MUNDO CHICCO
UMA PAIXÃO ÚNICA.

TODOS OS DIAS MERGULHAMOS NO MUNDO DAS CRIANÇAS.
COLOCAMOS A NOSSA PAIXÃO E DEDICAÇÃO EM TUDO O QUE FAZEMOS PARA PROPORCIONAR
AOS PAIS E AOS SEUS BEBÉS MOMENTOS DE SERENIDADE NO SEU AGITADO DIA-A-DIA.
OS NOSSOS VALORES, A NOSSA PERSONALIDADE E A NOSSA FORMA ÚNICA DE EXPRESSÁ-LOS
SÃO O “MUNDO CHICCO”.

TRABALHAMOS EM HARMONIA
COM OS PAIS.

Escutamos as necessidades e as emoções dos pais e das crianças. Compreendemo-los porque eles fazem parte de nós, e a nossa missão é proporcionar-lhes sempre
as melhores soluções.
Sabemos como e quando precisam da nossa ajuda e, por isso, trabalhamos em
perfeita sintonia com os pais e para eles.
A isto chamamos: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.

A SOLUÇÃO CERTA
GARANTIDA.

Levamos muito a sério o que fazemos.
Temos a responsabilidade de garantir a segurança, ﬁabilidade e alta qualidade dos
nossos produtos.
Contamos com mais de 50 anos de experiência a cuidar dos bebés e continuamos a
investir no nosso conhecimento através do trabalho desenvolvido diariamente pelo
Observatório Chicco.
A isto chamamos: PROFISSIONALISMO E ESPECIALIZAÇÃO.

EM CONSTANTE EVOLUÇÃO.

Temos no nosso ADN um forte sentimento de tradição, mas estamos sempre de
olhos postos no futuro, à procura de soluções tecnologicamente mais avançadas
que possam responder ou mesmo antecipar necessidades de pais e crianças.
A isto chamamos: INOVAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE.

SEMPRE COM UM SORRISO.

Cuidar de uma criança é um assunto sério.
Sabemos isso e sabemos também como é importante descontrair sempre que
possível. Porque a experiência de sermos pais é também, por deﬁnição, feliz e
positiva.
Os nossos produtos são simples e objetivos - é fácil reconhecer de imediato a sua
função. São soﬁsticados, de fácil utilização e procuramos que a sua linguagem seja
clara.
A isto chamamos: DESCONTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
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CHICCO DÁ VIDA.

OBSERVAR, CONHECER,
COMPREENDER.
O Observatório Chicco é o Centro de Pesquisa dedicado ao conhecimento do bebé e das suas
necessidades psico-motoras, emocionais e sociais, dos 0 aos 3 anos de idade.
O Observatório conta com o contributo do mundo médico-científico, fundamental para o conhecimento
dos resultados e dos progressos no campo pediátrico e para medir a validade científica dos produtos
propostos, mas vai mais longe: dialoga com estruturas educativas e recolhe constantemente sugestões
de mães e pais, os primeiros conhecedores das efetivas necessidades do bebé.
Tudo para oferecer as melhores soluções para o bem-estar do bebé e da família, produtos seguros,
pertinentes e específicos para cada fase do crescimento.
O Observatório destina-se, assim, em primeiro lugar, aos pais, oferecendo-lhes informações e sugestões
úteis, que lhes possam dar suporte e confiança nas suas decisões, a cada momento, na feliz mas
desafiadora experiência de educar um filho.
O Observatório Chicco agradece a todos os especialistas que nele colaboram, em particular aos que
contribuíram para o desenvolvimento deste guia com os seus conselhos e conhecimentos:
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DR.ª LAURA CINTELLI
| OBSTETRA |

DR. LUCA LEVRINI
| MÉDICO ORTODONTISTA |

DR.ª EMANUELA IACCHIA
| PSICÓLOGA |

DR. DIEGO TOSI
| DERMATOLOGISTA |

DR. RINALDO ZANINI
| PEDIATRA |

DR.ª LAURA SCIACCA
| NUTRICIONISTA |

DR.ª ROSANNA CANDON
| PEDAGOGA ANPE |

DR. MAURO TESTA
| ERGONOMISTA, BIOMECÂNICO |

A qualidade de vida e o bem-estar das crianças são a nossa maior missão e foi com base nesta
filosofia de empresa que nasceu o Projeto Chicco Dá Vida, uma campanha de responsabilidade
social a pensar nos bebés.
O nascimento de um bebé é o momento mais significativo na vida de uma família e este sentimento
e valor são iguais para todos. Era a esta força da natureza que nos queríamos associar e a possibilidade
de salvar estas vidas tem um valor de extrema importância para nós. Por isso escolhemos apoiar
Hospitais Pediátricos e Maternidades.
Iniciado em 2006, o Projeto Chicco Dá Vida consiste em selecionar, anualmente, um hospital
diferente e equipar os seus serviços de Neonatologia, dotando-os de equipamento moderno para
prestar cuidados necessários e tantas vezes insuficiente. Para iniciar este projeto, a Chicco procurou
um hospital especializado em cuidados neonatais. Assim chegámos à Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatais (UCIN) do Hospital Dona Estefânia. A ajuda concretizou-se através da doação de 1% das
vendas das Lojas Chicco, entre Julho e Outubro de 2006. A campanha teve uma grande aceitação
por parte dos consumidores, superando as nossas expectativas. Por isso, em 2007, decidimos dar
continuidade ao projeto, com o objetivo de o fazer chegar a outras cidades. Chegámos assim ao
Porto, mais concretamente à UCIN da Maternidade Júlio Dinis e, no ano seguinte, voltámos a lançar
a campanha, que apoiou a UCIN da Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra. Em 2009, o projeto
arrancou pelo quarto ano consecutivo, e voltámos a Lisboa, à UCIN do Hospital de Santa Maria, onde
nasciam, à data, mais de 3000 bebés todos os anos. Em 2011, o projeto voltou a arrancar em força
com a ajuda de quatro madrinhas bem conhecidas do público e foi assim que ajudámos a equipar
a UCIN do Hospital de Faro com mais 1% das vendas das nossas lojas entre Julho e Setembro do
mesmo ano. Em 2012 e 2013, apoiados pelas mesmas madrinhas e 1% das vendas entre Julho e
Setembro, chegámos ao Hospital de Gaia (em 2012) e ao Hospital de Aveiro (em 2013). Em 2014 e
2015 contámos com uma nova campanha e novos padrinhos, cujo apoio foi fundamental para nos
ajudar a levar o projeto a dois novos hospitais: Leiria e Guimarães. Em 2016 celebrámos 10 anos de
Projeto chegando à Maternidade Alfredo da Costa, talvez a mais emblemática maternidade do País.
Já estivemos em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Gaia, Aveiro, Leiria e Guimarães e este ano, com a
mesma missão e a mesma vontade de ajudar do primeiro dia, chegaremos a um novo hospital de
uma nova cidade, sempre fiéis à nossa missão: a felicidade do bebé.
Graças aos avanços da Medicina na área da Neonatologia, à criação de Unidades e Cuidados Intensivos
Neonatais, aos equipamentos de elevada tecnologia para o suporte de vida neonatal e ao empenho
e dedicação dos profissionais de saúde, hoje cresce um número crescente de recém-nascidos de alto
risco. E orgulhamo-nos de ajudar a salvar vidas.
Chicco Dá Vida é um Projeto 100% de todos nós: da marca Chicco e dos seus parceiros, dos médicos
e profissionais de saúde que têm recebido o Projeto de braços abertos, de todos os padrinhos e
madrinhas, dos consumidores que confiam em nós e no nosso Projeto, mas, principalmente, de
todos os bebés e suas famílias. E é em seu nome
que agradecemos a todos. São 10 anos a ajudar.
E 1% são seus. Obrigado.
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RELAXAR & DORMIR

GRAVIDEZ
PÁG.

8 - 13

PÁG.

ALEITAMENTO
PÁG.

30 - 41

14 - 29

| LOJA CHICCO |

O MUNDO CHICCO

PÁG.

Nas lojas Chicco pode encontrar tudo o que precisa para viver com serenidade a nova
experiência que o espera. Aqui poderá descobrir biberões, chupetas, carrinhos, brinquedos,
roupa, sapatos e todos os acessórios necessários para garantir o máximo conforto e
segurança em casa e nas viagens e passeios com o seu bebé, desde o primeiro dia.
As diferentes áreas estão bem identificadas e as nossas colaboradoras estão preparadas
para o ajudar em tudo o que precisar, disponíveis para fornecer todas as informações
sobre os produtos e recomendar os que melhor se adaptam aos seus requisitos pessoais.
Conheça também os serviços especiais que oferecemos aos nossos clientes, incluindo
o Baby Card, um cartão de benefícios a pensar no bebé e nos pais, que lhe permite
acumular pontos que pode usar em compras futuras e ainda lhe dá acesso a promoções
e ofertas especiais. Descubra também o nosso serviço de Lista de Nascimento, que
pode ser utilizado por familiares e amigos para celebrar o nascimento do bebé com
ofertas à medida das suas necessidades.
As mais de 30 lojas Chicco e inúmeros pontos de venda por todo o País são o testemunho
que a Chicco está, verdadeiramente, onde há um bebé.
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PAPA

BANHO & CUIDADOS
DO BEBÉ

PÁG.

BEM-ESTAR

42 - 55

PÁG.

56 - 59

MODA

BRINCAR
PÁG.

60 - 71

PÁG.

72 - 87

PASSEIO
PÁG.

88 -99

108 - 123

VIAGEM
PÁG.

100 - 107
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GRAVIDEZ

VOU SER MÃE.

Para muitas mulheres, o tempo de espera pelo
nascimento do bebé é inesquecível.
Os aromas são mais intensos, as emoções mais
coloridas, os alimentos tornam-se vontades, os
pensamentos transformam-se em desejos para o
futuro ﬁlho.
À medida que a barriga cresce, cresce também
na futura mãe um sentimento de satisfação que
a torna radiosa e a incentiva, juntamente com o
futuro pai, a preparar um ninho especial para o
seu bebé.
O seu corpo transformou-se, e agora, o mundo
inteiro está prestes a mudar com a chegada do
seu bebé.

-9
ALMOFADA DE GRAVIDEZ BOPPY
Para aproveitar os tempos de repouso sem perturbações, é importante adotar uma posição correta
e escolher, desde o início, um apoio específico. A posição recomendada pelos especialistas
é deitada de lado (de preferência para a esquerda), com os joelhos ligeiramente dobrados.
A almofada de gravidez Boppy, desenvolvida com a ajuda de um fisioterapeuta, garante um apoio e
um alinhamento correto do corpo, que permite que a mãe relaxe e tenha um sono mais tranquilo.
A almofada de gravidez Silverleaf, compacta e pequena, garante o apoio de partes específicas do
corpo, como a barriga, costas e pernas.
TOTALMENTE LAVÁVEL.
CÓD. 799253
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SUPORTE DA BARRIGA

SUPORTE DAS PERNAS

SUPORTE DAS COSTAS

O CORPO
TRANSFORMA-SE

Durante a gravidez, o corpo da mãe sofre grandes transformações.
A silhueta fica mais suave, os seios crescem, pelo que é essencial utilizar
um bom soutien de gravidez, para suportar e sustentar o peito.
Quando a barriga fica mais redonda, a mãe começa a sentir o peso, a sua postura pode
tornar-se incorreta e criar algum desconforto nas costas e nas pernas.
Muitas vezes, o sono é um pouco agitado e a posição de repouso é complicada. Para
evitar as dores nas costas e outros incómodos, a futura mãe deve escolher uma boa
almofada de gravidez, que lhe dê um apoio total, desde os joelhos aos tornozelos,
deixando espaço para a barriga. Assim o sono da mãe volta à normalidade, trazendo
de volta boas noites e tranquilidade.
A escolha da roupa deve também ser específica e adequada, com tecidos macios
que ajudem a envolver as novas formas arredondadas do corpo.
10
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ROUPA INTERIOR
PARA A MÃE

PARTIDA
PARA UMA NOVA AVENTURA

A escolha da roupa interior é importante na gravidez e no pós-parto. A linha Chicco Mammy
acompanha a mãe desde a gravidez até à fase de amamentação, apresentando soluções práticas
e específicas. A forma anatómica, os tecidos elásticos e os apoios suaves da roupa interior
adaptam-se e acompanham com naturalidade as alterações do corpo, valorizando a sua feminilidade.

MALA

-9 0+

NA GRAVIDEZ

APÓS O PARTO

As linhas tornam-se mais suaves. Os seios adquirem
volume e peso, e o abdómen cresce, causando
dores nas costas.

Logo a seguir ao parto, o corpo tende a voltar ao normal.
Os seios aumentam devido ao leite materno, e o
abdómen e o resto do corpo recuperam a forma
original.

UM SOUTIEN DE GRAVIDEZ DESENHADO PARA ACOMPANHAR O CRESCIMENTO
NATURAL DOS SEIOS, QUE PERMITA A MÁXIMA LIBERDADE DE MOVIMENTOS E
QUE GARANTA O MÁXIMO CONFORTO.
A ROUPA INTERIOR É IMPORTANTE PARA SUPORTAR ADEQUADAMENTE O
ABDÓMEN E REDUZIR O DESCONFORTO CAUSADO PELA PRESSÃO NA BEXIGA.

UM SOUTIEN ESPECÍFICO CAPAZ DE SUPORTAR O PESO DO PEITO E PERMITIR
UMA AMAMENTAÇÃO FÁCIL, TRANQUILA E SERENA.
A ROUPA INTERIOR DEVE SER FUNCIONAL, PARA APOIAR E SUPORTAR O
ABDÓMEN E PARA UMA RECUPERAÇÃO NATURAL DA FORMA FÍSICA.

FAIXAS, CINTAS E SOUTIENS
CINTA DE GRAVIDEZ
AJUSTÁVEL

MÃE

Pasta com os exames clínicos, documentos pessoais e boletim de saúde.
Eventualmente, poderá gostar de levar o seu mp3 para ouvir música suave.
Para vestir: 2-3 camisas de noite com abertura à frente para amamentar
ou pijamas confortáveis, 1 roupão, 3 pares de meias de algodão e chinelos,
3 soutiens de aleitamento (de tamanho maior do que aqueles usados durante a
gravidez).
No estojo de higiene: o que for necessário para a higiene, um
pacote de pensos higiénicos grandes.
E ainda: 1 embalagem de discos absorventes, 2 embalagens de cuecas
descartáveis ou em rede, que servem para segurar o penso, 1 embalagem
de toalhetes de limpeza para a higiene dos seios para utilizar antes da
amamentação, um saco para a roupa suja, 1 embalagem de compressas.

SOUTIEN DE ALEITAMENTO
MÁXIMO SUPORTE, GRAÇAS AO ELEVADO
SUPORTE LATERAL.
FÁCIL DE VESTIR, COM 4 GANCHOS
AJUSTÁVEIS.
CÓMODO, COM ALÇAS LARGAS E AJUSTÁVEIS,

EM TECIDO DE ALGODÃO ELÁSTICO E MACIO.
MÁXIMO SUPORTE, ACOMPANHA O
AUMENTO DO ABDÓMEN SEM COMPRIMIR.
FAIXA ELÁSTICA REGULÁVEL COM VELCRO

QUE DIMINUEM A PRESSÃO SOBRE OS OMBROS.
PRÁTICO, A COPA PODE SER ABERTA COM UMA
SÓ MÃO, TORNANDO PRÁTICO O PROCESSO
DA AMAMENTAÇÃO.

QUE GARANTE O SUPORTE E ALÍVIO
LOMBAR/ABDOMINAL.

DESENHO ANATÓMICO DAS PERNAS PARA
UMA TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTOS.

NÃO DEIXA MARCAS.
M
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CÓD. 11610 - CÓD. 11611

CÓD. 1155
LÁ STICA

BEBÉ

Para vestir o bebé, 3 mudas completas: 3 bodies interiores, 3 pares de meias,
3 babygrows, 1 gorro, 1 cobertor pequeno, fraldas, 1 toalha de banho macia,
toalhitas de limpeza para a muda da fralda.
No estojo de higiene: produto de banho e pomada antiassaduras.
Se for inverno, lembre-se de levar um gorro, uma camisolinha, um fatinho
almofadado, e um par de meias de lã para o proteger quando sair do hospital.
Não se esqueça da máquina fotográfica ou câmara de vídeo para guardar
para sempre os primeiros momentos de vida do seu bebé!
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NATURAL E RESPIRÁVEL
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Prepare com tempo tudo o que vai precisar durante a estadia no hospital.
Lembre-se também de pedir ao hospital indicações específicas sobre tudo o
que vai necessitar para si e para o bebé.

DISPONÍVEL EM BRANCO E PRETO COM
DISCRETOS LAÇOS ELEGANTES.
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ALEITAMENTO

CALMOS, DESDE O PRIMEIRO INSTANTE.

Aqui está ele, depois de uma longa espera!
O bebé pesa poucos quilos, mas já é o
protagonista do mundo dos pais.
Mãozinhas minúsculas, uma boca pequena que
procura o seio da mãe, uma cabecinha
pronta a ser mimada.
Emoções profundas, que não se irão repetir.
Agora, a mãe só pensa em fazê-lo crescer
forte e saudável.
Há muitas formas de amamentar, mas só uma o
vai acalmar: a serenidade da mãe.
O que conta é desfrutar o momento.

0+

AMAMENTAÇÃO
Amamentar é uma experiência única quer para a mãe, quer para o bebé, proporcionando um
momento e ligação especial entre os dois. A Chicco tem uma extensa gama de produtos
para ajudar a que a amamentação se torne num momento de serenidade e felicidade,
seja através do peito ou do biberão. A linha Chicco vai ajudá-la a ultrapassar as primeiras
dificuldades, permitindo-lhe disfrutar desta experiência com uma total paz de espírito.

