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Lista de Especificações de pedidos para Scoonimhead doll modelo PH04-SOxx 
 

Recomendável adicionar fotos da amostra do estilo de cabelo e sobrancelhas desejados, para que possamos 
usar como referência ao personalizar sua boneca. 
 
Por favor, copie o formulário abaixo e utilize em seu e-mail para mim ou para o Koen. Preencha-o ou envie-o 
como anexo. 
e-Mail:     stellai@scoonims.com   ou  koen@scoonims.com 
 
Todos os preços estão em euros. Os preços mencionados não incluem o IVA, o imposto de importação, a 
expedição e a administração. 
 
Você receberá a cotação com base nas especificações e informações fornecidas. 
 

 

Prezada Stellai / Koen, 

Por favor, me envie sua cotação para fazer uma boneca Scoonimhead PH-04 com as seguintes características: 
 
 
Tom de pele ............................. :   (branco pálido  / médio  /  levemente bronzeada )    

Olhos.......................................... :   (azul   /  verde   /  marrom   /   cinza   /  misto   /  claros  /  escuros / outro …) 

Cor do cabelo........................... :   (ruivo  /  loiro   /  castanhos   /   cinza   /  negros   /  misto  / outro …) 

Estilo do cabelo ....................... :   (descreva ou adicione imagens) 

Cor das sombrancelhas ......... :   (ruivo  /  loiro   /  castanho   /   cinza   /  negros  / outro …) 

Estilo das sombrancelhas ..... :   (descreva ou adicione imagens) 

Cor dos lábios .......................... :   (natural   /  vermelhos   /   rosa   /  roxo  / outro …) 

Sardas ........................................ :   (sem sardas   /  pouca   /  muita / outro…) 

Maquiagem .............................. :   (descreva ou adicione imagens) 

Cor de Bikini............................. :   (azul   /  vermelho   /   branco   /  preto  / outro…) 

Corpo PHICEN SO-xx .............. :   (seios pequenos  /  seios médios   /   seios grandess) 

 

(O preço do conjunto personalizado acima é de € 800, - Se você quiser, pode ainda escolher uma das opções abaixo. Por favor, saibam 
que pode haver custos extras para essas opções.) 
 
-Vestido para minha boneca:   (descreva ou adicione imagens) 
 
-Use esta opção ...................... :   (nos informe sobre uma PHICEN específica que gostaria de ter* e nós iremos 

comprar e  
  ...................  substituir a cabeça pela PH-04 com suas espeficicações.) 
 

Obrigado. Estou ansionsa para receber sua cotação. 

Atenciosamente, 
 

Seu Nome ................................. :    

País ............................................. :    

e-Mail ........................................ :    

 
(*Se você já tem essa opção específica, mas você gostaria de ter um Scoonimhead correspondente para ela, envie-nos o corpo para que 
possamos combinar a cabeça.) 
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