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Localizada na cidade de Orlando, Estados Unidos,
Pediu Chegou Brasil agora está no Brasil,
transformando em realidade a sua chance de ter
em casa os melhores produtos americanos.

Para conseguir é muito fácil. Basta seguir os
passos:
1. Desfrute deste catálogo;
2. Faça suas escolhas.
3. Entre em contato pelo WhatsApp: 11

93332.9929, veja se os produtos ainda estão em
estoque;

4. Escolha a forma de pagamento e envio.
5. Pronto, em poucos dias, o que escolheu estará

em sua casa.

Prefere escolher por conta própria, direto da loja,
para que chegue depois em sua casa? Conheça, ao
final do catálogo o nosso serviço de
REDIRECIONAMENTO e ENCOMENDAS.

É a sua vez!
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@pediuchegoubr

11 93398.5265

@pediuchegoubr

11 93332.9929

Encomendas

Dúvidas:

Redirecionamento



Cliente BRVIP

Cliente BRVIP é uma categoria
dedicada aos clientes frequentes, que
realizaram mais de três compras com
a gente os últimos seis meses, ou que
participaram de nossas pesquisas.

Todos esses nomes estão
cadastrados em nossa base e os
cupons abaixo só serão validados
para quem estiver nesse cadastro.

Pediu Chegou, Brasil

Se você faz parte deste grupo,
aproveite esta oportunidade.

Basta selecionar os produtos,
informar seu nome e o código de um
dos cupons abaixo. Cruzaremos os
dados no sistema e pronto, desconto
efetivado.

Boas compras!
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Sally Hansen Instant Cuticle Remover, 1 oz
O removedor instantâneo de cutículas Sally Hansen é um gel anti-cutículas, dissolvendo-as em 15
segundos. Também ajuda a condicioná-las e suavizá-las, quando ásperas e secas. Ótimo para calosidades,
este produto contém babosa hidratante e camomila para ajudar a condicionar e acalmar. Peso: 1 onça
(29,5ml). Uma das grandes vantagens é o aproveitamento do produto que dura de seis a nove meses.

PREÇO: R$ 73,00

Beleza

Pediu Chegou, Brasil

Sally Hansen Maximum Growth Nail Treatment
Um tratamento de crescimento que fortalece e protege as unhas para que cresçam. A fórmula de proteção
tripla e sedosa reforça instantaneamente as unhas macias, roídas e fracas. Protege as unhas de quebrar e
rachar. Também caracteriza-se pela alta durabilidade.

PREÇO: R$ 90,00

Mario Badescu Plastic Bottle Drying Lotion
Mario Badescu é uma das grandes sensações nos EUA. A loção de secagem Mario Badescu é uma solução de
ácido salicílico, enxofre, cânfora e calamina de ação rápida -que ajuda a combater manchas superficiais
enquanto você dorme. Recomendado para todos os tipos de pele. Antes de dormir (depois de limpar e
tonificar), mergulhe um cotonete no sedimento rosa no fundo da garrafa. Bata diretamente na mancha da
superfície; não esfregue. Deixe secar e enxágue pela manhã. Proteja os olhos.

PREÇO:R$ 179,00

The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5
A grande estrela da beleza chega para você: The Ordinary. Este produto é formulado com uma combinação
de ácido hialurônico de baixo, médio e alto peso molecular, bem como um polímero cruzado de ácido
hialurônico de próxima geração, a uma concentração combinada de 2% para hidratação em profundidade .
Este sistema é apoiado com a adição de B5 para hidratação de superfície aprimorada. Como benefício,
oferece o reabastecimento da umidade perdida, manténdo a pele com aparência saudável e fornecendo
suporte de barreira aprimorado. Seu PH é de 6,50 - 7,50

PREÇO: R$ 99,00

The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%
A grande estrela da beleza chega para você: The Ordinary. Este produto é rico em Vitamina C, também
conhecida como Ácido L-Ascórbico, um antioxidante bem estudado que ataca os sinais visíveis de
envelhecimento e ilumina a pele. Contém uma concentração de 23% de ácido L-ascórbico e é
complementado com a adição de esferas de ácido hialurônico para hidratação da superfície visível.Seu
principal benefício é a melhoria da aparência de uma pele lisa e radiante com ácido L-ascórbico puro e
outros derivados da vitamina C.

