
Linha Criativa



Um mundo de cor, fantasia, sorrisos e 
muita alegria.
Jardins encantados, castelos, princesas e 
toda a magia de um conto de fadas.
Aventuras, super-heróis e super poderes.
Um mundo onde o bem sempre vence.

O Planeta está na mão de nossas crianças. 
A educação consciente está na nossa.
Mais do que Moda Infantil, a BliR acredita 
que nossos pequenos irão mudar o mundo.

é 
possivel

Um Novo Mundo



Priorizar os momentos lúdicos e 
livres da criança é possibilitar o 
seu desenvolvimento em plenitude. 
Aquele canto da sala pode se 
transformar em uma aventura 
fantástica, as flores do jardim 
podem ganhar vida e se 
transformarem em fadas, e  
brinquedos podem se reunir para 
um chá da tarde cheio de 
conversas e risadas.

Ser 
é 

brincar Livre

Ser criança é ter o dia 
mais feliz da vida 

todos o dias. 



Imaginar pede criatividade e crescer 
pede conforto. Foi pensando na 
qualidade das brincadeiras, na liberdade 
para criar e fantasiar que duas jovens 
mães idealizaram a BliR. 
Uma marca de design divertida, fashion 
e funcional para o público infantil.

para o
Do Coracao de Mãe mundo



Propósito 

Um novo mundo é possível
Nossos pequenos são a esperança 
para o futuro, o sorriso do mundo 

e a alegria da vida.

Patriotismo
Educação



Diversidade
Inclusão

O que você tem 
de diferente 

é o que você tem 
de mais bonito



O Brincar livre
� Liberdade de escolha

� Incentivo à criatividade

Desenvolver a autoconfiança e a 
liberdade de escolha das crianças 

desde a primeira infância. 
É fazer com que elas mesmas possam 

escolher com que peça e desenhos 
mais se identificam, misturar estampas, 

de acordo com seu gosto, que é um 
gosto puro.



Valor
Lycra brasileira 
de alta qualidade, 
tornando-os suaves 
e leves, mas também 
com secagem rápida 
e proteção contra 
fator UPF 50+

Destaque de produção local 
«feito no Brasil»

As estampas inspiram, 
o tecido abraça 

e a modelagem brinca junto

Qualidade
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