
LUXO E SOFISTICAÇÃO EM NOVA COLEÇÃO BY BLUE GARDENIA 

 

Jardim Bothanique é o nome do mais recente lançamento da Blue Gardenia, marca 

especializada em cama, banho e decoração de luxo. Inspirada na exuberância e 

requinte dos jardins botânicos ao redor do mundo, com a predominância das mais 

diversas nuances do verde, do mais intenso ao mais suave, em efeito degradê, a nova 

coleção mescla a delicadeza e o frescor das estampas florais com a elegância e 

simplicidade das listras, que representam os galhos das plantas. O resultado é uma 

única combinação elegante, única e cheia de personalidade. 

Todas as peças – jogos de lençóis (em todos os tamanhos), almofadas, colchas boutie, 

capas de duvet e toalhas de banho - são confeccionadas em tricoline e com o exclusivo 

algodão egípcio 230 fios - com qualidade excepcional e toque inigualável. 

A grife ainda conta com uma sofisticada linha de produtos para a casa. Uma seleção 

inspiradora de artigos de design, que trazem a estampa do mundo botânico e as 

cores ricas da flora brasileira para o seu dia-a-dia. 

E para as comemorações de final de ano, a Blue Gardenia elaborou quatro opções de 

presentes, que vão ornar qualquer árvore de Natal. O kit com panetones Bauducco – 

um mini e outro grande – vêm em dois bowls de cristal, proporcionais ao tamanho de 

cada um.  

  

 

Para os fãs de homemade cookies, o pote com fechamento hermético e cabeça de 

alce, que traz uma alusão à data, vem com 85g da iguaria.  



 

 

Quem tem parente ou amigo que aprecie o tradicional ritual inglês, o chá preto vem 

acompanhado da geléia Lowe, duas xícaras e um infusor. Tudo produzido numa 

embalagem que, por si só, já é um presente à parte. 

  

 

E por último, para aqueles que gostam de investir em essências para a casa, as velas 

Bee possuem cheiro de mel e são exclusivas da marca. 



 

 

 

 

Serviço:  

Facebook: bluegardeniahome  

Instagram:@bluegardeniahome  

Site: https://www.bluegardenia.com.br  

Vendas por atacado: Valéria Lage (13) 97404-8314 

 

Informações para imprensa  

Lila Machado - lila@mdassessoriacom.br  

Daniela Guapo - dani@mdassessoriacom.com.br  

MD assessoria e relacionamento 
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