BOMBA TIRA LEITE MANUAL
A bomba tira leite manual ajuda a prolongar a amamentação,
garante conforto e delicadeza e é muito prática.
GARANTE UMA EXTRAÇÃO EFICAZ E UM FLUXO DE LEITE NATURAL E CONSTANTE.
ENVOLVE DELICADAMENTE O SEIO E OFERECE UM CONTACTO SUAVE COM A PELE,
GRAÇAS À TEXTURA ESPECÍFICA DE SILICONE EXTRA MACIO DA CAMPÂNULA.
A PEGA ERGONÓMICA, COM REVESTIMENTO SUAVE, GARANTE UMA PEGA FÁCIL,
PARA UM MENOR ESFORÇO DURANTE A UTILIZAÇÃO.
COMPATÍVEL COM OS BIBERÕES NATURAL FEELING E WELL-BEING.
CÓD. 5740
VADO PO
RO

R

AP
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MÃES
A
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A PERFEIÇÃO DO LEITE MATERNO
O leite materno é o alimento perfeito para o seu próprio filho. Contém todos os nutrientes necessários
para o crescimento até aos 6 meses, sendo aconselhado pela OMS* também após o desmame.
Além de fazer crescer os nossos bebés em boas condições, o leite materno protege-os de infeções,
obesidade e diabetes. Está sempre pronto e aquecido à temperatura certa e é de fácil digestão.
Assim, a mãe que amamenta consegue perder, rapidamente, o peso acumulado durante a gravidez,
tendo uma recuperação também mais rápida após o parto.
No regresso ao trabalho ou em momentos de afastamento temporário, é possível não perder todos
estes benefícios, com a simples utilização de uma Bomba tira leite. Este útil dispositivo servirá não
só para poder continuar a dar este precioso alimento da mãe ao bebé, mas também para continuar a
estimular os seios se, no momento da alimentação, a mãe não tiver o bebé junto de si. Basta colocar
a campânula no seio, centrando bem o mamilo no interior da mesma, premir delicadamente a pega,
começando com movimentos mais rápidos para criar vácuo, tal como o bebé faz. Quando o leite
começar a sair, bastam 10 minutos de sucção em cada um dos seios. A mãe só terá que decidir se
quer dar logo o leite ao bebé ou conservá-lo no frigorífico por um máximo de 48 horas, ou ainda
congelá-lo por um período não superior a 3 meses. Boa amamentação!

CONFORTÁVEL E DELICADO
PARA A PELE

16

*Organização Mundial de Saúde.
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EFICAZ EXTRAÇÃO DO LEITE.
FLUXO DE LEITE NATURAL E
CONSTANTE.

RECIPIENTES MULTIUSOS PARA O LEITE

48 HORAS – FRIGORÍFICO
3 MESES - CONGELADOR

Ideais para guardar o leite em excesso no frigorífico
ou congelador.
Fáceis de transportar, sem verter.
COM TAMPA HERMÉTICA QUE PERMITE O ARMAZENAMENTO HIGIÉNICO
DO LEITE MATERNO.
A EMBALAGEM INCLUI: A TAMPA E A TETINA CHICCO NATURALFEELING
0M+ - FLUXO NORMAL.

ANTI-GOTA

DR. LAURA CINTELLI | OBSTETRA |

APROVADO POR
PARTEIRAS

BY
91%*APPROVED
MIDWIVES **

O LEITE MATERNO PODE SER RETIRADO DIRETAMENTE PARA O RECIPIENTE,
ALIMENTANDO DIRETAMENTE O SEU BEBÉ USANDO A TETINA INCLUÍDA.
CÓD. 2257

*Eficácia e Conforto aprovado por 91% das mães. * 92% das mães deram feedback positivo sobre a eficácia e 89% deram um feedback positivo
sobre o conforto geral (Estudo de mercado a 110 mães, 2013 Itália, resultados disponíveis junto da Artsana S.p.A.). ** 97% dos parteiras
avaliaram a eficácia de forma positiva . (Pesquisa 2014, Itália, 97 parteiras. Dados disponíveis junto da Artsana S.p.A.)
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AMAMENTAÇÃO
Durante a fase inicial da amamentação, as mães podem utilizar produtos
específicos para minimizar quaisquer dificuldades iniciais, e garantir o máximo
conforto, permitindo amamentar o bebé durante o maior tempo possível.

DISCOS EM TERMOGEL
Acalma os seios e facilita a amamentação.
2 EM 1: TERAPIA A QUENTE E A FRIO.
TERAPIA QUENTE: ESTIMULA O FLUXO DE LEITE ANTES DA AMAMENTAÇÃO. UTILIZANDO A CAPA

DISCOS ABSORVENTES ANTIBACTERIANOS

- OS DISCOS ABSORVENTES ANTIBACTERIANOS SÃO AVALIADOS POSITIVAMENTE POR 9 EM CADA 10 MÃES, QUANTO
À SUA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, TRANSPIRABILIDADE E SECURA.
- 80% DAS MÃES NÃO DESENVOLVERAM IRRITAÇÕES E FISSURAS. NO GRUPO DE MÃES COM IRRITAÇÕES OU FISSURAS, A
UTILIZAÇÃO DOS DISCOS ABSORVENTES ANTIBACTERIANOS APRESENTOU MELHORES RESULTADOS EM TERMOS DE CICATRIZAÇÃO,

*

60 UNID. CÓD. 61773
30 UNID. CÓD. 61779

LEITE.

DERMA

Um estudo efetuado numa amostra significativa de mães em fase de
amamentação mostra que:

HUMEDECIDA COM ÁGUA MORNA OFERECE AINDA MAIS CONFORTO E FAVORECE A PRODUÇÃO DE

TERAPIA FRIO: ALIVIA A VERMELHIDÃO DEVIDO AO INGURGITAMENTO MAMÁRIO, INCHAÇO E DOR
DESIGN ERGONÔMICO E FLEXÍVEL, ADAPTA-SE À FORMA DO PEITO.
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Máxima segurança para a pele delicada do seio.
Macios, absorventes e transpiráveis, deixam a pele sempre seca.
O tecido especial antibacteriano previne a proliferação de bactérias e garante uma
adequada higiene dos seios, ajudando a prevenir irritações e fissuras.

EM COMPARAÇÃO COM OS DISCOS ABSORVENTES TRADICIONAIS.

0+

AMAMENTAÇÃO

CÓD. 8043
Dispositivo médico.

TESTADO
PROTETORES DE SEIOS
Um suporte importante para a amamentação.
PERMITEM O MÁXIMO CONTACTO ENTRE A PELE DA MÃE E DO BEBÉ.
FORMA ERGONÓMICA, COM SILICONE SUAVE E FINO, GARANTEM O MÁXIMO
CONFORTO, UMA ÓTIMA ADERÊNCIA E UM AJUSTE PERFEITO.
PERMITEM QUE O LEITE FLUA NATURALMENTE E DE FORMA CONTÍNUA.
FÁCEIS DE COLOCAR E REMOVER.
PODEM SER ESTERILIZADOS NUMA SÓ VEZ.
DISPONÍVEL EM DOIS TAMANHOS.
CÓD. TAMANHO (S-M) 9033
CÓD.TAMANHO (M-L) 9034

| CONSELHO ESPECIALISTA |

A SURPREENDENTE VIAGEM DA AMAMENTAÇÃO.
Assim que nasce, o bebé procura instintivamente o seio materno. Quando o encontra e suga pela primeira vez,
começa a emocionante viagem da amamentação! Como todas as grandes viagens, no início, apresenta dificuldades
e incertezas, que vale a pena tentar superar. Deverá confiar num obstetra, que irá mostrar-lhe como lidar com o bebé,
de forma a que este tenha a boca bem aberta e não pegue só no mamilo, evitando assim a formação de fissuras.
Manter o bebé com a barriga dele encostada à da mãe e alternando as posições de amamentação (tradicional, de
lado, de rugby) irá permitir que o bebé esvazie melhor o seio. Se, como espero, esta viagem durar pelo menos 6
meses, aconselho a mãe a encontrar uma posição confortável, com uma boa almofada de amamentação, para evitar
as dolorosas “puxadas” no mamilo. Vai tornar-se uma das suas melhores aliadas. Então, do que é que está à espera?
Coloque a almofada na posição correta, abrace o seu bebé e desfrute de uma das viagens mais incríveis da sua vida!
FINO E
INVISÍVEL DEBAIXO DA ROUPA
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SUPER ABSORVENTE
GARANTE UMA PELE SECA

*Estudo efetuado pelo Hospital Clínico Mangiagalli e Regina Elena em Milão, com uma amostra de 90 mães que estavam a amamentar, 2007.

DR. LAURA CINTELLI | OBSTETRA |
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E SE EU NÃO PUDER
AMAMENTAR?

Qualquer mãe sabe que amamentar o filho é a coisa mais natural que existe.
E sabe que o momento da alimentação é sempre um momento de satisfação, de contacto
e de amor, mesmo no caso de a mãe não poder amamentar o filho e ter que utilizar um
biberão.
Para tornar tudo mais natural, é fundamental a escolha do biberão e, em particular, da
tetina, que deve ser extremamente macia e elástica, para facilitar os movimentos da boca
e da língua do bebé durante a alimentação, tal como acontece na amamentação ao peito.
Existe a possibilidade de escolher uma tetina específica para as diferentes idades: de
fato, a forma de sucção do bebé vai evoluindo ao longo do tempo e as suas exigências são
diferentes, de acordo com as diferentes fases de crescimento.

ALMOFADA BOPPY
A Boppy é uma almofada de amamentação que nasceu da ideia de uma mãe, para lhe oferecer a si e ao seu bebé
um apoio estável e envolvente. A sua forma específica e a sua consistência servem de apoio ao bebé durante
o processo da amamentação, reduzindo a tensão muscular dos braços, ombros e pescoço da mãe. Graças ao
exclusivo “Miracle Middle Insert” a almofada Boppy adapta-se a qualquer configuração corporal. É uma almofada
versátil, que acompanha o seu bebé durante as diversas fases de crescimento.

M

COD. 79902

co.pt
AIS

chic

A ALMOFADA BOPPY É TOTALMENTE LAVÁVEL NA MÁQUINA DE LAVAR E SECAR, ASSIM COMO A CAPA REMOVÍVEL.

S AIB A

3+

6+

9+

Nos primeiros meses, é indicada uma tetina de forma arredondada que permita ao bebé
manter a boca bem aberta e agarrar corretamente a tetina, como faria com o seio. Este
tipo de tetina é ideal para o aleitamento misto porque simula a forma de sucção no seio,
transmitindo as mesmas sensações da forma de amamentação natural. Progressivamente,
com o passar dos meses, a boca evolui e, durante a alimentação, o bebé cria com os
lábios um movimento mais forte, permitindo uma sucção e uma deglutição cada vez mais
similares às de um adulto. Nesta fase é indicado um apoio para os lábios mais estreito e
uma tetina menos côncava e mais alongada.
Não devemos esquecer que, mesmo que por um determinado período a mãe tenha tido
oportunidade de experimentar o aleitamento misto ou com biberão, ela poderá tentar
voltar a amamentar o seu bebé exclusivamente ao peito, devendo pedir ajuda ao pediatra
ou ao obstetra!
DR. LAURA CINTELLI
| OBSTETRA |

A Boppy facilita o
desenvolvimento motor
do bebé.
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Após a amamentação, a Boppy
transforma-se num ninho
confortável para o bebé relaxar.

A Boppy permite que o bebé
esteja sentado no chão,
ajudando-o a manter o equilíbrio,
e a aprender a estar sentado.

0+
Nasce uma nova forma de amor. É a forma que muda, não a magia do momento.
A Chicco desenvolveu a gama de biberões com uma tetina revolucionária que garante que o seu bebé tenha
uma sucção correta e semelhante ao seio materno, transmitindo-lhe serenidade.
Inovadora. A única gama que apresenta uma tetina exclusiva inclinada, para uma alimentação tranquila e confortável.
Evolutiva. Três biberões desenvolvidos para acompanhar o crescimento do bebé, desde os 0 aos 6 meses.
Novo silicone «Efeito mamã» acabamento aveludado extra macio, para uma sensação natural.
Confirmada por 95% das mães: facilita a transição entre o peito e o biberão*.

BIBERÃO
Os biberões Natural Feeling foram desenvolvidos para reproduzir a forma instintiva de sucção do bebé.

96 %

Adaptação imediata por 96% dos
bebés *.

Aceite*

95 %

**

Confirmado

O acabamento exclusivo da tetina de
silicone “ efeito mãmã ”, suave e flexível,
permite uma melhor transição entre o
seio e o biberão: confirmado por 95%
das mães **.
SILICONE EFEITO MAMÃ
Acabamento suave com uma textura
aveludada, para uma sensação natural
durante a sucção.

Tampa Higiénica
Mantém a tetina limpa e protegida.
tegida.

Tetina com base arredondadaa
os.
específica para recém-nascidos.
Posição e sucção ideais.
Dupla válvula anticólicas.

Biberão ergonómico fácil de
agarrar e de limpar.

Di
í l em dif
t cores.
Disponível
diferentes

Os biberões e tetinas estão disponíveis em diversos fluxos, adequados a todas as fases do crescimento.

0+

* De acordo com a legislação em vigor.

2+

4+

Com os bebés desde 1958
* Teste de consumidor, 50 mães e bebés, 0-3 meses, Itália 2016.
** Teste de consumidor, 100 mães e bebés, 0-6 meses, Itália,2016.

*Estudo piloto de avaliação com 100 mães e bebés, grupo de 0-6 meses. Itália, 2016.

6+
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0+
Os biberões da linha Chicco Well-Being permitem um aleitamento calmo e sereno.
A tetina fisiológica, resultado de estudos preciosos, permite uma amamentação tranquila e
contínua, prevenindo a ingestão de ar, que pode causar cólicas, soluços e regurgitação.

BIBERÃO
Os biberões Well-Being têm uma tetina fisiológica, com um avançado
sistema anti-cólicas, compatível com todos os biberões.
Disponíveis em vários modelos, formatos e materiais, quer em vidro,
quer em polipropileno.
ABERTURA AMPLA - TAMPA ANTI-GOTA - FECHO SEGURO

AMAMENTAÇÃO TRANQUILA E
CONTÍNUA – FÁCIL ACEITAÇÃO

EFEITO ANTI-CÓLICAS COMPROVADO*
A válvula anti-cólicas foi desenvolvida para prevenir
a ingestão de ar, ajudando a reduzir a irritabilidade,
regurgitação e as cólicas após a amamentação.

TETINA
Disponível em silicone macio
“efeito mamã” e borracha para
uma sensação natural.
ANÉIS EM RELEVO

SILICONE “Efeito Mamã”

Material resistente, macio e
flexível para uma sensação
confortável durante a sucção.

O acabamento exclusivo torna a tetina mais
aveludada e mais agradável para os bebés.

Os biberões e tetinas estão disponíveis em diversos fluxos, adequados a todas as fases do crescimento.

0+

* De acordo com a legislação em vigor.

2+

4+

6+

Com os bebés desde 1958
*Teste de consumidor, Itália, 2015.
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S AIB A

O PRIMEIRO BIBERÃO ANGULAR
Ideal para recém-nascidos, para uma amamentação
contínua e tranquila. Ângulo específico: a tetina permanece
sempre cheia de leite, evitando a ingestão de ar. A tampa
anti-gota e a base destacável tornam-no seguro e higiénico.

O leite materno está sempre pronto e à temperatura certa. Mesmo quando o bebé é
alimentado a biberão, a temperatura do leite, materno ou preparado, deve ser de cerca de 37°.
Após ter aquecido o leite com um aquecedor de biberões prático e rápido, deverá agitar ligeiramente o
biberão para uniformizar a temperatura. Antes de dar leite ao bebé, o método tradicional é sempre válido
para verificar se o leite está muito quente, colocando algumas gotas na parte interior do pulso.

MENINA CÓD. 206201 - MENINO CÓD. 206212
BORRACHA
SILICONE

AQUECEDOR DE BIBERÕES DIGITAL

ÂNGULO ESPECÍFICO

0+

2+

Aquece em poucos minutos e descongela o leite e a papa.
Ajuda a preservar as propriedades nutritivas do leite, graças
ao aquecimento gradual.

4+

DISPLAY DIGITAL E SINAL SONORO.
12 PROGRAMAS.
TEMPORIZADOR.

BIBERÃO WELL-BEING
Biberão ergonómico, permite que tanto o bebé
como a mãe o agarrem de forma prática e fácil.

CÓD. 7390

MENINA CÓD. 206101 - VERDE CÓD. 206353
BORRACHA
SILICONE
EFEITO ANTI-CÓLICAS COMPROVADO*

0+
AQUECIMENTO
GRADUAL

BIBERÃO WELL-BEING EM VIDRO

RÁPIDO

COMPATÍVEL COM OS
BIBERÕES E BOIÕES.

DESCONGELA

Feito em vidro, mantém a temperatura do leite durante
mais tempo e é resistente às variações de temperatura.
MENINO CÓD. 207102 - NEUTRO CÓD. 207203
BORRACHA
LATEX
HIGH QUALITY, HYGIENIC AND SAFE GLASS

4+
BIBERÃO WELL-BEING DE PASSEIO
Para aprender a beber de forma independente.
Satisfazem a necessidade de autonomia e independência do
bebé, acompanhando-o em todas as fases de desenvolvimento,
graças à forma ergonómica e à dupla pega.