PREÇO: R$ 99,00
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Philips Avent Natural Baby Bottle, Clear, 325ml, 3peças
O design de flexível combinado com o conforto permite um movimento natural enquanto o bebê mama. O
bocal suave de fluxo rápido é anti-colapso para alimentação ininterrupta. Os biberões têm tecnologia única
de válvula Airflex integrada no mamilo e foram concebidos para reduzir as cólicas e o desconforto, libertando
o ar da barriga do seu bebé. O formato ergonômico torna-o confortável para os pais segurarem e fácil para os
dedos pequenos segurarem. Inclui bico Fast Flow 6 meses e 3 Philips AVENT Natural 325ml.

PREÇO: R$ 210,00

Bebê e Cia.

Pediu Chegou, Brasil

Termômetro digital MOBI DualScan para ouvido e testa com registro de
memória e leitura de mamadeiras
Leitura na testa e ouvido em dois segundos, alertando em caso de febre em Fahrenheit e Celsius. A memória
integrada armazena as nove leituras mais recentes para referência futura e o desligamento automático
conserva a vida útil da bateria. Este termômetro também mensura a comida aquecida do bebê e a água do
banho, podendo até medir a temperatura de um cômodo.

PREÇO: R$ 150,00

Monitor de vídeo bebê Motorola Peekaboo HD WiFi com luz brilhante O

MOTOROLA Peekaboo são os seus olhos e ouvidos, no quarto do seu filho. Baixe o aplicativo Hubble
Connected para monitorar e controlar todas as funções da câmera, de qualquer lugar do mundo, através de
seu smartphone ou tablet. O Peekaboo grava e transmite em full HD, qualidade 1080p, garantindo que você
tenha uma visão clara do seu filho. O Peekaboo permite que você faça panorâmicas de 360 graus
remotamente, bem como zoom in e out digital, e você obtém uma visão clara de todos os cantos da sala com
a visão grande angular de 90 graus. Vá em frente e converse com seu filho usando o recurso de conversa
bidirecional, para que saibam que você nunca está muito longe. O Peekaboo abriga um microfone sensível
que capta os menores sons, além de um alto-falante que transmite claramente sua voz como se você
estivesse na sala com seu filho. A luz noturna do Peekaboo oferece sete cores relaxantes diferentes que
ajudarão a acalmar o seu filho e vem com canções de ninar relaxantes, sons suaves e histórias para dormir
para tornar o sono mais agradável para eles. O Peekaboo também relata a temperatura da sala em seu
dispositivo inteligente, avisando se a sala está ficando muito quente ou fria para seu conforto.

PREÇO: R$ 900,00

5

Orajel Baby Daytime and Nighttime Non-Medicated Cooling Gels for
Teething

Gel de resfriamento não medicinal que acalma as gengivas do bebê durante o dia e a noite. Para bebês de 3
meses ou mais, que sofrem de desconforto devido à dentição e gengivas doloridas, este medicamento
oferece uma sensação de resfriamento instantâneo. Não contem benzocaína, cores artificiais, mentol,
açúcar, parabenos, beladona, lauril sulfato de sódio, glúten e laticínios. Aplicar na área afetada até 4 vezes ao
dia ou conforme indicado por um médico ou profissional de saúde.

PREÇO: R$ 92,00



Lego Classic
Peças de LEGO em 35 cores para construção. Janelas, olhos de brinquedo e muitas rodas de brinquedo
aumentam a diversão e oferecem possibilidades infinitas possibilidades de construções criativas, como
trens de brinquedo e estatuetas de tigre. Vem em uma caixa de armazenamento das 484 peças.

PREÇO: R$ 240,00

Brinquedos

Pediu Chegou, Brasil

Thomas Kinkade - A coleção da Disney - Cinderela dançando na luz das 
estrelas - quebra-cabeça de 750 peças
Thomas Kinkade Disney Collection é um grupo de pinturas inspiradas em grandes momentos dos famosos 
filmes de Walt Disney. Este quebra-cabeça incrível de 750 peças apresenta a Cinderela dançando na frente 
de seu castelo.

PREÇO: R$ 205,00

Baby Yoda 
É a grande sensação do momento. Baby Yoda, de Guerra nas Estrelas, é um brinquedo de pelúcia com sons 
de personagens e acessórios, Destinado a crianças a partir de 3 anos. Esta adorável criaturinha  precisa de 
um protetor para lhe ajudar a ter a força.

