
SUAS COMEMORAÇÕES MERECEM MAIS

DIVERSÃO GARANTIDA EM 
TODAS AS OCASIÕES!



A Buzina da Alegria pode ser utilizada 
em comemorações esportivas, festas, 
sinalização náutica,  comunicador de 
emergência... 
O produto é equipado com uma válvula 
de segurança, que permite a remoção 
da corneta sem perda de gás, evitando 
ret i rada acidenta l  da mesma e 
possibil i tando o uso numa nova 
embalagem (refil). 

Caixa com 24 unidades
20,5 x 35,5 x 65 cm
Peso: 6,81 kg

Cód. 789823393027-9

Kit Buzina

Cód. 789823393025-5

Refil
Caixa com 24 unidades
21,5 x 24 x 35,5 cm
Peso: 5,17 kg

 Buzina da Alegria 
 250ml

 Spuminha da Alegria 400ml 

A neve artificial Spuminha da Alegria é ideal 
para brincar no Carnaval, Aniversários, 
Festas, Gincanas e Comemorações em 
geral.

Diversão

Garantida

400ml/240g

Cód. 789823393011-8

Caixa com 24 unidades
26 x 22,5 x 32,5 cm
Peso: 8,11 kg

Com a Serpentina em aerossol Teia da Alegria, você se 
diverte em festas, gincanas, comemorações...
Disponível nas cores:

Caixa com 24 unidades
16,3 x 22,5 x 32,5 cm
Peso: 3,44 kg

Cód. 789823393034-7

 Teia da Alegria 120ml 

Display com 24 unidades
9 x 12 x 8,2 cm
Peso: 0,60 kg

 Pintura facial e corporal 
roll on 7 ml

A Pintura em roll on 
Tinta da Alegria é uma maquiagem 
corporal temporária, que muda seu 
visual de forma rápida e simples. É o 
produto ideal para torcer pelo time do 
coração ou para se pintar, seja para 
desfilar no carnaval ou para se divertir 
numa festa. 
Para retirar o produto, basta lavar a área 
com água e sabão. 

789823393106-1

789823393111-5

789823393112-2

789823393113-9

789823393114-6

789823393115-3

789823393116-0

789823393140-5

789823393139-9

Disponível em
9 Cores!



 Tinta da Alegria 120ml e 250ml 

789823393069-9

789823393068-2

789823393071-2

789823393066-8

789823393065-1

789823393072-9

789823393067-5

789823393070-5

789823393073-6

789823393102-3

789823393101-6

250ml

Caixa com 24 unidades
22 x 22,5 x 32,5 cm
Peso: 4,82 kg

Caixa com 24 unidades
16,3 x 22,5 x 32,5 cm
Peso: 3,44 kg

120ml

789823393026-2

789823393039-2

789823393043-9

789823393038-5

789823393040-8

789823393044-6

789823393037-8

789823393041-5

789823393045-3

789823393100-9

789823393042-2

A Tinta da Alegria é uma coloração 
temporária para os cabelos,  feita com 
pigmentos cosméticos.
Para retirar o produto,  basta lavar os 
cabelos com água e shampoo. 

Os produtos ALEGRIA atendem as normas da ANVISA-MS 
conforme Resolução RDC nº 77 de 14 de Novembro de 2007.

 Espuma Base para Slime 200ml 

LANÇAMENTO!
A SPUMA SLIME DA ALEGRIA é 
u m a  e s p u m a  b a s e  q u e  f o i 
desenvolvida para substi tuir a 
espuma de barbear exclusivamente 
na preparação de slime.

Sua cor é branca para que você crie 
sua cor favorita.

Para usar basta agitar a embalagem 
e aplicar o produto no recipiente em 
que for preparar a mistura slime.

Caixa com 24 unidades
17,5 x 21,5 x 32 cm
Peso: 5,92 kg

Cód. 789823393175-7



FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Fone: (11) 4612.6303
E-mail: sac@linhadalegria.com.br
Site: www.linhadalegria.com.br

Disponível em Caixa com 
50 pacotes de 20 rolinhos com 

13 metros cada.

Disponível em Embalagens com 
- 100 unidades de 120g cada e
- 14kg de Confetes a granel.
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