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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

Nosso uniforme e acessórios de ballet estão disponíveis na 
Certus Store. Além das peças tradicionais - collant, saia, 
meia e sapatilha – também temos: redinha de cabelo, meia 
calça Suplex, polaina, blusa, calça bailarina, faixa e bolsa. 
Todos os itens com um preço imperdível e ótimas 
condições de pagamento. Confira!  

Atenciosamente,  
Equipe Certus – Certus Store 
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