 80,00

R$ 29,90