0+

BALANÇA ELETRÓNICA DIGITAL
O controlo periódico do peso do bebé desde os primeiros dias de vida é importante para
verificar o crescimento.
A Balança Eletrónica Digital tem uma bandeja especialmente comprida que permite pesar o bebé
mesmo quando está deitado. Deteta o peso de forma rápida e precisa, mesmo se o bebé se mexer.
A FUNÇÃO MEMÓRIA É ÚTIL E PRÁTICA.
ERGONÓMICA E COMPACTA.
CAPACIDADE DE 30 G A 20 KG.
VISOR LCD.
CÓD. 5577

MENINA CÓD. 206251 - MENINO CÓD. 206242
SILICONE
BORRACHA

26

PARA AJUDAR O BEBÉ A APRENDER A BEBER
PELO BIBERÃO DE FORMA INDEPENDENTE
*Teste de consumidor, Itália, 2015.
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0+

CONSELHOS PARA A
AMAMENTAÇÃO

ESTERILIZAR
PARA O PROTEGER

Nos primeiros meses de vida, as defesas imunitárias do bebé são ainda muito reduzidas e tudo o que
entrar em contacto com a sua boca deverá ser limpo e higienizado. As tetinas, as chupetas, e também
os pequenos brinquedos que leva à boca, poderão ser veículos de infeções, tanto intestinais como da
cavidade oral. Assim, a esterilização é aconselhada desde os primeiros meses. Todos os objetos do bebé
devem ser bem lavados com água e sabão e abundantemente enxaguadas antes de serem esterilizadas.

Para começar bem a amamentação,
a mãe deve dar de mamar
sempre que o bebé pedir.

ESTERILIZADOR A VAPOR 3 EM 1
O esterilizador aproveita as propriedades do vapor
para desinfetar, de forma rápida e natural.
Responde a todas as necessidades, porque permite
escolher entre 3 modalidades diferentes com base
nos objetos a esterilizar:
FULL SIZE, COMPACT (poupa até 25%
de tempo e energia) e MICROONDAS.
Os objetos ficam esterilizados durante 24 horas, se
a tampa não for aberta.
Pode esterilizar até 5 biberões da linha Well-Being
e 4 da NaturalFeeling.
DEMORA APENAS 5 MINUTOS.
DIMENSÕES COMPACTAS E MODULARES.

Quando o bebé estiver a dormir
a mãe deve também repousar. A
amamentação requer energia.

Nas primeiras semanas, uma ajuda em
casa poderá ser preciosa para que a
mãe possa dedicar-se mais ao seu bebé.

CÓD. 7391

COMPACT

A mãe deverá ter uma alimentação
equilibrada e variada e beber
muitos líquidos.

eco

min
COMPACTeco

MICROONDAS PARA
ESTERILIZAR DE FORMA
MAIS RÁPIDA

3 EM 1 CONFIGURAÇÃO AJUSTÁVEL

28

TEMPO
DE ESTERILIZAÇÃO

Inchaço, ﬁssuras e perda de ﬂuxo são
possíveis inconvenientes. A mãe não deverá
desanimar, pois há solução para tudo!

3

COMPACT

FULL SIZE

MICROONDAS
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RELAXAR & DORMIR

FINALMENTE EM CASA.

Uma vez chegado a casa, o bebé vai estar muito
ocupado… a dormir. Ou, pelo menos, espera-se que
assim seja.
E a mãe vai aproveitar para ter algum tempo para
si ou, simplesmente, para repousar. Porque quando
o bebé está descansado, a mãe também pode
descansar.
Com o decorrer das semanas, o bebé começará a
estar mais tempo acordado e vai ser divertido a
mãe tê-lo junto a si, durante as diversas atividades
de casa.
Observar e ouvir a mãe, ver o que acontece ao seu
redor, será a forma de o bebé participar na vida
familiar e, a pouco e pouco, descobrir o mundo.

CHUPETAS

A chupeta desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da boca do bebé.
A tetina ideal deve ser adaptada à boca do bebé assegurando uma pressão correta
e uniforme da língua sobre o palato para evitar problemas dentários.
TETINA PHYSIO
A tetina ortodôntica ativa não só se adapta à boca do bebé, como também favorece ativamente o
desenvolvimento correto da boca do bebé.
A cavidade e o perfil inclinado facilitam os movimentos da língua, enquanto os pequenos relevos ajudam a
manter uma posição correta. A base fina e macia facilita o fecho da boca do bebé.
DISPONÍVEL EM TRÊS TAMANHOS DIFERENTES.
ACOMPANHA O CRESCIMENTO DO BEBÉ.

FORMA ANGULAR
DA TETINA

PEQUENOS RELEVOS
Favorece o posicionamento
natural da língua no interior
da boca.

Distribui uniformemente a
pressão da língua, favorecendo
o correto desenvolvimento do
palato.

| CONSELHO DO ESPECIALISTA |
BASE MUITO FINA E SUAVE

A SUCÇÃO

Facilita o fecho da boca do bebé.

A sucção é um ato instintivo no bebé, necessário para se alimentar e, deste modo, sobreviver. Já no
útero materno esse é um dos primeiros e importantes momentos de aprendizagem neuromuscular.
Além disso, a sucção promove o desenvolvimento dos músculos ao redor da boca (periorais) e induz
a pressão da língua no palato, incentivando o seu crescimento adequado.
É, portanto, uma função essencial, que não deve ser negligenciada.
Por estes motivos, o uso de uma chupeta, com requisitos específicos quanto à forma e suavidade,
pode ter efeitos positivos no desenvolvimento da boca e do palato.
Mas não é tudo: estudos recentes demonstram que a sucção durante o sono contribui para reduzir
o risco de SMSL (Síndrome de Morte Súbita do Lactente), a chamada morte no berço. Portanto, é
importante encorajar o uso da chupeta, com um aleitamento bem definido, recordando que o bebé
não deve usá-la para além dos 36 meses e que nunca deve ser mergulhada em substâncias doces que
favorecem as cáries.

SILICONE “Efeito mamã”
Higiénica e com acabamento exclusivo para
um efeito extra aveludado e mais agradável.*

BORRACHA
Macia e elástica para uma sensação
natural durante a sucção.

*Teste efetuado a 150 crianças, Itália 2014

CAIXA ESTERILIZÁVEL.

DR. LUCA LEVRINI | MÉDICO DENTISTA |

* De acordo com a legislação em vigor.
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DESENVOLVIDO POR
ORTODONTISTAS
DE RENOME

ASSOCIAÇÃO

DENTISTAS
ITALIANOS

Todas as chupetas Chicco têm tetina ortodôntica Physio.
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CHUPETAS

0+

Durante as primeiras semanas de vida do seu bebé, quando o bebé procura conforto e
relaxar, pode oferecer uma chupeta leve e pequena, pensada especialmente para sua
boca tão pequena e delicada.

0-2
Para recém-nascidos: leve com tetina pequena.

| CONSELHO DO ESPECIALISTA |
PEQUENA E LEVE

DRA. EMANUELA IACCHIA | PSICÓLOGA |
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Pequena e curta, promove
ativamente o correto
desenvolvimento da boca.

ESCUDO ERGONÓMICO
Fácil de agarrar graças ao escudo
ergonómico.

AIS

co.pt
M

chic

A CHUPETA
Para o bebé, a sucção é um ato instintivo que proporciona sensações agradáveis.
É um antídoto para o medo e para o sentimento de solidão, uma vez que estimula a
produção de substâncias no cérebro que promovem o relaxamento. A chupeta dá, assim,
conforto e serenidade ao recém-nascido e, consequentemente, à mãe e ao ambiente
familiar.
Sem dúvida que a chupeta é um aliado, verdadeiramente precioso!
Deve, contudo, ser utilizada quando é evidente o desejo de chuchar do bebé. O choro
do recém-nascido é, na verdade, o seu único meio de comunicação e deve ser bem
interpretado: poderá expressar um pedido para conversar com a mãe ou para contactar
com ela.
A chupeta não deve ser um substituto da relação íntima entre mãe e filho, que é tão
importante para o desenvolvimento psicológico da criança.

MINI TETINA ORTODÔNTICA PHYSIO

Desenvolvida para se ajustar à
boca do bebé.
Ideal para recém-nascidos,
graças ao tamanho pequeno,
peso leve e forma ergonómica.

S AIB A

0-6

6-12 12+

Extremamente macia e flexível,
para garantir o máximo
conforto, de dia e noite. Base
semelhante ao seio materno que
permite que os lábios descansem
confortavelmente.
Disponível também noutras cores.

Oríficos de ventilação:
aumentam a circulação de ar,
deixando a pele respirar.

Super delicada: ergonómica,
oferece um conforto máximo.

Super compacta: pequena e fina,
que assegura o espaço correto
para o queixo e nariz.
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DORMIR EM SEGURANÇA,
COMO FAZER?

Nos primeiros meses de vida, o berço é preferível a uma cama porque o
bebé sente-se mais protegido e aconchegado. É aconselhável
colocá-lo no quarto dos pais, o mais perto possível da mãe, porque a
partilha do quarto é considerada segura e benéfica.
Com o bebé ao seu lado e vigiado, a mãe dorme mais tranquila, lida
melhor com as frequentes interrupções do sono e é mais cómodo
quando tem que amamentar durante a noite.
Além disso, dormindo ao lado, o bebé adquire naturalmente os ritmos
biológicos dos pais, tornando-se mais sociável e reforça
ainda mais a sua ligação aos pais.
Estudos recentes demonstram com evidência que dormir perto, mas
não na mesma cama, reduz o risco de SMSL (Síndrome de Morte Súbita
do Lactente), tal como a utilização da chupeta durante o sono.

0+

Recomendo vivamente que os pais nunca coloquem o bebé na sua
cama durante o sono, pois pode ser muito perigoso.

Após os primeiros meses, o bebé pode habituar-se gradualmente a
dormir longe dos pais, no seu próprio quarto.
SIDS and Other Sleep-Related Infant Deaths: Expansion of Recommendations for a Safe Infant Sleeping Environment
- Task Force on Sudden Infant Death Syndrome - Pediatrics 2011

AIS

co.pt
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Chicco Next2Me Dream é um berço inovador que lhe permite dormir
sempre ao lado do seu bebé, e decidir se quer abrir ou fechar o bordo
lateral durante a noite, mesmo com o berço fixo à cama, graças
ao novo manípulo. Quando não está fixo, Chicco Next2Me Dream
permite também embalar o seu bebé graças à modalidade baloiço. Elee
dorme em segurança, no seu berço, enquanto descansa tranquila perto
o
dele e se necessário, poderá sempre amamentá-lo comodamente.
O sistema de fixação é simples e seguro, para unir com firmeza o
berço à cama dos pais e assim, dormirem lado-a-lado.
A altura é regulável em 11 posições para se adaptar aos vários tipos dee
cama. Inclui um colchão firme e macio que facilita a passagem de ar.

chic

Para garantir um sono seguro, recordo ainda que o bebé deve dormir
na posição supina (de costas), num colchão rígido, sem edredão nem
almofadas volumosas e não deve ser demasiado coberto.

Dormir ao lado é reconfortante, agradável e reforça a sua ligação com o bebé.
Para um sono seguro, tenha o bebé ao lado da sua cama, mas no seu próprio espaço.

S AIB A

DR. RINALDO ZANINI | PEDIATRA |
SISTEMA DE ABERTURA COM UMA SÓ MÃO
PODE REGULAR A INCLINAÇÃO PARA PERMITIR AO BEBÉ RESPIRAR MELHOR, NO CASO DE
CONGESTÃO NASAL OU PARA FACILITAR A DIGESTÃO.
AS 4 RODAS PERMITEM DESLOCÁ-LO FACILMENTE, DENTRO DE CASA.
É FÁCIL DE DESMONTAR E FICA COMPACTO, PARA FACILITAR O TRANSPORTE DENTRO DA PRÁTICAA
BOLSA.
MODALIDADE FIXA OU BALOIÇO.
CÓD. 79343
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Para proporcionar uma noite de sono tranquila e facilidade ao deitar, tente criar rotinas diárias.
Crie um verdadeiro ritual do sono, com gestos e atividades que seu filho aprenderá a reconhecer
como a preparação para ir dormir.
Crie um ambiente aconchegante, com luzes acolhedoras, música relaxante e uma caixa de música
para tranquilizar o seu filho juntamente com abraços e mimos que irão ajudá-lo a render-se ao sono.
BABY MOON: LUZ DE PRESENÇA AUTOMÁTICA
A luz de presença Baby Moon ajusta a luminosidade do quarto
do bebé, acalma-o durante a noite e ajuda a mãe a orientar-se
no escuro, sempre que possível.
Graças ao sensor, acende-se automaticamente no escuro e
desliga-se assim que aparece luz. O design garante uma melhor
distribuição da luz, enquanto a forma e o tamanho pequeno
adaptam-se a qualquer tipo de tomada.
LUZ LED DE BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO.

0+

CÓD. 7276

O ÚNICO BERÇO EVOLUTIVO ONDE O SEU BEBÉ
PODE DORMIR ATÉ AOS 18 MESES.
LullaGo Zip é a solução perfeita para dormir em casa ou em viagem, desde
o nascimento até aos 18 meses! Oferece ao bebé um espaço confortável
para descansar e dormir, gaças ao colchão macio. Transforma-se em menos
de um minuto numa cama adequada ao bebé dos 6 aos 18 meses de idade,
graças ao fecho de correr colocado na parte externa do berço.
Inclui uma prática bolsa de modo a transportá-lo para qualquer lugar.

De acordo com as recomendações médicas internacionais, a posição supina é
a mais indicada para um sono seguro.
No entanto, esta posição durante um período prolongado poderá deformar a forma natural da
cabeça. Portanto, é aconselhável alternar com outras posições quando o bebé está acordado.

CÓD. 79153

INTERCOMUNICADOR VIDEO DIGITAL TOP
O intercomunicador Vídeo Digital Top permite ver a criança em qualquer momento e estar em contacto com ela,
graças à comunicação bi-direcional.
Para recordar todos os momentos do crescimento do bebé, poderá descarregar fotos e vídeos através da pporta USB.
Tanto a unidade dos pais, como a unidade do bebé podem funcionar com bateria ou
através de um adaptador de rede.
AMPLO ECRÃ TÁTIL ( 3 POLEGADAS)
CÂMARA DE VÍDEO E CAMARA FOTOGRÁFICA, PERMITE GRAVAR VÍDEOS
CÂMARA AJUSTÁVEL
PERMITE DESCARREGAR FOTOS E VÍDEOS ATRAVÉS DA
PORTA USB (CABO INCLUÍDO).

AIRFEELING: ALMOFADA SUAVE E FINA
CONCEBIDA PARA O BERÇO
O material inovador da almofada reduz a pressão
exercida pela cabeça do bebé e suporta-a.
Sensível à temperatura corporal, adapta-se à forma
da cabeça, distribuindo o peso de modo uniforme.
Graças à sua estrutura de células abertas, o material
garante também uma melhor circulação do ar.
CÓD. 7338

CÓD. 25671

38

ALCANCE MÁXIMO
CERCA 150 METROS
**em condições ótimas, espaço aberto sem obstáculos.

UNIDADE DOS PAIS

UNIDADE DOS BEBÉS
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SUGESTÕES PARA
RELAXAR & DORMIR

Vista-lhe um pijama confortável ou um
saco para dormir, não o tape demasiado
e não aqueça excessivamente o quarto.

Para um sono seguro, nos primeiros
meses, lembre-se de colocar o bebé
de barriga para cima e oferecer-lhe a
chupeta para adormecer.

Crie um ritual repetitivo todas as noites
na hora de dormir, fazendo tudo com
calma, evitando brincadeiras que o
excitem ou demasiados movimentos.

0+
Após a alimentação, aproveite todos os momentos para relaxar e mimar o seu bebé: não tenha
medo de abraçá-lo, abraços são um mimo que o seu bebé precisa.

Prepare um ambiente agradável, com luzes
suaves e relaxantes e cante canções de
embalar ao seu bebé.

Após os primeiros meses, ﬁque ao
lado da sua cama para o tranquilizar
e deixe-o adormecer com o seu
boneco favorito.
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Boppy® Hug & Nest™ aconchega suavemente o seu bebé: É prática, simples e pode ser utilizada em cada
momento para relaxar e descansar.
O seu design com bordas arredondas garante uma posição confortável e o suporte ideal para o bebé desde o
nascimento.
Versátil: acompanha o crescimento do bebé.
DOS 0M+ AOS 12M+ TOTALMENTE LAVAVÉL E FÁCIL DE TRANSPORTAR
CÓD. 79939

0m+ Para relaxar

5m+ Para aprender a estar sentado

12m+ O meu primeiro sofá
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BANHO & CUIDADOS DO BEBÉ

UM MOMENTO SÓ NOSSO.

O primeiro banho é sempre uma emoção
especial, embora muitas vezes a mãe não se sinta
preparada.
O bebé parece pequeno e delicado e os pais ainda
não sabem como lidar com ele.
Felizmente, o instinto é mais forte do que o medo.
Pouco a pouco, o banho transforma-se num
momento íntimo e mágico, onde o bebé e a mãe
são um só.
Entre salpicos e brincadeiras, crescem juntos,
brincam e ﬁcam a conhecer-se melhor.

CONHECER A PELE DO BEBÉ.

Durante os primeiros meses de vida, a pele do recém-nascido
desenvolve-se e sofre modificações profundas. Essa evolução é
marcada nas primeiras fases de vida do bebé e prossegue ao longo dos
anos.