PREÇO: R$ 245,00

LOL Surprise OMG Dance Dance Dance Miss Royale Fashion 
Unbox LOL Surprise Dance Dance Dance OMG boneca fashion - Miss Royale - com 15 surpresas. Confira as 
surpresas mágicas da luz negra dentro da embalagem. Abra sua fabulosa bolsa de roupas para revelar uma 
moda e abra a caixa de chapéu para encontrar seus acessórios. Faça-a fazer uma pose para mostrar o 
carrinho de boneca incluído. Inclui uma boneca da moda, moda, sapatos, acessórios, caixa de chapéu, luz 
negra, escova de cabelo, bolsa de roupas, adesivo, cabide, suporte de boneca e espaço de jogo reutilizável. 
Colecione todas as 4 bonecas da moda LOL Surprise Dance Dance Dance OMG e coloque a melhor dança 
que o universo já viu! 

PREÇO: R$ 299,00

Funko POP! Rocks: Queen - Freddy Mercury - Wembley 1986  
Freddy Mercury é mais um dos personagens da icônica coleção Funko POP!  Que tem centenas de bonecos  
das mais diferentes personalidades da música, cinema, esportes, dentre outros.

PREÇO: R$ 120,00
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M&M'S White Chocolate Key Lime Pie Easter Candy – 210 
gramas
Lançamento americano que está agora no Brasil. Torta de limão e chocolate branco M&M'S é
o deleite perfeito. Aproveite as vibrações frescas com esses bombons de chocolate branco.
Espalhe a diversão para amigos e familiares compartilhando um pacote de torta de limão e
chocolate branco M&M'S em cestas de Páscoa.

PREÇO: R$ 70,00

Chocolates 

Pediu Chegou, Brasil

M&M'S Caramel Chocolate Candy – 963 gramas Um saco de 963
gramas, para os amantes do caramelo, é o sabor que faltava . O Caramel Chocolate
Candy é o primeiro M & M’S macio e mastigável. Um centro de caramelo macio é
coberto com chocolate de leite original e revestido com a tradicional casca de doce
crocante

PREÇO: R$ 125,00

M&M'S, 50% Cacao Dark Chocolate Candies – 544 gramas
Um saco de 544 gramas, feito com chocolate preto real e rodeado por uma casca de 
doce colorida. Tem sacos reutilizáveis que facilita o armazenamento e o 
compartilhamento dos doces em qualquer lugar.

PREÇO: R$ 70,00

M&M'S Mint Dark Chocolate Candy Sharing Size - 372 gramas
M&M'S Mint Dark Chocolate é um toque deliciosamente refrescante. Feito com verdadeiro
chocolate amargo e sabor de menta, tem sacos reutilizáveis que facilita o armazenamento e
o compartilhamento dos doces em qualquer lugar.

PREÇO: R$ 70,00

M&M'S Coffee Nut Peanut Chocolate Candy Sharing Size, 9.6 Oz. 
372 gr Bag
Um saco de 372 gramas feito com amendoim torrado, chocolate ao leite com sabor de 
café real e uma casca de doce colorida. Tem sacos reutilizáveis que facilita o 
armazenamento e o compartilhamento dos doces em qualquer lugar

PREÇO:
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Jogo de toalhas para cozinha
Conjunto original de toalhas de cozinha da Disney, feitos de 100% algodão, tornando-os
suaves o suficiente para absorver, mas duráveis o suficiente para resistir a usos repetidos.
Tamanho 40 x 71 centímetros e é um dos ítens de cozinha mais vendidos.

PREÇO: R$ 140,00

O Mickey em sua casa

Pediu Chegou, Brasil

Torradeira do Mickey
Esta torradeira oficial Disney deixa uma marca de ícone do Mickey em sua torrada
conforme ela vai dourando. Ela controla a tostagem e também possui uma bandeja
para migalhas articulada para facilitar a limpeza e o esvaziamento.

PREÇO: R$ 315,00

Jogo de xícaras de café expresso com colheres
Duas xícaras incríveis, com a marca Disney, para café expresso. Ideal para quem quer aproveitar
o café, mass decorar também sua cozinha ou ambiente de trabalho.

PREÇO: R$ 227,00

Disney Mickey Mouse Waffle Maker
Ele permite que você faça um waffle em formato de Mickey de 15 cm em apenas alguns
minutos. Tudo sobre esta máquina de waffles da Disney vai fazer você sorrir, até a superfície
de cozimento revestida com antiaderente e fácil de limpar. Pés de borracha antiderrapantes
mantêm é seguro na superfície da bancada da cozinha e uma luz de energia iluminada tem o
formato do próprio Mickey.

