EcoLápis de Cor da Faber-Castell

com 60 cores aqualáveis

Ainda Não Avaliado

Preço de venda R$ 129,90

Os EcoLápis de Cor da Faber-Castell são uma linha de fabricação
especial, por serem fabricados com madeira de manejo florestal
sustentável e certificado. E esse Kit é ainda mais especial, por ser
aquarelável e conter 60 lápis de cor, um pincel para as técnicas de
aquarela e é um estojo exclusivo e especial, sendo possível ficar
exposto em pé, para maior facilidade em escolher as cores e dar
vida aos seus desenhos!

Descrição
Detalhes do produto: Faber-Castell: EcoLápis de Cor 60 Cores Aquarelável Faber-Castell
120260

Os EcoLápis de Cor da Faber-Castell são uma linha de fabricação especial, por serem fabricados com madeira de manejo florestal sustentável
e certificado. E esse Kit é ainda mais especial, por ser aquarelável e conter 60 lápis de cor, um pincel para as técnicas de aquarela e é um
estojo exclusivo e especial, sendo possível ficar exposto em pé, para maior facilidade em escolher as cores e dar vida aos seus desenhos!
Características gerais:
Estojo especial com 60 cores e um pincel, em embalagem mais resistente e possível de deixar em pé, para facilitar os artistas;
Contém 7 cores metálicas e 2 cores neon;
Composição: pigmentos, aglutinantes, carga inerte, ceras e madeira de tratamento sustentável. Produto atóxico e não perecível.
As cores são: Branco (001), Amarelo Limão (004), Amarelo Canário (005), Amarelo (007), Laranja Claro (013), Ocre Alaranjado (008), Laranja
(009), Laranja Escuro (015), Laranja Intenso (016), Vermelho (021), Vermelho Escuro (027), Fúcsia (023), Magenta (030), Vinho (033), Vinho
Escuro (093), Vinho Claro (019), Areia (010), Rosa Claro (032), Salmão (031), Rosa (006), Rosa Pétala (020), Vermelho Violeta (029), Lilás
(038), Carmim (034), Violeta (037), Amora (041), Roxo (035), Cinza Gelo (096), Azul Claro (054), Azul (047), Azul Real (048), Turquesa
Azulado (053), Azul Chuva (045), Azul Céu (046), Azul Cobalto (043), Azul Marinho (051), Azul Jeans (052), Cinza Azulado (039), Verde Água
(061), Verde Mar (056), Verde Turquesa (055), Verde Claro (071), Verde Menta (066), Verde Folha (070), Verde Pinho (074), Verde Oliva
(068), Verde (063), Verde Escuro (059), Ocre (082), Marrom Claro (083), Ocre Queimado (087), Bordô (091), Marrom Terra (090), Canela
(089), Marrom (076), Marrom Escuro (077), Sépia (075), Cinza Quente (081), Cinza Escuro (097) e Preto (099).
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