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Se o amor de mãe é uma 
delícia o presente não 
pode ser diferente.



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

Bombons 
e Presentes | 1002759

Toda mãe quer 
           um presente repleto de 
     carinho, cuidado e amor! 

A brisa do entardecer traz a fragrância verde 
dos arbustos de capim-limão. Seu balanço 
espalha no ar um aroma fresco e recheado  
de notas cítricas, proporcionando uma sensação  
de vigor que renova os sentidos.

Com extrato de capim-limão, é o frescor ideal 
para qualquer momento, principalmente seus 
cuidados após o banho com a Loção Hidratante 
Desodorante Corporal e o Creme de Mãos.

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

Desfrute desta experiência de autocuidado  e sabor!

    145g |
Cacau

139,90 cadaR$

129,90 cada*R$



O seu amor é belo 
            como uma flor...

... por isso merece 
               um gesto doce 
   como chocolate.

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

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

1002755

Bombons Sortidos 
1002756

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

Diferentes 

sabores para 

encantar o 

paladar!

    100g |
Cacau

32,90 cadaR$

29,90 cada*R$

  200g |
Cacau

54,90 cadaR$

49,90 cada*R$



              O jeito mais 
    encantador de 
          demonstrar todo 
                  seu amor. 

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 | 1001816

Angel Cupido | 1002087

Angel Porta-Joias | 1001562

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

Tags com 

mensagens 

no verso

  420g |
Cacau

139,90 cadaR$

129,90 cada*R$

  250g |
Cacau

99,90 cadaR$

89,90 cada*R$

  225g |
Cacau

74,90 cadaR$

69,90 cada*R$



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

Tablete de chocolate
ao leite decorado  
com chocolate branco.

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

ao leite laCreme, trufas de
chocolate branco e morango.

Lata em formato de coração 
com oito trufas laCreme ao leite.

Delícias de Amor
1001045

Chocoarte te Amo
1001563

Caixa Flores e Chocolate
1002752

Coração Trufas
1002554

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

Delicada opção de presente S2

145g |
Cacau

47,90 cadaR$

44,90 cada*R$

 40g |
Cacau

11,90 cadaR$

10,90 cada*R$

 120g |
Cacau

67,90 cadaR$

63,90 cada*R$

 108g |
Cacau

29,90 cadaR$

26,90 cada*R$



     O afeto em 
 sua forma 
     mais doce.  

Assim como as
    flores, o seu presente     
             compartilha 
 delicadeza e doçura.

Bombom de chocolate ao leite 
com recheio sabor brigadeiro.

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

Display em formato  
de coração com bombons 

sabor trufa e cereja ao licor.

Buquê de flores aveludadas com  
sete bombons de chocolate ao leite 

recheado com cereja ao licor.

Amor de Mãe | 1002121

Coração Mães | 1001559

Coração | 1002105

Buquê de Rosas | 1002106

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

A melhor maneira de declarar o seu amor!

  145g |
Cacau

21,90 cadaR$

19,90 cada*R$

112g |
Cacau

42,90 cadaR$

39,90 cada*R$

160g |
Cacau

32,90 cadaR$

29,90 cada*R$

 93g |
Cacau

42,90 cadaR$

39,90 cada*R$



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.

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

Angel Rosê | 1001445

Botão de Rosa
Angel | 1002333

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

Angel Diamante | 1002290

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

  200g |
Cacau

39,90 cadaR$

36,90 cada*R$

  145g |
Cacau

13,90 cadaR$

12,90 cada*R$

160g |
Cacau

32,90 cadaR$

29,90 cada*R$



coração em 
decalque para 

escrever com giz! 

Mimos que deixam
      qualquer mãe   
                   suspirando.   

16 trufas laCreme ao leite em  
uma delicada bomboniere.

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

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

Ideal para compor kits.

Pote Trufa laCreme | 1001298

Pote Bombom
laCreme Zero | 1002613

Urso Roupa de Tricô

Caixa de Presente**

** Valor da caixa sem produtos.

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

Sugestão demontagem

versão zero adição de açúcares

216g |
Cacau

61,90 cadaR$

57,90 cada*R$

216g |
Cacau

67,90 cadaR$

62,90 cada*R$

M | 2003518

42,90 cadaR$

G | 2003519

46,90 cadaR$

Vermelho | 2003504

79,90 cadaR$

Cappuccino | 2003502



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

Folheto válido apenas para os estados de SP, MS, PR e DF. 