Na criança, a espessura da pele é menor do que nos adultos, como
também é menor a quantidade de lípidos. Por isso, é bastante mais
permeável a agentes externos. Além disso, a produção de gordura
cutânea diminui gradualmente após o nascimento.
A pele das crianças é, portanto, mais fina e seca, apresentando uma
maior suscetibilidade à desidratação e irritação. Existe também um
risco aumentado de absorção de substâncias tóxicas.
Os produtos cosméticos para os recém-nascidos e bebés
(proteção e hidratação) devem ser dermatologicamente
testados e especialmente formulados para acompanhar a
pele no seu processo natural de desenvolvimento, sem alterar o
delicado equilíbrio fisiológico.
DR. DIEGO TOSI | DERMATOLOGISTA |

S E N S AT I O N

A

Imediatamente após o parto, a pele do recém-nascido é protegida
por uma camada branco-amarelada, constituída por água, substâncias
gordas e ceras, que têm uma função protetora - “vernix caseosa”. Esta
proteção natural acaba por desaparecer, durante os primeiros dias de
vida.
OVADO PO
PR
R

MÃES
APENAS O QUE A SUA PELE NECESSITA
A nova linha de cosmética Natural Sensation, foi estudada para garantir o processo natural de
desenvolvimento da pele do bebé, como na barriga da mãe.
As fórmulas são inspiradas na composição de “vernix caseosa”, a proteção natural da pele
durante a gravidez. Os produtos limpam, nutrem e protegem a pele do bebé, da forma mais
natural possível.
INGREDIENTES ATIVOS NATURAIS
Selecionados pelas suas propriedades específicas, e com uma elevada segurança
toxicológica.
ELEVADA TOLERÂNCIA TESTADA
Testados sob supervisão médica, por institutos independentes de renome, que comprovam
a eficácia e tolerância, com resultados muito positivos.
SEM PARABENOS, SEM FENOXIETANOL
Fórmulas extrassuaves, estudadas especificamente para a pele delicada do recém-nascido.
APROVADO POR DERMATOLOGISTAS E PEDIATRAS
IDEAIS PARA USAR DESDE O NASCIMENTO
*Teste clínico de autoavaliação em 60 bebés, durante 4 semanas, em 3 produtos – óleo de banho, creme de corpo e pasta lenitiva.
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S E N S AT I O N

S E N S AT I O N
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IDEIA PARA OFERTA
GEL DE LIMPEZA TEDDY BEAR
Limpa delicadamente a pele do bebé, deixando-a macia e
agradavelmente suave e perfumada.
Fácil de enxaguar e não irrita os olhos.
CÓD. 7632

Aloé: ação hidratante e calmante.
Camomila: ação calmante e suavizante.

ÓLEO DE BANHO
Limpa delicadamente a pele do bebé, sem alterar o filme hidrolipídico. Possui uma ação extrassuave. Hidrata
desde o primeiro banho.
Diluir uma pequena quantidade de produto na água do banho, ou aplicar diretamente na pele do bebé com um
algodão. Ideal para a pele seca e para lavar o cabelo delicado do recém-nascido.
Sem álcool, óleos minerais ou corantes.
A

CÓD. 7451

Sem parabenos e sem corantes, sem álcool e sem sabão.
Sem Fenoxietanol.

OVADO PO
PR
R

MÃES

LIMPA E HIDRATA SEM DEIXAR A PELE GORDUROSA 88%.

CREME DE CORPO
Hidrata profundamente a pele do bebé durante todo o dia (24h), mantendo os níveis de hidratação
adequados. Protege e reforça a barreira natural, deixando-a respirar. Textura agradável, rapidamente
absorvida e não gordurosa.
Sem álcool, óleos minerais ou corantes.
A

CÓD. 7455

OVADO PO
PR
R

MÃES

INDICADO PARA A PELE SECA 95%

PASTA LENITIVA 2 EM 1

ÁGUA DE COLÓNIA
Com a sua fragrância fresca e delicada e sem
álcool, a Água de Colónia vai deixar a pele do bebé
agradavelmente perfumada, respeitando a sua pele
delicada.
CÓD. 7928

Previne irritações e vermelhidão causadas por agentes externos. Protege a pele e reforça as defesas naturais,
criando um efeito barreira, que deixa a pele respirar. Acalma desde a primeira aplicação, reforçando a barreira
protetora da pele. Repara acelerando o processo natural de regeneração da barreira cutânea. Fórmula
extrassuave. Sem perfume.

A

CÓD. 7459
OVADO PO
PR
R

MÃES
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TEXTURA AGRADÁVEL FÁCIL DE APLICAR 97%
47

0+

Após o banho, os cuidados com o bebé continuam. Quando o bebé está relaxado e tranquilo,
é o momento ideal para verificar e limpar o nariz e as orelhas, cortar as unhas e pentear o cabelo,
que, pouco a pouco, se vai tornando mais frequente. Para finalizar, coloque algumas gotas de
água de colónia, que o envolvem numa fragrância suave e delicada.
AIS

co.pt
M

chic

CUIDADOS DO BEBÉ

S AIB A

ESCOVA E PENTE
Acessórios práticos indispensáveis para a higiene do seu bebé.
Escova de cerdas naturais macia, e pente com pontas
arredondadas, ideais para pentear o cabelo delicado do bebé.

| CONSELHO DO OBSTRETA |

O BANHO, O QUE FAZER?

DISPONÍVEL EM DUAS CORES.

Coloque o bebé lentamente na banheira, fale com ele e sorria para o tranquilizar. Segure o bebé por
baixo da axila com uma mão, e apoie a cabeça no seu antebraço. A outra mão deve estar por baixo
do rabinho. Quando o bebé estiver dentro da água e pousado no fundo da banheira, a mão ficará
livre para lavar qualquer parte do corpo do bebé. Não se esqueça de limpar com cuidado, também
as pregas da pele, de modo a remover qualquer substância que possa favorecer a irritação da pele.
Nos primeiros meses, o banho não deverá durar mais do que 10-15 minutos: a permanência na água
para além de um determinado tempo poderá relaxar o bebé de tal forma que o faça adormecer, o
que irá impedi-lo de mamar à hora da refeição logo a seguir ao banho.

CÓD. 65691 - CÓD. 65692

TESOURA PARA BEBÉS
Tesoura em aço inoxidável, com lâminas curvas e pontas
arredondadas, que garante a máxima segurança durante a
utilização.
Estão protegidas com uma tampa, para garantir a máxima
higiene quando não estiverem a ser utilizadas.

DRA LAURA CINTELLI | OBSTETRA |

DISPONÍVEL EM DUAS CORES.
CÓD. 59121 - CÓD. 59122

O banho, o momento preferido de muitas mamãs e papás, tem um efeito calmante sobre o bebé e
também é um bom ritual para induzir o sono. Antes de mergulhar o bebé nesta experiência, verifique
a temperatura da água com um termómetro adequado de modo a não ultrapassar os 36/37 °C.
Para o secar, utilize uma toalha macia, sem esquecer de limpar algumas zonas escondidas que
podem ficar húmidas. Para a sua pele delicada, utilize produtos específicos para manter o equilíbrio
fisiológico e estrutural da pele, de forma a evitar irritações e vermelhidões
CUDDLE & BUBBLE
Uma banheira com vestidor, cómoda e confortável tanto para o bebé
como para os pais.
A altura é regulável em três posições para adaptar-se à estatura do
adulto. Graças às rodas e à forma de fechar, torna-se compacta e fácil
de transportar. Monta-se em menos de um minuto.
A BANHEIRA OFERECE DUAS MODALIDADES DE USO: PODE COLOCAR O BEBÉ SEMI-DEITADO
APÓS O NASCIMENTO, E SENTADO A PARTIR DOS 6 MESES. DISPÕE DE COPO LAVA-CABEÇA E
COMPARTIMENTO PORTA-ESPONJA.
INCLUI UMA PRATELEIRA INFERIOR PORTA-OBJECTOS E UM REDUTOR MACIO E LAVÁVEL, PARA
GARANTIR UMA HIGIENE ADEQUADA.
CÓD. 79348
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TERMÓMETRO DE BANHO PEIXE BALÃO

0+

Ajuda a verificar a temperatura da água do banho, graças a uma
tira termo-sensível ao calor, que muda de cor.
Tem a forma de um peixinho divertido que boia na água.
DISPONÍVEL APENAS NUMA COR.
CÓD. 65640

O MEU PRIMEIRO BEAUTY SET
Ideal em casa ou em viagem, este estojo de
beleza permite à mãe ter à mão tudo o que é
necessário para o banho do bebé. Tem uma
prática bolsa de rede para secar os objetos que
estiveram dentro de água.
DISPONÍVEL TAMBÉM EM ROSA.
CÓD. 59341
49
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CUIDADO
UMBILICAL

CONSELHOS
PARA O BANHO

Aqueça bem o local onde vai
dar banho ao bebé e veriﬁque
a temperatura da água com o
termómetro adequado.

Tenha à mão tudo aquilo que vai
precisar, para não deixar o bebé
sozinho na banheira ou
no vestidor.

0+

O cuidado umbilical é, muitas vezes, uma causa de preocupação para os pais, que têm medo de cometer erros
ou magoar o bebé. Na verdade, é mais fácil do que parece, e não é doloroso para o bebé, porque essa parte do
corpo não tem sensibilidade. Devemos ter o cuidado de mudar a compressa se a mesma se molhar – o que acontece
com mais frequência nos meninos – e esperar que o cordão caia após alguns dias. O obstetra ou o pediatra saberão
fornecer ótimas indicações sobre os produtos que devem ser utilizados mas, em geral, é suficiente um pouco de soro
fisiológico, compressas esterilizadas e uma ligadura tubular. A fralda e o body envolverão suavemente tudo isto.

MINI KIT UMBILICAL MEDIBABY
O Kit umbilical Medibaby é extremamente útil no tratamento
do cordão umbilical do bebé, e contém 3 compressas em
tecido não tecido esterilizadas e 3 ligaduras tubulares elásticas.
As compressas em tecido não tecido são pré-cortadas, o que
facilita o tratamento do cordão umbilical e o seu correto
posicionamento. Além disso, as ligaduras tubulares são muito
fáceis de retirar e colocar. São transpiráveis, por isso não
irritam a pele do bebé.
MINI KIT CÓD. 70093

O banho relaxa o
recém-nascido ou pode
ser um ótimo método
para induzir o sono.

Uma bela massagem depois do
banho é um momento para miminhos
e para favorecer o relacionamento
mãe-bebé.

HIGIENE NASAL
O pequeno e delicado nariz do bebé merece especial atenção e cuidado. As constipações não
permitem que o bebé respire bem e isso vai trazer perturbações no sono e na alimentação.
De facto, um nariz desentupido facilita a amamentação e um sono tranquilo.
A linha PhysioClean oferece uma gama completa de produtos que podem ajudar
a mãe a limpar e cuidar do nariz dos mais pequeninos, de forma delicada e prática.
O aspirador nasal PhysioClean permite eliminar o excesso de secreções nasais, de forma prática
e delicada. A sua forma ergonómica permite que a mãe o utilize com facilidade, e o bico macio é
indicado para o nariz sensível e delicado dos mais pequeninos.
ASPIRADOR NASAL CÓD. 4904
Dispositivo médico

Os salpicos de água no chão fazem
parte do jogo! Chame também o
pai e brinquem todos juntos.

A solução fisiológica PhysioClean é uma preciosa
ajuda para limpar e hidratar o nariz dos mais pequeninos,
favorecendo a eliminação do excesso de muco.
Pode ainda ser utilizado para a limpeza exterior dos
olhos e é indicado na aerossolterapia.
SORO FISIOLÓGICO CÓD. 04983 (5 ML - 10PÇS)
Dispositivo médico CE0373

RECARGA CÓD. 4982
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Dispositivos médicos CE. Ler atentamente os avisos ou instruções de utilização. Publicidade autorizada pelo Ministério da Saúde, a 18.08.2014
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APÓS O APARECIMENTO DOS PRIMEIROS DENTES

6+

ESCOVA DE DENTES
As inovadoras cerdas cónicas ultrafinas e macias são ideais para limpar
delicadamente as gengivas e os dentinhos. Com cabeça arredondada e
pescoço fino, foram especificamente estudadas para a boca pequena do
bebé. O pescoço é ligeiramente inclinado para alcançar também as zonas
posteriores da boca.

| CONSELHO DO ESPECIALISTA |
A

DR. LUCA LEVRINI
| MÉDICO DENTISTA |

ESCOVA DE DENTES DE LEITE
O

N

A higiene oral do bebé e a prevenção de cáries devem começar desde muito cedo: a partir dos primeiros
dias de vida, é importante limpar as gengivas do bebé após cada refeição. Depois dessa fase, a boca e os
dentes do bebé devem ser protegidos por uma adequada administração de flúor e por uma utilização
correta da escova de dentes. Até aos três anos, a tarefa de lavar os dentes da criança compete aos pais.
Depois dessa idade, gradualmente, a criança adquire a destreza necessária para se tornar autónoma. Os
pais devem incentivá-la e praticar regularmente os gestos de higiene oral, dando um bom exemplo.

CÓNIC

TEC

QUE BELO SORRISO!

AZUL CÓD. 69582 - ROSA CÓD. 69581

LO GI

A

12+

AZUL CÓD. 90792 – ROSA CÓD. 90791

6-12+

ANTES DO APARECIMENTO DOS PRIMEIROS DENTES

CÓD. 7428 - CÓD. 7429

ANÉIS DE DENTIÇÃO

KIT GENGIVAL MULTIFUNÇÕES
O Gel gengival é adequado para acalmar os pequenos incómodos ligados ao aparecimento
dos primeiros dentes. Contém Xilitol, conhecido pela sua ação antibacteriana,
que limpa e higieniza a mucosa oral. Além disso, alivia as gengivas inflamadas, graças à
Camomila e ao efeito refrescante da fórmula em gel. É seguro para engolir e inodoro. O
Massajador de Gengivas para o dedo, em silicone esterilizável e com cerdas extremamente
macias, é útil para uma aplicação eficaz do gel gengival.

2+

CÓD. 2525

DURANTE A ERUPÇÃO DOS PRIMEIROS DENTES

2+

A Chicco criou uma linha completa de massajadores de gengivas para as diferentes fases da dentição.
MORDISCAR
Anel de dentição Soft Relax: em silicone higiénico, leve e fácil
de agarrar.
CÓD. 2578

RENDIZ
AP

4+

PASTA DE DENTES
Ajudam a prevenir as cáries dentárias, graças ao Xilitol e ao Flúor 1000 ppm.
Fórmula de baixo teor abrasivo para não danificar os dentes de leite.
Sem conservantes.
DISPONÍVEL NOS SABORES MAÇÃ-BANANA E MORANGO.

TE

PR

ORAL CARE
CIPIAN
IN

0+

Cerdas muito suaves com “tecnologia cónica”, com extremidades ultra
finas para uma ação delicada no esmalte e gengivas sensíveis. Cabeça com
limpa-língua. Ergonómica e anti deslizante. Com uma divertida ventosa e
uma tampa, para tornar a rotina de higiene oral ainda mais divertida!

4+

ALIVIAR
Anel de dentição Fresh Relax, com pegas ergonómicas e
diferentes texturas.
Contém água no interior. Pode guardar no frigorífico para aliviar
as gengivas do bebé.

ESCOVA MASSAJADORA DE GENGIVAS
Com cabeça pequena e arredondada e com relevos macios, é ideal para aliviar as dores
causadas pelas gengivas inflamadas. Ao mesmo tempo, ajuda a criança a habituar-se ao
uso da escova de dentes.

CÓD. 2579

CÓD. 6960

12+
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CONJUNTO DE HIGIENE ORAL
Contém um dentífrico de morango 12m+ e uma escova de dentes.

6+

ESTIMULAR

DISPONÍVEL EM TRÊS CORES.

Anel de dentição Funny Relax, com pegas ergonómicas, massaja as
gengivas do bebé e estimula-o através de uma interação tátil e sonora.

CÓD. 7533

CÓD. 2580
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| CONSELHO DO ESPECIALISTA |

| CONSELHO DO ESPECIALISTA |

MUDA DA FRALDA, COMO SE FAZ?

DAS FRALDAS PARA O BACIO

Durante os primeiros meses de vida, a pele do bebé é ainda particularmente fina e sensível.
Por essa razão, as assaduras e irritações são muito frequentes, sobretudo na zona da fralda, devido ao contacto prolongado
com resíduos orgânicos, à maceração da pele e à ação oclusiva exercida pela fralda, e ainda à fricção mecânica durante os
movimentos do bebé.
É, pois, necessário seguir determinadas regras:
- Mudar frequentemente a fralda do bebé - deixá-lo sem fralda o máximo tempo possível;
- Após cada muda de fralda, lavar a pele com água tépida e um líquido de limpeza suave e específico;
- Nas meninas, a limpeza deve ser feita da frente para trás, para não transportar bactérias e impurezas para os órgãos genitais;
- Secar com cuidado e delicadeza, sem esfregar;
- Aplicar uma camada de creme à base de Óxido de Zinco, para aliviar qualquer eventual irritação e isolar a pele do contacto
com substâncias que possam causar irritação.

A transição das fraldas para o bacio é uma etapa fundamental no desenvolvimento do bebé e na afirmação da
sua autonomia. Enfrente a situação com paciência e serenidade, sem ansiedade. A partir dos 18-24 meses, o bebé
começa a exercer um certo controlo sobre os seus esfíncteres, o qual no entanto, ainda é insuficiente, sobretudo
durante a noite. É óbvio que não existem regras precisas e que cada criança enfrenta a nova situação com horários
e de formas diferentes. Faça a mudança quando lhe parecer que o bebé está pronto, num período de tranquilidade
e bem-estar, talvez durante o verão, não excluindo a hipótese de ter que adiar a tentativa por algumas semanas.
Mas sobretudo, não tenha pressa, não repreenda mais a criança, nem a castigue. Pelo contrário, encoraje-a, tendo
sempre em conta qualquer “incidente” esporádico, que será inevitável.

