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1 - Garantias de Qualidade  
Todas as minhas bebês reborn são feitas com materiais de primeira linha, originais para manter uma perfeição e 
qualidade e assim os bebês reborns ficam cada vez mais realistas, se aproximando o máximo, de um bebê de 
verdade.  
É de minha responsabilidade entregar a você um bebê reborn lindo e perfeito! Todos os meus bebês reborns têm 
garantia e qualidade na sua fabricação, a qual a garantia abrange:  
- 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação: kit, pintura, queda de cabelos excessiva sem a aplicação de 
qualquer tipo de força.  
- Garantia vitalícia de recolocação: queda ou deslocamento dos olhos, queda ou deslocamento dos magnetos de 
chupetas ou do magneto interno do bebê reborn, queda ou deslocamento dos cílios, queda de membros ou da 
cabeça, desde que não tenha sido rasgado o corpo ou provocados as deslocações dos itens acima descritos.  
- A garantia não cobre: riscos, arranhões, manchas ou danos à pintura, queda de cabelos ocasionada por puxões, 

excesso de escovação ou colocação de laços, elásticos e presilhas nos cabelos dos bebês, danos nas partes de vinil, 
acessórios do bebê reborn, como pulseiras, sapatinhos, roupas, etc, danos causados no corpo ou em qualquer outro 
acessório ocasionados pelo mau uso.  
- Nestes casos serão cobrados apenas o valor da peça a ser recolocada, caso a mesma esteja faltando.  
- Após o recebimento da bebê reborn, nós teremos até 7 dias úteis para analisar as partes reclamadas, 
responder à solicitação de garantia e estimar o tempo para conserto.  
Frete referente a Garantia - Qualquer despesa de frete gerada pelo envio do bebê até ao local de confecção e 
o retorno do mesmo será de responsabilidade do cliente.  

Para mais informações estou a disposição para que entre em contato comigo pelo site ou Wattssap.  

2 - Privacidade e Segurança  
Política de Privacidade e de Segurança Gapalugas Reborn - Arte Perfeita.  
A Política de Privacidade e de Segurança da Gapalugas Reborn - Arte Perfeita, foi criada para demonstrar o 
compromisso de nossa loja virtual com a segurança e a privacidade das informações coletadas acerca dos usuários 
de serviços interativos aqui disponíveis, A Política esclarece as condições gerais de coleta, uso, armazenamento, 
tratamento e proteção de dados nos sites, plataformas e aplicações de Internet, em conformidade com a Lei 
12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e o Decreto nº 8.771/2016 (Regulamentação do Marco Civil da Internet).  
Ao utilizar os sites, plataformas ou aplicações de Internet da Gapalugas Reborn - Arte Perfeita, você concorda 
expressa e integralmente com esta Política de Privacidade e de Segurança.  
Recomendamos a leitura atenta desta seção antes de prosseguir.  
1. FINALIDADE DA COLETA DE INFORMAÇÕES  
Ao saber mais sobre você, nosso objetivo é poder sempre oferecer o melhor serviço, incluindo informações e 
promoções. É a forma encontrada pela Gapalugas Reborn de estar sempre perto de você.  
Estamos comprometidos em preservar a privacidade e a segurança das informações coletadas nos nossos sites, 
plataformas e aplicações de Internet, respeitando sempre os mais elevados princípios éticos e legais.  
A coleta de dados do site, plataforma e aplicações de Internet é realizada com os seguintes objetivos:  
a) Garantir a eficácia na prestação dos nossos serviços; b) Adequar a aparência e o conteúdo às preferências do 
usuário, a fim de proporcionar-lhe acesso mais rápido, agradável e eficaz; c) Autenticar acessos; d) Buscar 
segurança adequada aos serviços oferecidos e meios de identificação no caso de usos impróprios ou ilícitos; e) 
Resolver problemas e formular notificações relacionadas ao uso do nosso site, plataformas e aplicações de Internet; 
f) Manter os usuários informados sobre os serviços, alterações nos Termos de Uso ou na Política de Privacidade e 
Segurança, atualizações ou melhorias no nosso site, plataformas e aplicações de Internet, ou ainda sobre o status de 
suas contas e operações; g) Divulgar ações promocionais dos nossos sites, plataformas e aplicações de Internet ou 
outras iniciativas da kidsworld, sempre disponibilizando meios para o usuário cancelar o recebimento de e-mails 
promocionais (opt out); h) Determinar a eficácia da nossa publicidade; i) Divulgar ações promocionais de empresas 
parceiras que adotem medidas de proteção à privacidade e segurança similares àquelas estabelecidas nesta Política; 
j) Apurar informações estatísticas.  
2. INFORMAÇÕES COLETADAS  
Para atender às finalidades previstas acima, nosso site, plataformas e aplicações de Internet podem coletar dados a 
partir de informações:  
a) Que você mesmo nos fornece, espontaneamente, mediante a criação de contas ou a inserção de referências a seu 
respeito em qualquer contexto no nosso site, plataformas e aplicações de Internet; b) Sobre a forma como você 
navega no nosso site, plataformas e aplicações de Internet, bem como sobre os registros de acesso e de interações 
em geral no nosso site, plataformas e aplicações de Internet, incluindo informações:  
(i) Sobre o dispositivo e os sistemas / navegadores que você utiliza para acessa o nosso site, plataformas e 
aplicações de Internet, incluindo o endereço de protocolo de Internet (número IP); (ii) Passíveis de identificar todo e 
qualquer uso e interação no contexto do nosso site, plataformas e aplicações de Internet, incluindo os seus hábitos 
de compra e preferências em geral; (iii) Referentes ao momento de cada ação sua nos nossos sites, plataformas ou 
aplicações de Internet (data e hora); (iv) Referentes à sua localização;  