PREÇO: R$ 429,00

Conjunto de pratos,copo e babadores
Conjunto oficial Disney de 5 peças (prato, tigela, copo, babador 2 contagens). O prato
e tigelas têm laterais profundas projetadas para facilitar a escavação. Feito de material
durável, pode ser lavado na máquina de lavar louça no rack superior; não pode ser
usado em microondas. Os babadores são à prova d'água, sem BPA, sem PVC, sem vinil,
sem ftalato e sem chumbo.

PREÇO: R$ 150,00
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Cortizone 10 Intensive Healing Anti Itch Creme (1 Oz)
O creme anti-coceira intensivo de força máxima Cortizone-10 é extra rico e calmante para ajudar a acalmar
e hidratar a pele irritada e com coceira, e a curar. Ele traz alívio quando você fica tentado a coçar picadas
de insetos, erupções cutâneas ou eczema.

PREÇO: R$ 79,00

Vitaminas e Suplementos

Pediu Chegou, Brasil

Centrum Women Complete Multivitamin & Multimineral Supplement
Tablet 120 comprimidos
Multivitamínico feminino com ferro e antioxidantes para apoiar a energia, imunidade e metabolismo.
Contém os mais altos níveis de vitamina D3 para apoiar a saúde óssea. Formulado com micronutrientes e
ferro como suplemento energético, bem como biotina, antioxidantes e vitaminas A, B, C, D3 e E.

PREÇO: R$ 170,00

Carmex Original Flavored Lip Balm
Acalma. Cura, protege. Ajuda a aliviar os sintomas de herpes labial e lábios ressecados. Sofrendo 
de lábios rachados e feridas ocasionais.

PREÇO: 1 por R$ 20,00     

DenTek Temparin Max - Lost Filling & Loose Cap Repair
Este produto contém os mesmos ingredientes que os dentistas usam. Servem para alívio instantâneo.
Repara temporariamente obturações, tampas, coroas ou incrustações perdidas até que você tenha a chance
de visitar o dentista. Fácil de aplicar, inclui aplicador. Só deve ser removido por um dentista, que deve ser
examinado em até 48 horas após o uso. Cada kit inclui mais de 5 aplicações.

PREÇO: R$ 84,00
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Sinus Rinse Kit
é um sistema que permite aplicar a solução salina com pressão positiva para limpar completamente as
passagens nasais, enquanto mantém a cabeça na posição vertical. Você tem controle total da pressão e do
volume da solução, garantindo uma experiência suave, calmante e terapêutica. Uso indicado para: alergias
nasais, secura; Pressão sinusal e obstrução nasal; Sintomas nasais de gripe e resfriado; Irritação nasal por
poeira, vapores, pelos de animais, fumaça, etc. Consulte seu médico se tiver dúvidas.

PREÇO: R$ 178,00



Spring Valley Biotin Softgels, 5,000 mcg, 120 comprimidos
Spring Valley Biotin Softgels fornece suporte nutricional de uma vitamina B importante para cabelos,
pele e unhas saudáveis. Como todas as vitaminas B, a Biotina contribui para a saúde do sistema nervoso
e suporte de energia ajudando na conversão de alimentos em produção de energia. Contribui para um
metabolismo saudável.

PREÇO: R$ 115,00

Vitaminas e Suplementos

Pediu Chegou, Brasil

Spring Valley Vitamin D3 Softgels, 2000 IU, 200 comprimidos

A vitamina D é um nutriente essencial que trabalha com o cálcio para ajudar a desenvolver ossos e dentes
fortes, ajuda a manter a saúde das mamas e um sistema imunológico saudável. Evidências recentes
também indicam que o aumento da ingestão de vitamina D pode apoiar a saúde do pâncreas e cólon. Este
produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

PREÇO: R$ 134,00

Spring Valley Melatonin Sleep Support, 5 mg, 120 comprimidos
Este suplemento ajuda a apoiar os hormônios naturais do sono do seu corpo para promover a regulação dos
seus ciclos de sono, para que você possa obter um descanso restaurador profundo. O corpo libera
melatonina naturalmente em resposta às mudanças na luz, e com o aumento dos níveis de melatonina à
noite, este suplemento apoia essa função natural. Esses comprimidos de dissolução rápida são feitos de
ingredientes de qualidade que são rapidamente absorvidos pelo seu sistema para ajudá-lo a dormir bem.
Não contêm alérgenos comuns, como peixes, crustáceos, nozes, leite, trigo e glúten.