DR. RINALDO ZANINI
| PEDIATRA |

BACIO
É ideal para acompanhar a criança na delicada fase de
transição das fraldas. Design ergonómico, com resguardo
contra salpicos. Fácil de limpar.

0+
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As Fraldas Dry Fit Advanced, permitem que o bebé se mova livremente, garantindo
simultaneamente a máxima absorção, graças à camada ultra-absorvente. As barreiras laterais
macias protegem também das fugas, envolvendo com delicadeza e conforto as pernas do bebé.

DE
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DRA. EMANUELA IACCHIA
| PSICÓLOGA |

GIO RNO

MÁXIMA SECURA
DURANTE O DIA
E NOITE

TRANSPIRÁVEL

DISPONÍVEL EM 2 CORES: ROSA E AZUL.
CÓD. 5932

CONTENTOR PARA FRALDAS

TOALHITAS DE LIMPEZA

Mantém no seu interior e bloqueia
os odores das fraldas sujas. Pode ser
utilizado com sacos de plástico normais,
evitando assim os gastos adicionais
associados aos sistemas de recarga.

Graças à sua textura suave, limpam e hidratam
delicadamente a pele frágil do bebé.
A fórmula, com Aloé Vera e Camomila, é ideal para
a muda da fralda, e para limpar as mãos e o rosto do
bebé.

SISTEMA PATENTEADO DE “BLOQUEIO DE ODORES”.
CÓD. 44220

* Nos tamanhos 1 e 2, a camada ultra-absorvente é branca, para permitir que a mãe possa verificar a cor da urina.

CÓD. 27381
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BEM-ESTAR

VOCÊ É O MELHOR REMÉDIO.

Para estar bem, o seu ﬁlho só precisa de si.
Por essa razão, quando se defrontar com
momentos de mal-estar ou de febre, mais
do que nunca, o bebé terá necessidade dos
miminhos e da atenção da mãe.
Além do amor da mãe, existem também
ferramentas práticas para manter a
situação controlada e soluções adequadas
para ajudar a mãe a estar mais tranquila e
o bebé a ﬁcar bom.

TERMÓMETROS

0+

TERMÓMETRO DIGITAL DUAL COMFORT
O primeiro termómetro que cresce com o bebé. É a solução ideal para uma
medição axilar e retal, rápida e fiável, em cada fase de crescimento.
Graças à sonda pequena e flexível, impede uma introdução mais profunda do
termómetro quando efetua a medição retal.
DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE.
ALARME DE FEBRE.
INDICADOR DE BATERIA FRACA.
MEMORIZA A ÚLTIMA LEITURA.

OS BEBÉS E A FEBRE
A febre não é propriamente uma doença, trata-se antes de um mecanismo natural e útil de defesa do sistema
imunitário em relação aos ataques de bactérias ou vírus. Por essa razão, só se a temperatura for superior a 38-38,5°
é que será necessário recorrer aos antipiréticos, depois de ter consultado o pediatra e evitando iniciativas de “faça
você mesmo”. É importante verificar a febre com frequência, com o mesmo tipo de termómetro, no mesmo sítio do
corpo em que foi feita a medição e no mesmo local e horário, para a mãe poder ter termos de comparação similares.
A febre tende a aumentar à noite e a temperatura interna, retal, é cerca de meio grau superior à temperatura
externa, ou seja, a da axila. A mãe deverá dar frequentemente ao bebé líquidos à temperatura ambiente (água, chá
de camomila) e não deve tapá-lo demasiado. Se estiver a amamentar, deve continuar a fazê-lo.

0+

TERMÓMETROS

CÓD. 2335

TERMÓMETRO A INFRAVERMELHOS MY TOUCH
Graças ao formato ergonómico, permite medir a temperatura do bebé, num gesto simples e delicado.
ão.
Basta colocar na têmpora dos mais pequeninos com uma só mão.
DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE.
ALARME DE FEBRE.
INDICADOR DE BATERIA FRACA.
25 MEMÓRIAS DE LEITURA.
AMPLO VISOR LCD.
CÓD. 2377

Medir a temperatura do bebé nem sempre é fácil se, como muitas vezes acontece, a criança protesta,
não fica quieta e não colabora. Assim, é melhor escolher termómetros concebidos especialmente
para os mais pequenos, como aqueles para medir a temperatura retal, rápidos e não invasivos, ou os
a infravermelhos que não incomodam o bebé e podem ser utilizados, mesmo quando a criança está a
dormir. Para verificar a febre ao longo do dia, deve utilizar sempre a mesma metodologia.
TERMÓMETRO RETAL PEDIÁTRICO DIGITAL

TERMÓMETRO A INFRAVERMELHOS COMFORT QUICK
O termómetro auricular deteta instantaneamente, cerca de 1 segundo, a temperatura do
bebé, através do tímpano, permitindo medições rápidas e precisas.
A sonda extra pequena, garante uma medição confortável e segura, com o mínimo
incómodo para a criança.

O termómetro pediátrico foi especificamente concebido para medir a temperatura
retal do recém-nascido. Graças à sua sonda flexível, macia e curta, a leitura é feita
de forma confortável e rápida: em 10 segundos.

MÁXIMA DELICADEZA.
ALARME DE FEBRE.
MÁXIMA HIGIENE - PROTEÇÃO PARA SONDA.

CÓD. 6930

TERMÓMETRO CÓD.6560
PROTEÇÃO SONDA CÓD.1205

Dispositivo médico CE 0068, Leia atentamente os avisos e instruções
de utilização. Publicidade autorizada em 22.01.2016

58

TERMÓMETRO DIGITAL DIGIBABY

TERMÓMETRO A INFRAVERMELHOS THERMO DISTANCE

Indicado para a medição da temperatura axilar, retal e oral.
Coloridos, práticos e compactos, medem a temperatura do bebé em apenas
C
1 minuto.

Para uma medição simples e rápida é adequado o uso do termómetro a
infravermelhos, que verifica a temperatura à distância e em 1 segundo.
Graças à sua inovadora função “noturna”, pode medir a febre mesmo
quando o bebé está a dormir e sem o despertar. Mede a temperatura de
objetos e líquidos, como o leite do biberão ou a água do banho.

DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE.
SINAL SONORO QUANDO A LEITURA ESTÁ CONCLUÍDA.
ALARME DE FEBRE.
INDICADOR DE BATERIA FRACA.
PRÁTICO ESTOJO.
CÓD. 6929

DISPLAY ILUMINADO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A NOITE COM UM AMPLO ECRÃ.
CÓD. 6931
Dispositivo médico CE 097, Leia atentamente os avisos e instruções de utilização. Publicidade autorizada a 22.01.2016
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PAPA

CRESCER… COM GOSTO.

Há momentos em que as mães deitam as mãos à cabeça,
enquanto o bebé tem as mãos na papa. Apesar de tudo, são
momentos que a mãe vai recordar mais tarde, com ternura
e um sorriso.
Para os bebés a comida é como um jogo de descoberta
dos alimentos e da sua consistência, por isso prepare-se
porque mexer nos alimentos com as mãos, espalhá-los por
todo o lado, incluindo rosto, roupas e chão, faz parte da
brincadeira.
Mas o desmame é também uma fase importante do
crescimento do bebé, porque é a primeira forma de
separação da mãe e o início da formação dos seus próprios
gostos.
Vai ser preciso um pouco de paciência, mas a criança irá
habituar-se rapidamente à nova alimentação e irá partilhar
com a mãe a sua nova grande descoberta dos alimentos.

ALIMENTAÇÃO
O QUE FAZER ?

Após os primeiros meses, o leite sozinho já não é suficiente
para satisfazer as necessidades nutricionais e de crescimento
e devem começar a ser gradualmente introduzidos outros
alimentos à dieta do bebé.
Experimentar novos alimentos e sabores, dia após dia, ajudará a
definir os gostos do seu bebé.
Por isso, deve ser introduzida uma boa variedade de
ingredientes saudáveis e frescos, uma vez que os hábitos
alimentares adquiridos na infância permanecerão com o seu
filho até à idade adulta.

COZE PAPA
EASY MEAL

Os alimentos devem ser preparados de forma saudável,
favorecendo a cozedura a vapor e evitando a adição de sal e
açúcar, por forma a preservar o sabor natural da comida.
À medida que seu bebé cresce, é importante reconhecer
quando está com fome e quando está cheio, devendo ser
controlada a alimentação do bebé: nunca deve dar-lhe
comida em excesso mesmo quando o bebé tem apetite, ou
pelo contrário nunca deve insistir que o bebé coma sempre a
refeição toda.

A refeição do bebé é preparada ao gosto da mãe, com um toque de criatividade e todo o amor
com o qual sempre o alimentou. Mas nem sempre é fácil conciliar o pouco tempo que tem com
uma cuidadosa preparação da refeição. Por esta razão a Chicco acompanha-o com produtos
úteis e práticos especificamente concebidos para simplificar a sua vida, cada dia.
EASY MEAL STEAM COOKER
A solução fácil e rápida de transformar os ingredientes, em refeições
saudáveis e deliciosas para o bebé!
CÓD. 07656
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Switch System
Um cesto de inclinação única para passar facilmente
da fase de cozedura para a fase de homogeneização,
com apenas uma mão, sem perder tempo e sem
queimar porque não precisa de tocar diretamente nos
ingredientes quentes para colocar dentro do cesto,
sobre as lâminas.

IN
OZ

Cut Express
A única e inovadora lâmina que permite
cortar os ingredientes diretamente para
o cesto, para uma cozedura mais rápida,
sem utilizar tábuas de corte, facas ou
outros utensílios.

C
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DRA. LAURA SCIACCA | NUTRICIONISTA |
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LINHA PAPA
UM DESMAME TRANQUILO.

Durante o desmame, a criança deve aprender uma nova forma de se alimentar: desde a experiência
de mamar no seio ou do biberão, até ao momento de beber por um copo e de engolir alimentos
sólidos, que lhe são apresentados numa colher. Pode ser divertido e útil acompanhar esta fase do
crescimento com acessórios coloridos, adaptados à criança e à sua capacidade de evolução.

6+

PRINCIPIANTE

O período de desmame é um momento importante
no crescimento de um bebé, mesmo do ponto de vista
psicológico, emotivo e educativo, pois corresponde à
primeira separação da figura materna e início da formação
dos gostos pessoais.
É importante que, desde logo, o bebé adquira uma atitude
positiva e favorável quando confrontado com os alimentos,
criando assim as bases para uma alimentação saudável
e correta. Não se preocupe se as primeiras tentativas não
produzirem resultados, no caso da criança não gostar da
novidade. A mãe e o pai deverão ter toda a paciência e um
pouco de criatividade, para convencer mesmo o bebé mais
teimoso a comer a sua primeira papa com colher. Os novos
alimentos e sabores deverão ser oferecidos gradualmente,
sem qualquer ansiedade e insistência, mas estimulando a sua
curiosidade e compensando a criança pelos seus progressos.

DRA. EMANUELA IACCHIA | PSICÓLOGA |

6+ 18+

APRENDIZ

COMEÇA A AVENTURA
DA PAPA!

12+

APRENDER A COMER!

ESPECIALISTA

18+

SOU GRANDE:
COMO SOZINHO!

PRATOS
Faça um esforço para transformar as refeições do bebé em momentos calmos e simples.
Os produtos desta linha acompanham os progressos do seu bebé, desde o momento
da primeira papa, em que ele vai precisar da sua ajuda.
PRINCIPIANTE

6+

1
2em

PRATO TÉRMICO 2 EM 1
Não deve preocupar-se com o facto de a papa
arrefecer, porque será suficiente deitar água quente
no reservatório para a manter quente durante mais
tempo. Se, em vez disso, quiser arrefecer a papa,
poderá utilizar o espaço especial existente no prato.
A forma dos pratos garante que não se deslocam
facilmente e torna fácil a utilização do conjunto.

Adequado para
microondas.

CÓD. 6826

Lavável na máquina
de lavar loiça.

TALHERES
A linha de talheres responde às exigências da idade de cada criança, desde o principiante ao especialista.
PRINCIPIANTE

6+

COLHER MACIA DE SILICONE
Permite alimentar delicadamente o seu bebé, porque tem a ponta em
silicone flexível e macio para as gengivas. É fácil manter a ponta limpa,
porque esta fica sempre levantada em relação à mesa quando não estiver em
utilização. O cabo é comprido, ergonómico e prático.
CÓD. 6828
Disponível em diferentes cores.
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6+ 18+

CONSELHOS PARA
A PAPA

COPOS

COPO MACIO

S AIB A

Com um bico em silicone macio e flexível, é
delicado para as gengivas do bebé.
Pode ser usado em casa ou mesmo quando se
desloca, graças ao sistema anti-fuga que permite
ao bebé beber de forma fácil sem se sujar.

12+

Inicie a fase do desmame
numa altura em que ambos
estejam serenos e calmos.

Não se preocupe se o bebé se sujar
e tocar na comida com as mãos.

CÓD. 6823

APRENDIZ

AIS

6+

co.pt
M

PRINCIPIANTE

chic

A linha de copos Chicco foi estudada para acompanhar o crescimento do bebé,
e ajudá-lo a aprender a beber de forma autónoma. Os copos são fabricados com
0% BPA, fáceis de limpar e de montar.

COPO PARA PAPA
Ideal para ensinar o bebé a beber à mesa e por um copo
como os adultos, em poucos passos simples, de acordo com
as suas necessidades do momento.
É um copo que evolui e se transforma gradualmente no seu
primeiro copo.

Procure perceber qual a dose
certa para o bebé e não o force
a acabar sempre toda a comida.

CÓD. 6824

A palavra de ordem é “relaxar”:
torne a hora da papa num
momento divertido para ambos.
ESPECIALISTA

18+

COPO TÉRMICO
Estudado para ajudar o seu bebé a aprender a beber
por uma palhinha de silicone macio.
Ideal em movimento ou ao ar livre, graças ao
sistema anti-fuga e à parede dupla de isolamento,
que ajuda a manter a temperatura dos líquidos.

Tente perceber os seus gostos e não
desanime, os bebés alteram-nos
rapidamente: o que hoje rejeita, amanhã
pode ser o seu prato favorito!

CÓD. 6825
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Todos os copos dispõem de um sistema anti-fuga que
ajuda o bebé a beber de forma fácil sem se sujar.

* De acordo com a legislação em vigor.

Disponíveis em 4 cores diferentes.
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0+
6+

PRIMEIRA CADEIRA
Para o seu bebé poder comer à
mesa com toda a família, basta
remover o tampo e regular a
altura da cadeira. Torna-se assim
na sua primeira cadeira!

Não se trata apenas de uma cadeira de papa. Este produto irá acompanhar o seu bebé desde
o nascimento até aos três anos de idade, graças às 5 diferentes funcionalidades.
De espreguiçadeira a assento elevatório, passando por cadeira de papa e primeira cadeira,
Polly Progres5 acompanha o bebé na viagem à descoberta dos alimentos, garantindo sempre
o máximo conforto para ele e grande facilidade de uso para si.
Os 3 níveis de regulação do apoio das pernas e do apoio dos pés adaptam-se a todos os bebés.
CÓD. 79335

6+

ASSENTO ELEVATÓRIO COMFORT
O assento é destacável da estrutura
da cadeira e pode ser usado como
um prático assento elevatório que se
fixa nas cadeiras normais, de modo a
que o seu bebé possa sentar-se numa
cadeira de adulto mas mantendo
todo o conforto e segurança.

ESPREGUIÇADEIRA RECLINÁVEL

6+
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CADEIRA DE PAPA
Conforto e facilidade de uso para si e para o seu bebé
desde as primeiras refeições! O assento é acolchoado,
espaçoso e fácil de limpar; o tampo inclui um
tabuleiro amovível para poder mais facilmente trazer
as refeições ao bebé.

ASSENTO ELEVATÓRIO COMPACTO
Graças ao prático fecho de correr, transforma-se
num assento elevatório compacto para oferecer
mais espaço e liberdade de movimento ao seu filho
quando for mais crescido.
É também prático fora de casa: compacto e
dobrável, transporta-se facilmente para que o seu
bebé se sinta em qualquer lado, como se estivesse
em casa.
co.pt
AIS

6+

M

Ideal desde os primeiros dias de vida para
relaxar e entreter o seu bebé.
Pode ser utilizada com o divertido arco
de brinquedos e o redutor em tecido,
vendidos separadamente.

chic

0+

S AIB A
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6+

OLHE À SUA VOLTA E ESCOLHA
A MELHOR POSIÇÃO
Chicco 360° é a única cadeira de mesa com
um assento giratório que roda 360°.
Além de perfeita para comer, permite ao bebé
observar tudo à sua volta.
Pode posicionar comodamente o bebé de
modo a manter sempre o contacto visual com
ele.

AIS

co.pt
M

chic

CÓD. 61705

S AIB A

0+
O ABRAÇO MAIS CONFORTÁVEL, A SEGUIR À
MAMÃ.
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Por fim, um revolucionário assento elevatório que
acompanhará o seu bebé na descoberta dos alimentos sólidos.
Com Chicco Up to 5, é mais fácil e rápido fixar o assento à
cadeira, graças ao sistema de retração automática das correias
extensíveis, garantindo uma maior segurança ao bebé.

Manípulo de regulação
do encosto fácil e
intuitivo

M

co.pt

co.pt
AIS

chic

CÓD. 79539

AIS

S AIB A

M

CÓD. 79204

ASSENTO ELEVATÓRIO DOS 6 MESES AOS 5 ANOS
DE IDADE

chic

Polly2Start é a nova cadeira de papa exclusiva da
Chicco.
Como num confortável abraço, ajusta-se ao corpo
do bebé, desde o nascimento até os 3 anos de
idade.
É a única cadeira de papa no mercado que inclui
um exclusivo e inovador sistema de regulação
do encosto em largura, tornando a cadeira nos
primeiros meses macia e envolvente de modo
a que o seu bebé se sinta abraçado e feliz. Nos
meses seguintes, o encosto pode ser alargado para
dar conforto ao bebé, de modo a não se sentir
apertado.