(v) Referentes ao site acessado por você imediatamente antes de visitar o nosso site, plataformas e aplicações de 
Internet;  
c) Fornecidas por sites, ferramentas ou plataformas externas disponibilizadas por terceiros.  
Cookies, tags e identificadores anônimos contidos em e-mails enviados a você também podem ser usados para 
monitorar suas interações, como, por exemplo, quando recebeu, abriu ou clicou em um link em um e-mail enviado por 
nós.  

3 - Hospital Reborn  
Para clientes Gapalugas Reborn temos "Hospital Reborn"  

O que é um Hospital Reborn? É mais um serviço que ofereço pra meus clientes.  
No Hospital Reborn, você vai encontrar a comodidade de consertar o seu bebezinho reborn adquirido em meu 
Berçário que devido a algum acidente ocorrido com a(o) bebê reborn ou esteja precisando de alguns ajustes que 
estão fora da garantia ou queria fazer alguma reforma, caso necessite, e se houver condições de reformas, eu faço. 
Assim, se a mamãe e a família precisar de um atendimento nesse sentido, fiquem tranquilos, vou cuidar direitinho de 
seu bebê reborn para que ele(a) fique lindinho(a) de novo...  
Para isso vou precisar ver a bebê reborn para orçar e ver se há possibilidade de conserto.  
Se você não é de minha cidade, me mande pelo menos 03 fotos da bebê reborn para eu ver e analisar se terá 
condições de reforma. Essas fotos tem que ser bem próximas do dele(a) para ter uma visão clara do estado que se 
encontra. Isso tudo é agendado e o prazo de entrega será combinado no ato do orçamento.  
Para as reformas também divido no cartão de crédito pelos sistemas de pagamentos oferecidos. Para parcelamento 
no cartão direto em meu Ateliê/Berçário, tenho a máquina Moderninha do PagSeguro, que você pode parcelar +juros. 
Essa forma já facilita caso queira reformar o seu bebezinho reborn e deixá-lo lindinho de novo..... Assim a 
mamãezinha ficará feliz novamente em tê-la linda(o) de novo.  
Para que eu possa atender a todos e poder nascer novos bebezinhos reborns, atendo esse tipo de serviço nos 
períodos de MARÇO A JUNHO, período onde as encomendas são menores.  
Só faço reformas de bebês reborns e não outro tipo de boneca ok? E só faço reformas e manutenções, caso 
precise, dos bebês reborns adquiridos em minha maternidade, ok? Não faço reformas de bebês adquiridos 
em outras maternidades reborns, devido aos nascimentos no meu berçário, então, não tem como atender a 
todos.  

