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Aquabeads são beads 
que se unem magicamente 
apenas com água.
Não requer o uso de agulhas, 
linhas ou cola.

Aquabeads é um produto 
seguro que você pode usar 
sem ferro quente ou outras 
fontes de calor. 
Os beads são feitos de 
materiais muito seguros.

Aquabeads é um brinquedo de artesanato que permite criar e se divertir muito com desenhos de beads. 
Os beads são fofos e coloridos, surpreendentes quando grudam com água e fáceis de usar.
Essas qualidades tornaram Aquabeads um sucesso na categoria de brinquedos artesanais em todo 
o mundo desde seu lançamento em 2004, e sua popularidade permanece em alta desde então.
Por isso, �que sempre atento às falsi�cações. Aquabeads de verdade, é EPOCH!

Aquabeads é um brinquedo de artesanato que permite criar e se divertir muito com desenhos de beads. 
Os beads são fofos e coloridos, surpreendentes quando grudam com água e fáceis de usar.
Essas qualidades tornaram Aquabeads um sucesso na categoria de brinquedos artesanais em todo 
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Por isso, �que sempre atento às falsi�cações. Aquabeads de verdade, é EPOCH!

Aquabeads ajuda no desenvolvimento
dos sentidos aguçados das crianças.
Aquabeads ajuda no desenvolvimento
dos sentidos aguçados das crianças.
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AcessóriosAcessóriosRefilRefil

Tema
Refil

Tema
RefilCompletoCompletoO conjunto completo possui 

tudo que você precia para 
começar a usar Aquabeads.

Complete seus conjuntos com 
estes beads adicionais.

Use com outros acessórios 
individuais ou conjuntos 
completos.

Pode ser usado com conjuntos 
completos ou use os acessórios 
para criar os desenhos.

www.aquabeadsart.com



Novo recurso:Novo recurso:Novo recurso:Novo recurso:Novo recurso:
Creation Display é um novo acessório para exibir suas criações Aquabeads. As criações podem ser anexadas à 
Creation Display com Design Peg e pode ser substituído a qualquer momento.
Decore o Creation Display com seus desenhos de beads favoritos!

Creation DisplayCreation Display Creation Display Creation Display Creation Display 



www.aquabeadsart.com

Possibilidades infinitas!

Sinalização de Porta

Com o Creation Display até uma 
obra-prima é possível!
Conecte seus Creation Displays 
para fazer uma ótima arte de beads,
do seu jeito.

Páscoa

Aniversário

Crie suas próprias decorações!Crie suas próprias decorações!Crie suas próprias decorações!Crie suas próprias decorações!Crie suas próprias decorações!
Faça decorações de quartos com o Creation Display!
Você pode usá-lo como um sinalização de porta do seu próprio quarto,
para festas de aniversário e até eventos sazonais!
Descubra folhas de modelo adicionais em nosso site Aquabeads oficial! 



Ap
enas

pra tirar!

Crie novas artesinstantaneamente!

MonteMonteMonte EspirreEspirreEspirre Vire o PainelVire o PainelVire o Painel
Remova suas artes do painel de imediato!
Comece a próxima na mesma hora!
Remova suas artes do painel de imediato!
Comece a próxima na mesma hora!
Remova suas artes do painel de imediato!
Comece a próxima na mesma hora!

O que é Flip Tray?O que é Flip Tray?Flip Tray?O que é Flip Tray?O que é
Fácil & Rápido!Fácil & Rápido!Fácil & Rápido!Fácil & Rápido!
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CompletoCompleto

31380

Begginers Studio / Caixa para Principiantes 



CompletoCompleto

Lançamento
AGOSTO

Lançamento
AGOSTO

Lançamento
AGOSTO

31854

Aquabeads 
Decorator's Pouch
- Animal

31855

Aquabeads 
Decorator's Pouch
- Sea Life

31856

Aquabeads 
Decorator's Pouch
- Unicorn

Código de Sortimento: 31864



31601

Star Beads Studio
31766

Fairy World

www.aquabeadsart.com

CompletoCompleto



CompletoCompleto

32808

Box of Fun - Safari -Lançamento
AGOSTO

31838

Day on the Farm



32798

Deluxe Studio

www.aquabeadsart.com

CompletoCompleto

31489

Magical Unicorn Set

Suporte Especial 



CompletoCompleto

30978

Conjunto Mini Beads Brilhantes

30968

Conjunto Mini Beads



www.aquabeadsart.com

Refil TemasRefil Temas

31602

Star Friends Set

31068

Sylvanian Families SetLançamento
AGOSTO



Refil TemasRefil Temas

30658

Conjunto Bijuterias
30648

Conjunto Doceria
30638

Conjunto 
Vida Marinha



www.aquabeadsart.com

30668

Conjunto Beads
30678

Conjunto Beads Brilhantes

RefilRefil



30698

Spray

AcessóriosAcessórios

30688

Painel de Arte

30508

New Spray

Divirta-se muito em nosso site!Divirta-se muito em nosso site!Divirta-se muito em nosso site!

www.aquabeadsart.com



Publique com #aquabeads e compartilhe suas ideias!

Cheque nosso Instagram !Cheque nosso Instagram !Cheque nosso Instagram !

www.aquabeadsart.com

Cuidado ao usar produtos de terceiros

A EPOCH Company, Limited está ciente de que existem inúmeros produtos similares ao Aquabeads® sendo 
oferecidas em todo o mundo por vendedores terceirizados.
Nos últimos anos, descobrimos vários produtos que afirmam ser “compatíveis com Aquabeads®”.
Esses produtos que afirmam ser “compatíveis com Aquabeads®” não são fornecidos, patrocinados ou asso-
ciados de qualquer forma com a Epoch Company, Limited ou seus produtos vendidos sob a marca comer-
cial Aquabeads®. Como tal, não podemos garantir a qualidade, incluindo a segurança desses produtos de 
terceiros, nem podemos garantir a compatibilidade real de qualquer um dos grânulos de terceiros ou produtos 
acessórios, como canetas ou bandejas.
EPOCH Company, Limited não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer danos ou per-
das causados   pelo uso desses produtos de terceiros.

EPOCH®

Como tal, comprar produtos de terceiros para serem usados   com produtos genuínos Aquabeads® NÃO é recomendado.
“Aquabeads®” é uma marca registrada da EPOCH Company, Limited.
Vendido pela primeira vez em 2004 como uma série de brinquedos para artes e ofícios criada pela EPOCH Company, Limited, os 
produtos Aquabeads® são agora vendidos em mais de 40 países e regiões.
Os produtos Aquabeads® estão em conformidade com os padrões de segurança de brinquedos de todos os países e regiões 
onde são vendidos.

A segurança e a qualidade de todos os materiais utilizados nos produtos Aquabeads® são garantidas, e asseguradas por testes 
de brinquedos baseados nas normas de segurança de brinquedos de cada país e / ou região onde são comercializados.



Epoch Magia Imp. Distr. Brinquedos Ltda.
Av. Ver. José Diniz, 3300 - conj. 1107 - São Paulo - SP

CEP  04604-006  |  Tel.: 11  4324-0915Aquabeads Brasil Oficial @aquabeads_br