S AIB A

6+

ASSENTO ELEVATÓRIO

36+

ASSENTO ELEVATÓRIO
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BRINCAR

CRESCER É DIVERTIDO.

Uma criança que brinca é uma criança saudável e
em desenvolvimento que demonstra interesse pelo
mundo à sua volta. O momento de brincar está
repleto de emoções e realizações. Tocar, cheirar, agitar,
morder, são tudo gestos que permitem às crianças
descobrir a essência dos objetos, ao mesmo tempo que
desenvolvem os sentidos e as suas capacidades.
Brincar com a criança é importante para ambos: a ela
dá-lhe segurança e alegria, a si, permite observá-la e
descobrir a personalidade que está a desenvolver. Não
se surpreenda se, entre vários brinquedos, escolher
sempre o mesmo para brincar. O mais adequado para a
criança, o seu preferido, vai ajudá-la a crescer e a cada
brincadeira irá descobrir algo novo e aprender.
E agora, todos para o chão. Vamos brincar!

FIRST DREAMS

0+

NEXT2STARS
Projeção de estrelas no teto com mudança automática
de cores, 3 efeitos luminosos diferentes e 30 minutos
de doces melodias. Tudo num painel projetor mágico
com um prático e seguro sistema de fixação no berço
ou pode ser colocado em cima de uma mesa de
cabeceira. O sensor sonoro ativa os efeitos de projeção
de luz e melodias quando o bebé chora.
URSO DE PELUCHE REMOVÍVEL E LAVÁVEL NA MÁQUINA DE LAVAR.
Rosa CÓD. 7647
Disponível em rosa e azul.

MÓBILES E PAINÉIS

0+

Os produtos da linha First Dreams criam uma atmosfera mágica para ajudar os bebés a dormir de forma
tranquila e serena. O projetor Goodnigh Cube reproduz no quarto música clássica e sons da natureza e projeta
relaxantes efeitos luminosos que podem ser personalizados, escolhendo entre 96 combinações possíveis.

FIRST DREAMS

UM AMBIENTE MÁGICO COM A CHICCO
First Dreams é a linha dedicada ao sono do bebé. Afinal o que poderia ser mais mágico e
precioso no momento de dormir?
Os produtos foram pensados para criar uma atmosfera mágica e serena: brinquedos eletrónicos
com temas célebres de música clássica e projeções com luzes difusas, e peluches macios para
abraçar o bebé antes de adormecer, acompanhando-o no mundo dos sonhos.

PAINEL GOODNIGHT MOON
Rosa CÓD. 2426 10
MÓBILE ESTRELAS MÁGICAS
Rosa CÓD. 2429 10
PROJETOR GOODNIGHT CUBE
CÓD. 2430 20

URSINHO BOA NOITE
Urso projetor macio com espetaculares efeitos
luminosos e melodias relaxantes de Música Clássica,
Jazz, Soft Rock, Modern, New Age e sons da
natureza. 100% macio e perfeito para acariciar, com
uma inserção de plástico macio na barriga.
LAVÁVEL NA MÁQUINA DE LAVAR.
URSINHO BOA NOITE Rosa CÓD. 8015.100
URSINHO BOA NOITE Azul CÓD. 8015.200
74

Disponível em rosa e azul.
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0+

FIRST LOVE
Esta coleção é dedicada a uma parceria muito especial: à da mãe com o seu bebé. Uma coleção que
servirá para recordar essa ligação especial, cheia de amor.
Para muitas mães, o pendente da gravidez que contém um pequeno sino que tilinta suavemente ao ir
de encontro à sua barriga, e pode ser ouvido pelo bebé a partir da 20 ª semana de gravidez, tornou-se
no símbolo do vínculo precioso com o seu filho, que floresce e se desenvolve durante a gravidez.
First Love é a única linha de brinquedos macios para recém-nascidos que podem ser personalizados
com o seu próprio pendente, para que os mais pequenos possam reviver as sensações calmantes que
sentiram quando estavam na barriga da mãe.
e. Para um vínculo único e durado
duradouro.

OVELHINHA FIRST LOVE

DESENVOLVIMENTO SENSORIAL

3-24

Durante os primeiros meses de vida, o bebé, através dos sentidos, apercebe-se do ambiente que o rodeia e
começa a apreendê-lo. Os sons, cores e cheiros, são uma importante fonte de estímulos, essenciais para
o seu desenvolvimento. O bebé é sempre muito curioso e, agora que já consegue segurar nos objetos, quer
tocar e experimentar tudo o que vê, diferentes texturas e consistências, colocar na boca para explorar ainda
mais os objetos.
Por isso mesmo, a Chicco desenvolveu a linha Baby Senses, composta por rocas especificamente pensadas
para acompanhar e estimular o desenvolvimento sensorial dos mais pequeninos, favorecendo as suas primeiras
experiências de coordenação motora e desenvolvimento visual. Mas mesmo quando brincam a descobrir os
barulhinhos e a reconhecer os objetos estão a desenvolver a sensibilidade tátil.
ROCAS DE COORDENAÇÃO MANUAL

A ovelhinha First love, suave e doce como um
abraço apertado, cria um efeito mágico para uma
noite tranquila e serena de todos os bebés, graças à
luz noturna suave na barriga da ovelhinha e doces
melodias para embalar.

Leve e fácil de agarrar, é ideal para estimular a coordenação
dos movimentos e para acompanhar o bebé nas suas primeiras
tentativas de segurar e agitar objetos.
CHAVE PEGA FÁCIL
ÁC CÓD. 5953

LAVÁVEL NA MÁQUINA DE LAVAR.

ROCAS DE COORDENAÇÃO VISUAL

CÓD. 7939

Perfeitos a partir dos 3 meses, estes animais com cores vivas e divertidas,
decorações com detalhes contrastantes e efeitos luminosos atraem o bebé,
estimulando as suas capacidades visuais.
JOANINHA BOLINHAS CÓD. 72367

BONECA
ONECA FIRST LOVE
A primeira boneca, doce e macia, ideal desde o
primeiro dia de vida do bebé.
O coração da boneca pode conter um pendente
personalizável que acompanha a mãe e a criança
durante a gravidez, a fim de passar ao bebé a
sensação calmante que conheceu na barriga da mãe.
LAVÁVEL NA MÁQUINA DE LAVAR.
CÓD. 7942

CAIXA DE MÚSICA COELHINHO FIRST LOVE
Uma caixa de música com um Coelhinho que
espalha doces melodias para embalar, ideal desde o
primeiro dia de vida do bebé. Com uma fita, pode ser
facilmente colocado no berço e carrinhos de passeio.
O coração do coelhinho pode conter um pendente
personalizável que acompanha a mãe e a criança
durante a gravidez, a fim de passar ao bebé a sensação
calmante que conheceu na barriga da mãe.
76

CÓD. 7930

ROCAS DE DENTIÇÃO
IÇÃO
Estas rocas têm superfícies com diferentes texturas e rugosidades, decorações
em relevos e algumas partes frescas, ideais para o período da dentição.
ANEL DE DENTIÇÃO PEIXINHOS CÓD. 5956

ROCAS MUSICAIS
Os bebés gostam de brinquedos que produzem efeitos sonoros e
música, que lhes permitam descobrir os vários sons. É também nesta
fase que se apercebem da relação causa-efeito das suas ações.
GATO BOLINHAS CÓD. 07682

ROCAS PRIMEIRAS ATIVIDADES
Brinquedos com materiais, superfícies e consistências diferentes
transmitem ao bebé as mais variadas sensações e permitem-lhe
melhorar a sua sensibilidade tátil.
BORBOLETA HAPPY COLOUR CÓD. 07893 - LIVRINHO 1-2-3 CÓD. 72376

Todos os brinquedos da linha Baby Senses são desenvolvidos de modo a salvaguardar e a proteger
teger
os bebés, as partes acessíveis não contêm elementos pintados.
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BRINQUEDOS CLÁSSICOS

PRIMEIROS BRINQUEDOS

Brincar atrai cada vez mais o bebé. Quando está sentado em segurança, coordena bem os seus
movimentos e o seu rosto ilumina-se quando se apercebe que, ao pressionar um botão, pode ouvir
uma palavra, uma música ou ver uma luz. Torna-se cada vez mais protagonista das suas brincadeiras
e é capaz de imaginar os efeitos das suas ações, consegue conduzir um carrinho, lançar uma bola ou
interagir com brinquedos que possam responder às suas ordens. Encorajado pelos seus progressos,
repete as brincadeiras várias vezes, expressando com gritos e risos a sua grande satisfação.

6-36

Os Baby Classic são os bestsellers do divertimento, os mais icónicos
produtos da história da Chicco reconhecidos por gerações de avós, pais
e filhos por todo o mundo. Recordar um brinquedo que teve quando era
pequenino é sempre um estímulo para ajudar o seu bebé a crescer e divertirse de forma serena. É extremamente motivador para o seu filho ajudá-lo, a
desenvolver as suas capacidades cognitivas e coordenação manual.

PRIMEIROS BRINQUEDOS, PRIMEIRAS DESCOBERTAS
Os primeiros brinquedos oferecem ao bebé os
estímulos necessários para o ajudar a desenvolver a
coordenação manual, a sensibilidade musical e toda
a imaginação e criatividade que tem dentro de si.
LUVA ANIMAIS DA QUINTA CÓD. 07651

PIRÂMIDE DOS ANÉIS

BOLA MUSICAL CÓD. 05836

Seis anéis coloridos de diferentes tamanhos para
encaixar na base, do maior para o mais pequeno.
CÓD. 74235

BABY EXPLORADOR
Transforme o seu bebé num verdadeiro explorador! Gire a
roda amarela, mova os olhos e ative as luzes e sons com
muitas atividades manuais.
CÓD. 07987

BABY BATEDEIRA
Transforme o seu bebé num verdadeiro chef de pastelaria! Rode a
pega da batedeira para ativar divertidas músicas e efeitos sonoros,
e admirar as bolas coloridas a mexer.
CÓD. 07703

BABY PINTOR
Transforme o seu bebé num verdadeiro pintor! Pressione o
tubo de tinta para ativar divertidas músicas e efeitos sonoros.

CASA DOS ANIMAIS
Uma casa de animais com diferentes
formas coloridas para introduzir na porta
correspondente. Contém 5 diferentes chaves
coloridas que abrem a porta de casa para
colecionar as formas. Ajuda a desenvolver a
coordenação visual e motora, bem como a
capacidade cognitiva.
CÓD. 64273

CÓD. 07701

BABY REGADOR
Transforme o seu bebé num verdadeiro jardineiro! Pressione a flor para ativar
divertidas músicas e efeitos sonoros.
CÓD. 07700
78
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0m-2a

DESENVOLVIMENTO MOTOR

DESENVOLVIMENTO MOTOR

Inicialmente, a atividade motora do bebé limita-se ao espernear.
Mais tarde, os músculos do pescoço desenvolvem-se e já consegue segurar a cabeça.
Gradualmente, vai-se desenvolvendo e aprendendo a coordenar movimentos, agarrar objetos,
levar comida à boca, agitar os brinquedos e imitar os adultos.
Posteriormente, quando o bebé percebe que se pode movimentar, chega a fase de gatinhar
e andar atrás da mãe. Depressa aprende a manter-se de pé apoiando-se nos objetos e, num
instante, começa a dar os primeiros passos, inicialmente muito instáveis, mas
progressivamente mais equilibrados para conquistar o mundo.

1-3a

1-5a

BABY RODEO
Baby Rodeo, um emocionante cavalgável eletrônico,
ganha vida graças aos seus sensores. Os olhos movem-se e
relincha de alegria quando é acariciado e alimentado com
uma cenoura. O cavalinho irá entreter a crianças com o seu
chapéu divertido cheio de atividades, com sons e melodias.
BABY RODEO CÓD. 7907
MISS RODEO CÓD. 79071

0+

BUBBLE GYM
Um tapete alcochoado eletrónico com muitas
atividades para o bebé se entreter: 7 brinquedos
suspensos multiatividades, um painel eletrónico com
efeitos de luz multicolor e muita músicas e divertidos
efeitos sonoros.

2-5a

É POSSÍVEL LIGAR A UM LEITOR DE MP3.
CÓD. 69028

6+

O triciclo desportivo e moderno possui rodas suaves
para um melhor conforto da criança. A pega removível
pode ser ajustada até à altura dos pais, tornando mais
fácil puxar e guiar a criança. Ao removê-la, a criança
pode pedalar livremente. Há também um sistema de
bloqueio de direção, um sistema de roda livre on/
off, com um cinto de segurança e um cesto na parte
frontal.

CENTRO ATIVIDADES CHICCO 123
123 é um centro de actividades
multifuncional que pode ser utilizado a
partir dos 6 meses como andarilho, quando
o bebé tiver 9 meses pode ser utilizado
como primeiros passos e aos 18 meses como
primeiro cavalgável para estimular os seus
movimentos. Pode personalizar o centro de
atividades com o nome do seu bebé!

U-GO UNISEXO CÓD. 7412
U-GO ROSA CÓD. 7412100
9M+ PRIMEIROS
PASSOS
6M+ ANDARILHO

2-5a

CÓD. 79415

18M+ PRIMEIRO CAVALGÁVEL

9-24

TRICICLO U-GO

PRIMEIROS PASSOS MUSICAIS
Os primeiros passos ajudam a criança a ficar em pé e
a começar a andar sozinho com confiança. Quando a
criança anda, melodias divertidas são ativadas e quando o
bebé pára, a melodia também pára. É ainda um centro de
atividades muito completo!

A MINHA PRIMEIRA BICICLETA
A primeira bicicleta sem pedais que ajuda a criança a
adquirir o balanço e equilíbrio preparando-se assim
para uma verdadeira bicicleta com pedais.
IDEAL PARA CRIANÇAS DOS 2 AOS 5 ANOS.
FABRICADO EM METAL ULTRA LEVE.
GUIADOR E ASSENTO REGULÁVEL.
VERMELHA CÓD. 1716
ROSA CÓD. 1716100

CÓD. 65261
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ESTIMULAR
O MOVIMENTO

Desde os primeiros meses, os bebés têm uma predisposição natural para captar todos os tipos
de sons vocais e de rapidamente os absorverem, mesmo que pertençam a diferentes línguas.
É enquanto brincam e através de ações que envolvem todas as suas capacidades - linguísticas,
cognitivas, psicomotoras e criativas - que as crianças apreendem os sons de uma segunda língua.

Nos primeiros anos de vida, é essencial para a saúde da criança adotar hábitos e estilos de vida corretos!
É cada vez mais uma realidade dos dias de hoje as crianças adotarem estilos de vida sedentários, com
poucas oportunidades de brincarem livremente, de se mexerem, de correrem,… com consequências
diretas no seu desenvolvimento motor (mas não só!). É por isso importante que os pais promovam
e incentivem atividades físicas e que, também eles, aprendam a brincar com o seu filho. O principal
objetivo é estimular a criança para que possa desenvolver, por exemplo, a coordenação e equilíbrio,
contribuindo também para a sua segurança e auto-estima.

Os brinquedos falantes da Chicco estimulam o desenvolvimento da linguagem através
da audição, memorização e repetição de rimas infantis, das primeiras palavras a frases
curtas. Animais, números, letras, formas, cores… para brincar em português e em inglês!
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DESENVOLVIMENTO
DA LINGUAGEM

SMARTPHONE CHICCO E CHAVE FALANTE
brir
Os brinquedos bilingues são ideais para encorajar o bebé a descobrir
te,
uma língua estrangeira. Com o smartphone Chicco e Chave Falante,
a criança aprende as primeiras palavras, ouvindo rimas infantis e
pequenas frases em português e inglês.
SMARTPHONE CHICCO CÓD. 7853 - CHAVE FALANTE CÓD. 995

1-4a

MESA DE ATIVIDADES BILINGUES
A única mesa bilingue com muitas atividades eletrónicas
e manuais, e muitos objetos removíveis, para estimular a
brincadeira criativa. A criança aprende inicialmente as palavras
e entretém-se com os sons divertidos e canções relacionadas
com cada hobbie: cozinhar, jardinagem, desenhar e música.
Graças aos objetos removíveis a criança pode brincar ao jogo
p
g
g
de encenação, imitando os adultos. Aprender
línguas
é agora
mais divertido!
CÓD. 7653

1-4a URSINHO CONTA HISTÓRIAS MUSICAIS
ta
Este simpático e macio ursinho tem uma voz engraçada e conta
muitas histórias divertidas através de canções, frases e sons.
es
A mochila contém 5 cartões, cada um dos quais com diferentes
histórias.

FIT&FUN
A Chicco desenvolveu a linha Fit&Fun, que reproduz algumas das mais conhecidas atividades
desportivas – bowling, pesca, futebol, etc. – convidando os pais a brincarem e partilharem
momentos únicos com a criança! São brinquedos seguros, que garantem muita diversão a toda a
família. Além disso, podem ser utilizados para brincar em casa, no jardim, na companhia dos pais
ou dos amiguinhos.