Assim, você sempre terá seu bebê reborn lindo, para que ele seja sempre o brilho dos seus olhos.  
É mais uma comodidade para os clientes Gapalugas Reborn - Arte Perfeita, pois a minha missão sempre é Encantar 
Você, correto?  
Entre em contato comigo, através de meus contatos e combinaremos tudo.  
 

4 - Como Comprar  
Para comprar é muito simples, basta navegar pela minha loja virtual, escolher a bebê que está 
disponível na loja e fazer a compra, escolher as formas de pagamento, fazer o pagamento e pronto. 
Seu bebê reborn logo estará em segurança nos seus braços.  
Mas para saber detalhes, veja também como funciona  
Trabalho de 02 maneiras no momento, leia com atenção!  
Os bebês reborns são feitos dos kits existentes no mercado, através de minha criação, sem tirar as características de 
uma foto. São inteiramente de minha livre escolha e criação. Com esse efeito, irei chegar ao máximo da excelência 
reborn, onde utilizo a Arte Perfeita, que é renascer através de um kit reborn, transformar quase bebê de verdade. 
Através de muito estudo e análises em bebês de reais, chegarei a esse efeito fantástico.  
Para isso, trabalho os kits existentes no mercado e esse trabalho será a PRONTA ENTREGA e TAMBÉM POR 
ENCOMENDA, mas não farei bebês iguais, SEMPRE DIFERENTE UM DO OUTRO, mesmo que esteja utilizando os 
kits já feitos em meu site. Será único através de sua cor da pele, implantes e quantias de cabelos, cor de olhos, cor 
dos cabelos, etc... Sendo assim o mesmo, kit que talvez nasceu em meu site, ficará totalmente diferente, onde você 
a(o) terá com EXCLUSIVIDADE, se tornando assim um bebe único, SÓ SEU. Assim é todo ser humano, podem até 
nascerem bebês gêmeos, mas cada um tem a sua diferença, tornando-o assim o grande diferencial e de uma beleza 
ÚNICA. Se tornando assim, UMA OBRA DE ARTE.  

Para ter um desses bebês, é só ir acompanhando nas minhas redes sociais, ou se preferir ainda, me mande um e-
mail para gapalugasreborn@gmail.com ou aqui no site em Contato,dizendo que tem interesse e deseja ter um 

desses bebês reborns, que assim que nascer, envio o nascimento para você pelo e-mail ou wattssap sem 
compromisso para você analisar e caso deseje ficar com ele(a), liberarei na Loja Virtual para você poder fazer a 
compra.  
Obs.: Caso queira um bebê reborn de meu berçário, mas não está disponível e a pronta entrega, eu faço por 
encomenda, mas dá-se a entrada de 20% do valor do bebê para o fechamento do pedido, ok?  
Nota: Para Encomendar um bebê reborn que se encantou com ele(a) e queira dar de presente de aniversário, dias 
das crianças ou natal, também faço, mas tem que ser com ANTECEDÊNCIA de pelo MENOS 06 MESES devido a 
obtenção de materiais e bebês já agendados em meu ateliê, portanto, o quanto ANTES reservar a data pra você ter o 
seu bebê exclusivo de minha galeria, melhor... ok? Agora, em cima da hora, infelizmente NÃO TEM COMO  
Somente os bebês exclusivos Disponíeis e a Pronta Entrega que estarão na minha Loja Virtual.  