PREÇO: R$ 125,00

Nature's Bounty Hair Skin and Nail Vitamins With Biotin, Gummies, 90 
comprimidos
Contém biotina e nutrientes vitais para manter um cabelo bonito, pele brilhante e unhas saudáveis de dentro
para fora. Contém antioxidantes vitamina E e C. A vitamina, contribuindo para a saúde da pele; na produção e
formação de colágeno, que constitui a base para uma pele vibrante; e a biotina ajuda a manter o cabelo
saudável. É um ótimo complemento para sua rotina de beleza diária

PREÇO: R$ 125,00

Nature's Bounty Ultra Strength Biotin 10,000mcg, 120 comprimidos
A biotina suporta o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas para uso de energia. é projetado
para fornecer grandes quantidades desse nutriente essencial para maximizar os benefícios. * Também
ajuda a manter a saúde da pele e do cabelo. * Sem sabor artificial ou adoçante. Sem conservantes, açúcar,
amido, leite, lactose, glúten, trigo, fermento ou peixe. Sem sódio. Advertências Se você está grávida,
amamentando, tomando algum medicamento ou tem qualquer condição médica, consulte seu médico
antes de usar.

PREÇO: R$ 160,00
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Redirecionamento

Todo mundo sabe que brasileiro ama
fazer compras, em especial, quando
um produto é do exterior. A grande
vantagem é a possibilidade de ter um
produto com muita qualidade e
barato.

Essa oportunidade surge em viagens
internacionais ou em compras online.
Neste último caso, ainda que haja,
eventualmente taxação da Receita
Federal e frete, esta prática ainda é
vantajosa, contudo, a grande
dificuldade é o fato da maioria exigir
um endereço no território estrangeiro.

Pediu Chegou, Brasil

Pediu Chegou Brasil também atua
como redirecionador, ou seja, se você
é dessas pessoas que prefere
escolher seus produtos nos sites, ao
invés de comprar pelo catálogo,
poderá fazê-lo, comprar o que desejar.

Para tanto, é importante seguir o
passo a passo para que, daqui a
alguns dias seus produtos estejam em
sua casa.

Na página a seguir está toda
orientação para este tipo de
modalidade.

11



12



Importante

Antes de aprender como funciona nosso processo de redirecionamento, é
preciso que saiba de alguns pontos importantes:

1. O processo de importação de produtos é permitido até US$ 3.000.
2. O produto importado pode sofrer taxação por parte da Receita Federal no

momento em que uma mercadoria chega ao Brasil.(Portaria MF 156/99)
3. A alíquota do imposto de importação é de 60% sobre o valor do produto

acrescido do frete e seguro, conforme dispõe em seu artigo 1º e é de total
responsabilidade do comprador.

4. A Portaria MF 156/99 determina que não haverá taxação, quando os bens
não tiverem valor não superior a US$50.00 (somando-se ainda o frete),
contudo, de acordo com o Decreto-Lei Nº1.804, a isenção para importação
dos bens contidos em remessas de valor é até US$100.00. Assim, é
passível de recurso, caso o comprador deseje.

Pediu Chegou, Brasil
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=23977&visao=anotado
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=64CFECC8DF3897E7D5C1FE1C622ECFCB.proposicoesWebExterno2?codteor=154103&filename=LegislacaoCitada+-PL+1660/2003


Ainda assim, vale a pena o 
redirecionamento ?

Sim, vale muito, pois se for comprar os mesmo produtos, o valor será muito maior
no Brasil. Veja o exemplo abaixo:

Pediu Chegou, Brasil

Este é o valor atualizado, direto do site dos famosos relógios
Invicta. Imagine que, somado ao frete e à taxa de
redirecionamento, o valor tenha ficado em US$ 110,00. Fazendo
uma conta aproximada com o dólar a R$ 6,00, o valor final seria
de R$ 660,00. Caso incorrer taxação pela polícia federal, o relógio
teria o preço final de R$ 1.056,00.

Ou seja, se você buscar em qualquer site de vendas no Brasil,
esse relógio não vale menos de R$ 2.200,00, portanto, uma
grande vantagem para o comprador.

