






















O que é POKE?

É uma palavra havaiana
que significa cortar ou
fatiar em pedaços .

É de comer?

SIM! É um prato típico do Havaí. 
Ele é servido em um bowl super
recheado com vegetais, frutos 
do mar, frutas frescas e ...
carboidrato como base!

HUMMMM!

É um prato super leve, nutritivo,
refrescante e que sacia toda a
sua fome!
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MATRÍCULAS
ABERTAS!

CASCAVEL
3O38-2625
Rua Maranhão, 121O - Centro

MATRÍCULAS

INFLUX

LESSONS

PORTAL DO
ALUNO

LEXICAL

Devido a seu método inovador de ensino, 
a inFlux garante, em contrato, o domínio 
do inglês em 2 anos e meio, com resultado 
comprovado por uma certificação
internacional, o TOEIC.

Este é o nosso Compromisso de 
Aprendizado com você.

Venha para a inFlux!
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SAÚDE DOS
PÉS À CABEÇA
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Materiais que garantem 
a transpiração dos 
pezinhos, deixando-os 
sequinhos e protegidos 
todos os dias.

Estimula as terminações 
nervosas, ativa as 
funções neurológicas e 
proporciona a sensação 
de andar descalço. 

Naturais, saudáveis e 
livres de substâncias 
tóxicas: assim são os 
calçados perfeitos para 
cuidar dos pequenos. 
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RUA SÃO PAULO, 760 | CENTRO 
       (45) 3306-7375



SAÚDE DOS
PÉS À CABEÇA

bi
bi

_l
oj

ac
as

ca
ve

l

t r a n s p i r a

Materiais que garantem 
a transpiração dos 
pezinhos, deixando-os 
sequinhos e protegidos 
todos os dias.

Estimula as terminações 
nervosas, ativa as 
funções neurológicas e 
proporciona a sensação 
de andar descalço. 

Naturais, saudáveis e 
livres de substâncias 
tóxicas: assim são os 
calçados perfeitos para 
cuidar dos pequenos. 

proteção

não tóxica

PALMILHA

CO

M
O ANDAR DESCALÇ

O

BIBI CASCAVEL
RUA SÃO PAULO, 760 | CENTRO 
       (45) 3306-7375




























































