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TROCAS E DEVOLUÇÕES 

 

Sempre trabalhamos para que você fique muito satisfeita com sua compra, mas 

pode acontecer de o seu novo look chegar e não ficar como você queria. Nesses 

casos, não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar. Abaixo vamos tentar te 

explicar todo o procedimento da forma mais clara possível, mas mesmo assim você 

pode entrar em contato a qualquer momento através do nosso e-mail ou do 

whatsapp. 

 

TROCA: 

A partir da data de recebimento, você tem o prazo de 30 dias corridos para iniciar o 

procedimento de troca. O produto somente poderá ser trocado se não houver 

indícios de uso, devendo ainda apresentar todas as etiquetas (tag, marca e 

composição). 

O procedimento de troca pode ser iniciado por contato através do nosso e-mail ou 

whatsapp. Em no máximo 48 horas úteis enviaremos um código de postagem dos 

correios para que você possa nos enviar o produto de volta. 

Na sua primeira troca, o valor do frete é por nossa conta. 

 

DEVOLUÇÃO: 

Para devolver o pedido por qualquer motivo você tem o prazo de 7 dias corridos 

contados a partir do recebimento. O produto também não poderá apresentar indícios 

de uso e deve conter todas as etiquetas (tag, marca e composição). 

O procedimento de devolução pode ser iniciado por contato através do nosso e-mail 

ou whatsapp. Em no máximo 48 horas úteis enviaremos um código de postagem dos 

correios para que você possa nos enviar o produto de volta. O frete é por nossa 

conta. 

Após o recebimento do produto, ele será avaliado e estando tudo ok efetuaremos o 

reembolso. 
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GARANTIA 

 

Em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, garantimos um prazo de 

até 90 dias a partir da data do recebimento do seu produto, contra defeitos de 

fabricação ou problemas relacionados à qualidade do material. Basta que você nos 

procure por e-mail ou whatsapp com fotos e a descrição do problema encontrado. 

 

Não estão cobertos pela garantia produtos que tenham sido modificados ou que 

tenham sinais de mau uso e/ou lavagem incorreta. 

 

Havendo coerência na sua reclamação, em uma prazo de 48 horas enviaremos um 

código de postagem para envio pelos correios. 

 

Quando a mercadoria chegar aqui, vamos analisá-la dentro de uma prazo de 7 dias. 

Sendo constatado que o defeito tem relação direta com o material ou com o 

processo de fabricação, liberaremos um crédito no valor da mercadoria devolvida 

para que você escolha qualquer outro produto disponível na loja.  

  

 

 