Este é o valor atualizado, direto do site do site da Walmart.
Imagine que, somado ao frete e à taxa de redirecionamento, o
valor tenha ficado em US$ 40,00, ou seja, cerca de R$ 240,00.

Ou seja, se você buscar em qualquer site de vendas no Brasil,
esse relógio não vale menos de R$ 290,00, portanto, outra
grande vantagem para o comprador e ficará melhor ainda se
combinar com outros produtos que se encaixe dentro dos US$
50,00 a que tem direito..
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Eu quero! Siga o passo a passo.

Pediu Chegou, Brasil

1. Se realmente for fazer as compras, preencha seu cadastro no link
https://forms.gle/ZAEqHrMxdj3oDuKZA

1. Você receberá toda orientação para onde deve ser o redirecionamento. Não
redirecionamos sem cadastro prévio.

2. Anote o endereço que vem na resposta de confirmação do envio.
3. Faça as suas compras pelos sites que deseja. Mas tudo com opção

DELIVERY, não retiramos os produtos no local que você pediu.
4. IMPORTANTE: não redirecionamos cigarros, bebidas, armamento, bem

como réplicas; qualquer organismo vivo, produtos falsificados e/ou
pirateados; agrotóxicos e afins, entorpecentes ou drogas e mercadoria
atentatória à moral, à saúde ou à ordem pública.

5. No momento de fechar a conta, coloque seus dados pessoais, dados do
cartão e no momento de colocar o endereço (shipping) coloque o do
redirecionador conforme orientado.

3. IMPORTANTE: mantenha o seu nome no Shipping.
4. IMEDIATAMENTE após a compra envie o print e número da compra

(ORDER#) para o número 11 93332.9929. Além do número é importante a
descrição do que foi comprado para que possamos conferir.

5. Você poderá fazer outras compras, repetindo o processo.
6. Você poderá optar entre consolidar as compras (colocar em uma única

caixa ou em caixas separadas).
7. Quando os produtos chegarem, os mesmos serão fotografados,

organizados de acordo como que se pediu (com ou sem embalagem
original do produto),pesados para cálculo da taxa do serviço e valor do frete
que é cobrado pelo correio americano (conforme tabelas).

8. Passaremos o valor total a você, que terá, a partir desse momento, em até
15 dias para pagar o frete e taxa de serviço para o envio das compras para
o Brasil. Poderá ser feito por PIX ou PayPal.

9. A partir do 16º. dia, poderemos, caso deseje, ficar com os produtos
armazenados, porém, será cobrada a taxa de US$ 1,00/ dia. No entanto,
este serviço poderá ocorrer por no máximo 20 dias corridos. Depois deste
prazo, o comprador será notificado para pagamento imediato e caso isto
não ocorra, perderá os produtos.

10. Confirmado o pagamento, ele será imediatamente despachado ao Brasil e
será passado o número de rastreio para acompanhar o pedido.
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Nossos serviços e frete

Pediu Chegou, Brasil

Ao fazer o redirecionamento com Pediu, Chegou, Brasil você terá despesas
com nosso serviço e com o frete:
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Resumindo

Pediu Chegou, Brasil
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1
• Faça o cadastro no link https://forms.gle/ZAEqHrMxdj3oDuKZA

2
• Realize suas compras nas lojas americanas que desejar na 

opção DELIVERY.

3
• Envie para o endereço dos EUA

4
• Informe o número da compra e a descrição dos produtos para               

11 93332.9929. 

5
• Quando Pediu Chegou, Brasil entrar em contato, você terá até 

15 dias corridos para pagar a taxa de serviço e o frete 

6
• Depois de pago, acompanhe o número de rastreio de envio 

para o Brasil.

7
• Verifique se foi taxado. Em caso positivo, pague as taxas e 

pronto! Em poucos dias, sua compra chegará.

https://forms.gle/ZAEqHrMxdj3oDuKZA


Pediu Chegou, Brasil
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Encomendas

Que tal pedir produtos que têm tudo a
ver com você e, especialmente, para
você ?

Esta é a modalidade de encomendas.
Crie a sua lista, envie para nós que
faremos a compra no local com total
assessoria.

Pediu Chegou, Brasil

Conversamos com você para entender
suas necessidades e oferecemos um
serviço mais personalizado.

Se é esta a sua preferência, entre em
contato e saiba como pode usufruir
desta experiência;.
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lifeforstock

11 93398.5265

Encomendas



Estas marcas em sua casa

20



4

Agora, é a sua vez
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