STRIKE DOS MACAQUINHOS
O primeiro conjunto de bowling para a criança se divertir,
fazendo derrubar os 6 pinos divertidos e coloridos,
decorados com rostos de macacos. Este brinquedo permite
à criança desenvolver as suas capacidades de coordenação
óculo-manual e precisão dos movimentos. Cada pino tem
uma cor diferente e um número impresso de modo que a
criança possa também aprender a contar até 6.
CÓD. 5228

OURIÇO GIRA E BRINCA
Um brinquedo tradicional com um look mais
moderno. A base roda com 2 velocidades
diferentes, cativando a atenção da criança
com divertidos desafios, diferentes em cada
brincadeira. 8 anéis coloridos em plástico leve
para brincar dentro de casa e com 6 músicas
diferentes.
CÓD. 9149

CÓD. 5208
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DIGITAL BABY

FIT&FUN

LINGUAGEM

GOLO DE OURO
A baliza permite à criança desenvolver as suas capacidades motoras e
de coordenação, enquanto se diverte! Quando a bola entra, a baliza
confirma os golos ativando luzes e sons! Além disso, permite à criança
brincar de 3 modos diferentes - penaltis, golo de ouro e desafio -,
sozinha ou acompanhada pelos amigos.

LÓGICA

COORDENAÇÃO
MANUAL

CRIATIVIDADE E
IMAGINAÇÃO

HAPPY TAB - EDIÇÃO TALENTO

CÓD. 5225

EBOOK INTERATIVO DEAGOSTINI - CONTROLO PARENTAL.
ACESSO À INTERNET DE FORMA SEGURA E POSSIBILIDADE DE TRANSFERIR MAIS DE 70.000
APLICAÇÕES NO APP MARKET.

co.pt
AIS

REPRODUZ 25 MELODIAS E EFEITOS SONOROS
ROS.

M

Desenvolvido em colaboração com o Observatório Chicco, o tablet foi
criado para crianças a partir dos 18 meses de idade e oferece progressivos
jogos e aprendizagem até aos 6 anos, facilmente personalizável pelos pais.
Foram desenvolvidas aplicações com divertidos jogos que estimulam o
crescimento da criança, experimentando diferentes habilidades. Além disso,
o Happy Tab incentiva as crianças a aprender uma nova língua através das
aplicações bilingues. Com 4 novas apps criadas pela Chicco para estimular a
criança a desenvolver os seus talentos desde cedo: Orchestra Chicco, Selfie
Chicco,Karaoke Chicco e Arte Chicco.
chic
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S AIB A

CÓD. 93069

APP TOYS - BLOCOS DE CONSTRUÇÃO

| CONSELHO DO ESPECIALISTA |

As crianças exploram tudo o que está ao seu redor e estão sempre muito interessados no que
acontece à sua volta. Mesmo os smartphones e tablets que são utilizados pela mãe e pai atraem
a sua atenção, pelos ecrãs brilhantes e com imagens em movimento. Quantas vezes, nós, adultos,
deixamos as crianças usarem os nossos dispositivos digitais... mas seria muito melhor deixá-los brincar
com um tablet desenvolvido especificamente para eles, com conteúdo adequado para estimular as
capacidades das crianças e que oferece diferentes graus de dificuldade, tendo em conta a idade e
progresso individual.
Como em todas as coisas, o uso excessivo pode ser negativo. É importante a presença e participação
dos pais, pelo menos quando as crianças forem mais pequenas. O ambiente familiar é um lugar
privilegiado de aprendizagem precoce, fundamental para a vida futura. Mesmo o uso adequado da
tecnologia pode ser aprendido na família.
DRA. ROSANNA CANDON | PEDAGOGA ANPE |

84

Brinquedos interativos: onde o mundo tradicional e digital se encontram. Com a linha App Toys,
alguns blocos de construção transformam-se em blocos mágicos e transportam a criança para
o mundo da realidade aumentada! Para aceder à realidade aumentada basta utilizar a aplicação
gratuita «App Toys Blocks», e enquadrar os blocos mágicos no tablet ou smartphone e ver os blocos
ganharem vida, podendo a criança interargir tocando no ecrã em 3D.

#QUARTEL DOS BOMBEIROS
Com um conjunto de 70 peças, a criança pode divertir-se a construir o
seu próprio quartel e um carro de bombeiros, tornando-se num bombeiro
de verdade!Com os 3 blocos especiais, a criança pode descobrir a magia
da realidade aumentada reproduzida no tablet ou smartphone.
CÓD. 7424

#CAKE DESIGN
O Cake Design inclui 30 peças coloridas para as crianças poderem brincar,
fazendo bolos e cupcakes, decorando-os com creme e morangos como um
verdadeiro pasteleiro. Sopra a primeira vela com a realidade aumentada!
CÓD. 6814

85
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CHICCO DRIVE

anos

CONSELHOS
PARA BRINCAR

As crianças gostam de se sentir crescidas e imitar os seus pais. Brinquedos que se
assemelham a objectos reais que a mãe e o pai usam são bastante apreciados pelos
pequenos. Mas quando eles são de duas rodas como a Ducati 1198 e de quatro rodas
como o Fiat 500 Sport, fazem inveja até aos adultos!

Brincar é uma atividade fundamental
para o crescimento da criança porque
desenvolve todas as suas capacidades.

TRANSFORMER RC
O primeiro controlo remoto transformável para
crianças. Com 2 configurações de jogo: veículo e
robô.
Transforma-se facilmente em 3 etapas. O controlo
remoto é fácil de de usar com 4 botões direcionais
e ainda pode controlar as luzes e os sons.

Deve sempre escolher o
brinquedo para o seu ﬁlho
consoante a idade recomendada.

CÓD. 7823

FIAT 500 SPORT
Fiat 500 Sport é o carrinho telecomandado da
Chicco, com as cores desportivas e divertidas
do FIAT 500 RC. O volante user-friendly pode
ser controlado via rádio e, ao rodá-lo, o carro
muda de direção. Ainda pode ouvir o som do
motor e da buzina.
CÓD. 7275

DUCATI 1198
o
A primeira mota Ducati com telecomando
intuitivo. Revolucionário guiador com controlo
remoto. Basta virar o guiador para a mota mudar
de direção. Com os sons da buzina e do motor, a
brincadeira torna-se ainda mais emocionante.

Incentive o seu ﬁlho a alternar
entre vários brinquedos diferentes
de forma a desenvolver e estimular
várias capacidades e habilidades.

Brincar com o seu ﬁlho ajuda a
conhecê-lo melhor e a reforçar o
elo de ligação!

Até aos três anos, a criança é instintivamente
atraída tanto por brinquedos “masculinos”
como “femininos”. Deixe-o escolher livremente.

CÓD. 389
86
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PASSEIO

DESCOBRINDO O MUNDO JUNTOS.

Provavelmente, nos primeiros dias irá passar mais
tempo em casa para se adaptar ao ritmo e às
necessidades do seu bebé. Rapidamente, irá ter
vontade de passear e partilhar o seu bebé com o
mundo inteiro. Quem sabe quantas pessoas irão pará-la para o admirar, quantas vezes irão confundir o sexo
do seu bebé, apesar das roupas cor-de-rosa ou azul.
A alcofa é a solução perfeita para as suas primeiras
saídas, ideal para passear e para as sestas ao ar livre.
Mais tarde, ele irá ﬁcar confortável no carrinho de
passeio, com um grande sorriso e olhos bem abertos
para descobrir coisas que nunca viu.
Os locais habituais passarão a ter cores e odores
diferentes para si porque irá redescobri-los a partir de
um novo ponto de vista: o do seu bebé.

ALCOFA LOVEmotion
ce
Graças ao seu design inovador e ao colchão macio, a alcofa LOVEmotion oferece
ao bebé espaço e conforto ideais, desde o primeiro dia.
Para garantir sempre a posição mais cómoda ao bebé, a alcofa LOVEmotion
inclui um encosto regulável a partir do exterior.
O Kit Car incluído e o cinto de três pontos com separador de pernas e alças
acolchoadas, garantem o transporte no automóvel de forma simples e segura.

CADEIRA AUTO OASYS 0+
Oasys 0+ é a escolha mais segura e confortável para as primeiras viagens. Instala-se
no automóvel sempre no sentido inverso à marcha, com ou sem base de ﬁxação.
O apoio de cabeça e as correias dos ombros são reguláveis simultaneamente para
acompanhar o crescimento do bebé. Nos primeiros meses (0-6 kg de peso) o redutor
macio garante a correta posição do bebé.

CARRINHO LOVEmotion

0+

90

ALCOFA LOVEmotion

0-10 KG

A completa gama de acessórios incluídos permite disfrutarem ao máximo, os passeios juntos.

M

CARRINHO + ALCOFA CÓD. 79334
CADEIRA AUTO COM BASE CÓD. 79580

50 CM

AIS

chic

Trio LOVEmotion é a solução completa para o transporte do seu bebé, do nascimento aos 36 meses de idade. Todos
os componentes foram estudados para garantir o máximo conforto ao bebé, desde os primeiros dias de vida. Graças
ao novo chassis, com apenas 50 cm de largura, torna-se ainda mais fácil de manusear nos locais mais estreitos,
sem comprometer o conforto do bebé. Tudo foi pensado para envolver o bebé num abraço de ternura. O carrinho
LOVEmotion é fácil de fechar com uma só mão e tem uma cadeira reversível (virado para à mãe/virado para a frente).
Todos os detalhes foram pensados para satisfazer todas as exigências e garantir sempre tudo o que é necessário para a
mãe e para o bebé: tecidos macios e acolhedores, decorados com requintados detalhes.
E graças à completa gama de acessórios incluídos, nada mais irá necessitar!
co.pt

O carrinho LOVEmotion com apenas 50 cm de largura torna-se fácil de conduzir
mesmo nos locais mais estreitos. Fecha-se com uma só mão, tornando-se ultracompacto quando fechado e ﬁca em pé sozinho. A cadeira, facilmente reversível
com um só gesto, é ampla e confortável para acolher da melhor forma o bebé em
todas as fases do crescimento. Os tecidos macios e respiráveis envolvem o seu ﬁlho
num abraço de conforto. Graças às pegas reguláveis e ao exclusivo sistema de “pega
única”, pode escolher o seu próprio estilo de condução.
A ampla capota dispõe de uma janela superior para permitir o contacto visual com o
seu bebé.

S AIB A

CADEIRA AUTO OASYS 0+

0-13 KG

CARRINHO LOVEmotion

0-36 MESES

BOLSA COM VESTIDOR
DE VIAGEM

COBRE-PERNAS

CAPA IMPERMEÁVEL INTEGRAL
91

0+
URBAN PLUS
Chicco Urban Plus é um carrinho transformável. A sua versatilidade foi pensada para satisfazer as necessidades dos
pais jovens e modernos. Com poucos e simples gestos, a cadeira reversível pode transformar-se numa confortável
alcofa semi-rígida, ideal para as primeiras sestas. Urban Plus é extremamente práctico, podendo fechá-lo juntamente
com a cadeira de passeio.
CÓD. 79418

ALCOFA SEMI-RÍGIDA URBAN PLUS

CARRINHO URBAN PLUS

0-6 MESES

6-36 MESES

URBAN PLUS É COMPATÍVEL COM AS CADEIRAS AUTO-FIX FAST E KEYFIT GRAÇAS AO ADAPTADOR VENDIDO SEPARADAMENTE.
CARRINHO URBAN PLUS & ALCOFA SEMI-RÍGIDA

COLOR PACK
O Color Pack permite-lhe personalizar o seu carrinho e torná-lo único.
Tantas cores fantásticas vão permitir-lhe escolher a que combina com a sua personalidade.
Inclui capota, cobre-pernas para alcofa/carrinho, almofada redutora e kit comfort.

0+
Chicco Miinimo é extremamente compacto quando fechado. Fecha-se com uma só mão e ﬁca em pé sozinho!
Chico Miinimo é o companheiro ideal para todas as deslocações com o seu bebé.
Inovador, tanto no sistema de fecho como no design, caracteriza-se pelas suas formas atraentes e modernas, pela
enorme facilidade de uso e pelos acolchoados super confortáveis. E quando quiser guardá-lo, torna-se tão compacto
que cabe em qualquer lugar. Design moderno e elegante: barras e rodas posteriores coloridas, combinando com o
padrão. Inclui capa impermeável e bolsa de transporte.
MO: FECHADO É PEQUENO, ABERTO É GRANDE!
CHICCO MIINIMO:

M

co.pt

co.pt

AIS

S AIB A
M

chic

chic

CÓD. 79155

CÓD. 79168

AIS

A cadeira do carrinho pode ser instalada no sentido “virado para a mãe” ou “virado para a frente”. O duplo sistema de
reclinação do encosto e o apoio das pernas regulável permitem encontrar sempre a posição mais cómoda. A cadeira
do carrinho Urban Plus pode ser transformada numa confortável alcofa semi-rígida; A alcofa é leve e transportável
com uma cómoda pega. Graças à base rígida, pode ser retirada do chassis com o bebé dentro e utilizada em superfícies
planas. Fechado é ultracompacto, e graças à prática pega de transporte, pode transportá-lo para qualquer lugar.

48

cm

55 cm
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25 cm
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0+

0+

ONOMICA
RG
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FÁCIL DE USAR
EasyFit é o único marsúpio que se
veste como uma T-shirt ... um gesto
simples, intuitivo e diário.
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ULTRA LEVE
Apenas 3.8 kg
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CÓD. 79154

AIS

CÓD. 79249

Com o Marsúpio EasyFit, pode fortalecer o vínculo afetivo com o seu bebé, combinado com uma grande facilidade de
utilização. Confortável e ergonômico, EasyFit é um marsúpio simples e intuitivo que se “veste” como uma T-shirt.
Adapta-se perfeitamente aos pais e acompanha o natural e ﬁsiológico crescimento do bebé. Ideal a partir do nascimento,
graças ao assento largo e ergonómico, é muito fácil de converter num só movimento, da posição “virado para a mãe”
para a posição “virado para a frente”, adequada a partir dos 6 meses, quando o bebé está pronto a explorar o mundo à
sua volta. Easy Fit é fácil de usar, fácil de ajustar, fácil de converter e o seu bebé… é fácil de abraçar.
o.pt
M

Tudo é mais fácil com Ohlalà, o novo Carrinho Chicco incrivelmente leve!
Com apenas 3,8 kg, Ohlalà combina a leveza e a facilidade de utilização para uma condução sem esforço. Ohlalà
pode fazer toda a diferença quando está a passear: tão leve que pode levantá-lo apenas com um dedo. Fechado,
mantém-se em pé sozinho e ﬁca ultracompacto para tornar mais fácil transportá-lo. Descubra o prazer de explorar a
cidade com seu bebé: sinta-se livre para caminhar ou entrar e sair de qualquer tipo de transporte sem preocupações.
Ohlalà é um carrinho de passeio ágil para os aventureiros da cidade. Tudo foi pensado para proporcionar conforto
ao seu bebé: o encosto regulável em múltiplas posições, totalmente reclinável, o apoio das pernas ajustável e os
protetores acolchoados oferecem ao bebé agradáveis passeios.
Ohlalà é o aliado perfeito para qualquer mãe.

Durante os primeiros meses de vida do seu bebé, é importante fazê-lo sentir-se seguro, rodeado de amor e
reconfortado pela sua voz. O uso do marsúpio permite-lhe ficar em contato físico e harmonia com o seu bebé:
pode sentir-se livre para ir a qualquer lugar com maior liberdade de movimentos. Antes de o adquirir, opte por
um modelo que assegure a posição correta das pernas, que permita um apoio confortável para as costas e que
ofereça a sustentação adequada para a cabeça do bebé. O marsúpio é ideal para breves passeios e lembre-se que
especialmente nas primeiras semanas de vida do bebé, deverá fazer pausas de modo a mudar a sua posição.

chic

SINTA A LEVEZA QUANDO ESTIVER A PASSEAR PELA CIDADE

E
ITIO N T

M – POSIÇÃO TESTADA
O assento largo garante a posição adequada
das ancas, ao colocar o bebé com os joelhos
mais altos que o traseiro e as pernas à volta
do tronco da mãe.

ERGONÓMICO E SEGURO PARA AS
ANCAS DO BEBÉ
O IHDI reconhece que Chicco EasyFit
é um produto “saudável para as
ancas”, quando usado corretamente.
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PROTEÇÃO
CONTRA INSETOS
A maior parte dos produtos que se encontram no mercado contêm ingredientes ativos de origem química,
cujo uso não é recomendado em crianças de idade inferior a 2 anos, mesmo que seja em pequenas doses.
A linha Chicco anti-mosquito utiliza um ingrediente ativo de origem vegetal, o Citrodiol, um extrato
retirado de uma espécie de eucalipto australiano conhecido pela eficácia das suas propriedades repelentes
contra insectos.

ROLL-ON LENITIVO PÓS-PICADA
Indicado para aliviar a sensação desagradável de
prurido na pele causado por mosquitos, moscas,
abelhas, vespas, alforrecas.
Graças à fórmula com extrato de Zanthoxylum,
uma planta chinesa universalmente reconhecida
pelas suas propriedades calmantes, alivia a pele
delicada e sensível do bebé.
A nova fórmula extra-delicada contém mentol
para uma sensação de frescura.

SPRAY ANTI-MOSQUITO
100 ml
Permite uma aplicação rápida e fácil
em todo o corpo, graças ao vaporizador
especialmente desenvolvido para
funcionar sempre, independentemente do
ângulo de aplicação.
AUTORIZAÇÃO DE VENDA Nº 1677S DA DGS.
CÓD. 10651

0+ 12+

2+
anos

NÃO CONTÉM ÁLCOOL NEM AMONÍACO.

ÓCULOS DE SOL
CHICCO

NÃO DEIXA RESÍDUOS DE GORDURA.

ROLL-ON ANTI-MOSQUITO
60 ml

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.
CÓD. 7833

O formato ergonómico da
embalagem garante uma aplicação
fácil e rápida.

Os olhos das crianças requerem uma proteção especial visto que a sua estrutura ocular permite uma maior penetração da
luz e a sua capacidade de ﬁltragem é bastante inferior à dos adultos. A Chicco disponibiliza uma linha de óculos de sol que
garante uma elevada proteção aos olhos delicados dos bebés.