Bebês Reborns Realistas com um custo melhor.  



Esses bebês reborns, vocês não poderão escolher o kit e nem encomendar, serão os bebês que nascerão através de 
minha criação, pode ser menino ou menina, disponibilizarei aqui na loja virtual, serão feitos também de kits existentes 
no mercado, mas que estarei disponibilizando com um custo melhor, ou seja, serão kits ORIGINAIS, (lembrando, 
não trabalho com réplicas) que comprei dos escultores de vários cantos do mundo, com um custo melhor, tornando 
mais acessível para quem quer ter o seu bebêzinho reborn arte perfeita.  
Mas esses bebês NÃO TERÃO kit Maternidade, para não elevar o valor. Oque eles vão receber - 01 Saída de 

Maternidade, certidão nascimento, nota fiscal eletrônica, certificado de garantia e qualidade, documento de saída de 
maternidade com o carimbo do pézinho do bebê.  
Para ter um desses bebês, é só ir acompanhando nas minhas redes sociais, ou se preferir ainda, me mande um e-
mail para gapalugasreborn@gmail.com ou aqui no site em Contato, dizendo que tem interesse e deseja ter um 

desses bebês, que assim que nascer, envio o nascimento para você pelo e-mail ou wattssap sem compromisso para 
você analisar e caso deseje ficar com ele(a), liberarei na Loja Virtual para você poder fazer a compra.  
 

5 - Formas de Pagamentos  
À vista - com descontos especiais + frete - por transferência bancária e ou depósito em conta.  
Nota: Para pagamentos à vista por transferência bancária, o envio é imediato com seguro via correios no primeiro dia 
útil seguinte ao pagamento, mas agora se for depósito bancário, será enviado após 03 dias úteis, conforme a 
compensação bancária. Se for liberado antes, será o mais breve enviado.  
Cartão de crédito - pelo PagSeguro e PayPal  
PagSeguro - com parcelamento em até 12 vezes + frete (veja as condições existentes no plano, juros, etc)  
PayPal - veja as condições e formas de parcelamentos oferecidas + frete (+ juros)  
Após confirmação do pagamento do(a) bebê reborn, será feito o envio com seguro pelos Correios via Sedex no 
primeiro dia útil seguinte . E para que você tenha a tranquilidade do recebimento do seu bebê reborn, você receberá 
por email o código de rastreio para acompanhar sua chegada....  
Para Depósitos ou transferências Bancárias é no Banco do Brasil  

Após a escolha do banco pagador para depósito ou transferência bancária, os dados para os referidos, serão enviados por email. 

 6- kit do Bebê 

Todos os meus bebês recebem Coração pulsante - para sentir batimentos cardíacos do bebê 

Veja o kit básico que a bebê irá receber: 

- Vão vestindo uma saída de maternidade ou um conjunto de roupas bem lindo e de minha escolha 

- 01 fralda descartável 

- 01 chupeta magnética ou normal 

- 01 lacinho magnético (se menina) 

- 01 headband ( se menina) 

- 01 escovinha para os cabelos 

- 01 essência de bebê e 01 spray condicionante 

- 01 - Brinde Surpresa 

- Certidão de Nascimento 

- Certificado de Garantia e Autenticidade 

- Documento da Saída de Maternidade Reborn com carimbo dos pés do bebê 

- Manual de cuidados do bebê. - Nota Fiscal Eletrônica 

Informações 

Caso queira receber um kit Maternidade bem completo, consulte valores e o que poderá receber.Mas se quiser, 

você poderá escolher o que quer receber no kit, como também as marcas de roupas, acessórios, sapatos, 

brinquedos, etc. Mas tudo isso, será feito um orçamento separado, contudo estará fora do valor do bebê, será 

cobrado a parte. 

 