AUTORIZAÇÃO DE VENDA Nº 1676S DA DGS.
CÓD. 10671

CATEGORIA DE FILTRO: 3
MENINO LITTLE SHARK 12M+ CÓD. 9208
MENINA LITTLE BUTTERFLY 12 M+ CÓD. 9207
CAIXA
INCLUÍDA

AIS

co.pt
M

chic

DISPOSITIVOS ULTRA-SONS
ANTI-MOSQUITOS

10
0%

S AIB A

LENTES RESISTENTES
Novas lentes em policarbonato com
uma ótima resistência. Riscam-se
menos e não partem.
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abs
UV

PROTEÇÃO UVA-UVB
Os bons óculos de sol protegem contra as
radiações UVA-UVB.

LENTES FLEXÍVEIS
Armação suave e ﬂexível, ideal para o
rosto delicado do bebé.

Todos os óculos de sol estão em conformidade com as normas e requisitos de segurança da Diretiva Europeia 89/686/EEC.

Funcionam com tecnologia de
ultrassons que é desagradável para
os mosquitos, mas não causa efeitos
indesejáveis nas pessoas.
Dado que são dispositivos totalmente
ecológicos, não é necessário arejar as
divisões após a utilização.
CÓD. 7221

Publicidade aprovada pelo Ministério em 24.12.2015.

CÓD. 7222
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CONSELHOS
PARA PASSEIO

Tente levá-lo à rua desde os
primeiros dias. Passear faz
bem a ambos.

Lembre-se que o movimento
da alcofa ou do carrinho
ajudam a induzir o sono.

No verão saia durante as horas mais
frescas e no inverno nas mais quentes,
evitando os locais mais movimentados.

Não se esqueça de levar tudo o que
é necessário... é melhor ter coisas a
mais do que a menos!

Papá, usar o marsúpio é uma boa
forma de reforçar os laços afectivos
com o seu bebé!
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EM VIAGEM

LIVRES PARA QUALQUER DESTINO.

Viajar com o seu bebé é sempre uma bela
aventura: quer vá de férias ou apenas às
compras, ele ﬁcará emocionado e satisfeito.
Observar, explorar, apreciar a descoberta de
lugares e situações na companhia dos pais, é
sempre fascinante.
Bem instalado na sua cadeira auto, confortável
e seguro, o bebé pode olhar ao seu redor,
conversar com os pais ou talvez adormecer,
embalado pelo movimento.
Então, avancem! O mundo é lá fora e está à
vossa espera.

0+

INSTALAÇÃO COM OU SEM BASE DE FIXAÇÃO, USANDO SEMPRE O CINTO DE 3 PONTOS DO AUTOMÓVEL.
BASE DE FIXAÇÃO, SEMPRE INCLUÍDA, PARA UMA INSTALAÇÃO RÁPIDA E SIMPLES.
co.pt

AIS

co.pt

S AIB A

AIS

CÓD. 79828
M

chic

CÓD. 79220

Para a segurança das vossas primeiras viagens juntos, nasceu a Seat-Up 012, a cadeira
auto Chicco que cresce com o bebé dos 0 aos 6 anos.
Prática e segura, pensada também para facilitar a vida dos pais, é a companheira ideal
que transforma cada itinerário numa ótima viagem.
É uma cadeira auto 3 em 1. Instalada no sentido inverso à marcha, acolhe o seu
bebé dos 0 aos 13 kg de peso; instalada no sentido da marcha, acompanha
ao
bebé até aos 6 anos (9-25 kg).
A instalação é simples, especialmente no
o Grupo 1, graças ao sistema Isofix
que permite fixá-la com apenas 3 cliques.
es.

M

Se deseja um ninho seguro e confortável para o seu bebé, que permita passear ou viajar no automóvel, escolha
uma cadeira de qualidade. Auto-fix Fast é, de facto, uma cadeira auto que obteve 4 estrelas nos testes europeus
“Cadeiras auto 2011” no Grupo 0+ (0-13 kg). Graças ao sistema Clik Clak, fixa-se com um simples gesto nos
carrinhos de passeio compatíveis e na sua base auto. Assim, o seu bebé vai sentir-se seguro e protegido em
qualquer situação. A almofada redutora (0-6 kg) envolvente e acolchoada, garante a posição correta da cabeça e
da coluna, nos primeiros meses de vida.

chic

0+

S AIB A

Auto-Fix Fast

SE O AUTOMÓVEL DISPÕE DE SISTEMA
ISOFIX, A INSTALAÇÃO SERÁ AINDA MAIS
SIMPLES, RÁPIDA E SEGURA.
COM A BASE ISOFIX, VENDIDA
SEPARADAMENTE, ESQUEÇA O CINTO DE
SEGURANÇA DO AUTOMÓVEL.
102

BASE ISOFIX CÓD. 79807

CADEIRA AUTO-FIX FAST
Obteve 4 estrelas nos testes europeus “Cadeiras
auto 2011” no Grupo 0+ (0-13 kg).

GRUPO 0+ (0-13 KG)

GRUPO 1 (9-18 KG)
GRUPO1 — ISOFIX

GRUPO 2 (15-25 KG)
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12+

co.pt

M

AIS

co.pt

S AIB A

CÓD. 79583

M

CÓD. 79163

Gro-Up, a companheira de viagem mais fiável de sempre. Acompanha o crescimento da criança
aproximadamente desde os 15/18 meses aos 12 anos. No Grupo 1, a criança utiliza o cinto de 5 pontos
integrado na cadeira, e no Grupo 2/3 passa a usar o cinto de segurança do automóvel. Mini-redutor
para maior conforto da criança e sistema de reclinação para cómodas viagens.
AIS

chic

Cosmos, a cadeira auto totalmente equipada para 4 anos de viagens!
Acompanha o crescimento do seu bebé desde do nascimento até cerca dos 3/4 anos
de idade. Instala-se no sentido inverso à marcha dos 0 aos 13 kg de peso, desativando
sempre o airbag frontal, e no sentido da marcha dos 9 aos 18 kg de peso.

chic

0+

S AIB A

GRUPO 0+
(0-13 KG)
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GRUPO 1
(9-18 KG)

MINI-REDUTOR
O mini-redutor garante a
correta posição.

BRINQUEDO MACIO
Brinquedo macio
incluído, para entreter o
bebé nas viagens.
GRUPO 1 (9-18 KG)

GRUPO 2-3 (15-36 KG)
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CONSELHOS
PARA AS VIAGENS

Use sempre a cadeira auto com o
cinto de segurança devidamente
fechado e ajustado.

Tente viajar nas horas
que coincidam com a sesta
ou o sono do bebé.

Leve consigo músicas e histórias infantis
para o entreter e não se esqueça do seu
personagem (brinquedo macio) preferido.

3+
anos
Oasys 2/3 EVO FixPlus é a evolução em segurança, facilidade de uso e conforto.
Pode ser instalada no seu automóvel utilizando o cinto de segurança e os conectores rigídos FixPlus que garantem
maior estabilidade. O inovador SAFE PAD reduz até 30% as forças exercidas no corpo da criança em caso de
impacto frontal*.
A largura e a altura são reguláveis de modo independente, para acompanhar o crescimento da criança.
AIS

co.pt
M

chic

CÓD. 79159

Se a viagem for longa,
planeie paragens frequentes.

S AIB A

Durante a viagem nunca retire
o bebé da cadeira auto: se ele
chorar, ou se tiver que o alimentar
e mudar, faça uma paragem.

2
1
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alizados com manequins serie Q
* testes Chicco 2016 - realizados
Q.

Os conectores rígidos FixPlus reforçam
ainda mais a estabilidade da cadeira.
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ROUPA E SAPATOS

VESTIR DE ALEGRIA.

Conhece alguém que não ﬁque de coração derretido
por ver um body colorido ou um Babygrow macio?
Mesmo assim, é importante que a escolha destes
produtos seja feita com cuidado, mas sem exagerar.
Os recém-nascidos ainda não têm capacidade
para regular a sua temperatura corporal, mas
não há necessidade de o vestir com muita roupa,
principalmente se estiver dentro de casa ou, mais
tarde, quando começar a mexer-se mais e a gatinhar.
Durante os primeiros meses, os sapatinhos servem para
proteger do frio. Contudo, mais tarde, é importante
escolher o par de sapatos mais adequado, pois estes
devem proporcionar um bom apoio enquanto o bebé
dá os seus primeiros passos.

0+

PARA BEBÉS
MUITOS PEQUENINOS

Os bebés que nascem prematuros ou com peso a menos têm uma relação peso - superfície
corporal superior ao normal. Assim sendo, o risco de dispersão de calor é algo a ter em consideração.
BEBÉS PREMATUROS
Quando os bebés nascem prematuros, depressa se tornam o centro de todo o amor
e carinho, mas há também muitos receios em relação ao seu tamanho e fragilidade.
As mães e os pais sabem bem que o seu bebé vai precisar de doses extra de atenção
para compensar a sua antecipada chegada a este mundo.
Depois dos primeiros momentos de muita ansiedade e preocupação, difíceis de
enfrentar, os pais cedo se sentirão animados pela força do seu bebé e depressa
aprenderão a tomar conta dele, alimentá-lo e vesti-lo e dar-lhe todo o amor e
nfortáveis se utilizarem
carinho. Os bebés prematuros irão sentir-se muito mais confortáveis
uenos, o que
roupas especificamente desenvolvidas para bebés mais pequenos,
não só significa que têm o tamanho certo, mas também quee são
muito macias e suaves quando em contacto com a pele. A mãe e
upas
o pai também vão gostar de ver o seu bebé vestido com roupas
quee o mantêm quente mas sem parecerem exagera
exageradas.

MY UNDERWEAR
A linha My Underwear foi pensada para satisfazer as necessidades dos bebés mais
pequenos: quente e confortável, fácil de vestir e despir.
Algumas características especiais desta linha garantem um contato muito suave
entre as roupas e a delicada pele dos recém-nascidos.

SEM BOTÕES
Uma fita bastante prática
serve para apertar o body.
110

ABERTURA FÁCIL E LARGA
Para facilitar a muda de
roupa.

ELÁSTICO FOLGADO
NO TORNOZELO
Impede que os bebés percam as
meias e fiquem com os pés frios.

PUNHOS LARGOS
Para que seja mais fácil
vestir e despir e ver se está
tudo bem.
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0+

ROUPA PARA
DESCOBRIR O MUNDO

ROUPINHA DE BEBÉ
É importante que as roupinhas do bebé sejam extremamente práticas: será mais fácil
mudá-lo e não ficará tão irritado. O facto de assentar bem é também muito importante: os
bebés não gostam de se sentir presos, a pele não gosta de tecidos rijos e cheios de costuras
que provoquem irritações. Roupas com o tamanho e a leveza adequados não representam
qualquer tipo de limitações para os bebés, que se sentirão livres para se movimentarem
tanto quanto lhes apetecer. As fibras naturais são perfeitas para a pele dos recém-nascidos,
por serem macias e, acima de tudo, por deixarem a pele respirar.

0+

Mesmo quando os pequeninos começam a mover-se e a descobrir o mundo ao seu redor, roupa
prática é fundamental. Em casa, os babygrows são perfeitos para mantê-lo quentinho. Para um
passeio, se está frio lá fora, é melhor cobri-lo com um casaco mais quente, mas não exagerar.
Se a criança for passear no carrinho de passeio vai precisar de uma manta, porque pode sentir frio
ao não se movimentar. Com o tempo a passar, pode escolher vestidos e outras peças coloridas
que vão ser apreciados pelos mais pequeninos.

BABYGROW CÓD. 21353

MY FIRST CHICCO
My First Chicco é a linha dedicada
aos mais pequeninos, dos 0 aos 24
meses, que os acompanha desde o
enxoval até aos primeiros vestidos,
calções e tshirts para passear, nos
materiais mais delicados e suaves,
com abertura fácil e ausência de
botões volumosos, pensados para
dar todo o conforto e praticidade
aos mais pequeninos.

MANTA CÓD. 10852
MACACÃO SEM MANGAS CÓD. 51274
BABYGROW CÓD. 21412
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CASACO CÓD. 96088 - CONJUNTO DE 2 PÇS: T-SHIRT + CALÇAS CÓD. 76150
VESTIDO DE MANGA CURTA CÓD. 93867
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ROUPINHA PARA OS
MAIS CRESCIDOS

TO BE
To Be é a linha every day desenvolvida
para satisfazer as necessidades diárias
das crianças, com looks únicos, que
podem ser personalizados de acordo
com a ocasião: desde a escola aos
tempos de lazer.
A linha divide-se em TO BE Baby, para
crianças de 1 a 24 meses, e TO BE,
de 1 a 8 anos.Roupa básica, colorida
e em materiais confortáveis que leva
a uma extraordinária infinidade de
looks diários e transversal ao resto da
coleção a preços competitivos.

12+

As formas e os materiais da coleção My Chicco foram pensadas para ir de encontro às
necessidades das crianças: costuras, botões e fechos para evitar magoar a criança, roupa
prática e confortável para usar no dia-a-dia. Com My Chicco, a criança
vai estar sempre na moda, e será um prazer para ela!

MY CHICCO
My Chicco apresenta uma linha de roupa
transversal a crianças de 1 a 8 anos.
Roupa confortável, prática e desenvolvida
em fibras naturais tais como algodão, e
materiais fáceis de limpar para resistir à
vivacidade natural das crianças.

T-SHIRT DE MANGA COMPRIDA CÓD. 54322
T-SHIRT DE MANGA COMPRIDA CÓD. 61922 - CALÇAS CÓD. 24469

K-WAY CÓD. 87173
CASACO CÓD. 96310
T-SHIRT DE MANGA CURTA CÓD. 61893
LEGGINGS CÓD. 25604

CASACO CÓD. 87184
SWEATSHIRT CÓD. 69159
LEGGINGS CÓD. 25658

CASACO CÓD. 87177
SWEATSHIRT CÓD. 69175
CALÇAS CÓD. 24471
CASACO CÓD. 96328
T-SHIRT DE MANGA CURTA CÓD. 61924 - CALÇÕES CÓD. 52582
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CAMISOLA CÓD. 64165 - CALÇAS CÓD. 24465
CASACO CÓD. 96323 - VESTIDO CURTO CÓD. 93649
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A EXCLUSIVA PALMILHA QUE AJUDA NO
DESENVOLVIMENTO NATURAL DO ARCO PLANTAR.

TURAL

T

PALMILHA NATURAL
CHICCO

OTPRIN

TRANSPIRAÇÃO
Furos micro que ajudam
a melhorar a transpiração
natural do pé

ESTIMULAÇÃO

| CONSELHO DO ESPECIALISTA |

Relevos suaves para
estimular naturalmente
o pé e favorecer a
formação do arco
plantar.

CONFORTO
Área de absorção do
impacto.

O PEZINHO
Nos primeiros meses de vida, o pé tem uma função fundamental no desenvolvimento
motor da criança. Deve ser protegido e respeitado utilizando sapatinhos adequados,
confortáveis, leves e flexíveis que deixem o pé livre para se mover, de forma a
acompanhar e promover o seu desenvolvimento fisiológico. Os sapatinhos devem ser
feitos com materiais de qualidade, leves, suaves e respiráveis. A forma arredondada
e reforçada é uma boa opção para acompanhar o movimento natural do pezinho
durante a tentativa de se mover e gatinhar.
O momento dos primeiros passos é particularmente importante porque é durante o
qual o pezinho recebe os primeiros estímulos plantares reforçando a musculatura e
a formação correta da curvatura plantar. Portanto, é importante que as superfícies
em que assenta o pé sejam irregulares, para fortalecer constantemente o arco plantar
contribuindo assim para o desenvolvimento da estrutura óssea bem como a elasticidade
natural do próprio membro.
DR. MAURO TESTA | ERGONOMISTA BIOMECÂNICO |
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CÓD. 55413

CÓD. 57403

CÓD. 57407

5+

EXPLORAR

As necessidades do pezinho
Familiarizar-se com o calçado.

O sapatinho Chicco
Leveza e conforto para dar liberdade aos pezinhos para explorar.
CÓD. 57407

0+

DESCOBRIR

As necessidades do pezinho
Máxima liberdade de movimento para descobrir o ambiente.

O sapatinho Chicco
Muito macio, não estruturado com formas arredondadas.
CÓD. 57420
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CÓD. 57422
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CÓD. 57522
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CÓD. 57525

TPRI

N

GATINHAR
NA

TURAL

As necessidades do pezinho
O sapatinho Chicco

F

OO

Flexível nos pontos corretos, muito macio e ligeiramente estruturado para acompanhar o bebé que
começa a gatinhar até aos primeiros passos. O sapatinho tem a palmilha natural Chicco.

CAMINHAR

T

Flexibilidade e leveza para suportar os primeiros movimentos dos pés
TPRI

N

CÓD. 57552

12+

As necessidades do pezinho
O pezinho requer ﬂexibilidade e estimulação contínua, elementos chave para uma
correta formação do arco plantar.

O sapatinho Chicco
CÓD. 55523
120

CÓD. 57453

CÓD. 57461

CÓD. 57462

Um sapatinho com a palmilha Natural Chicco que estimula constantemente o
pezinho durante os primeiros passos do bebé. Leve e ﬂexível.

CÓD. 57559
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CONSELHOS SOBRE
SAPATOS

Permita que o seu bebé ande descalço
em superfícies irregulares. Essa
estimulação incentiva à formação do
arco plantar.

CÓD. 55427

Preﬁra sapatos com sola leve e
ﬂexível que facilitam a caminhada
sem esforçar a musculatura.
CÓD. 57435

Escolha um sapato com uma traseira
ligeiramente levantada, para ajudar a
criança durante os primeiros passos.

Permita que o pé respire ao escolher
sapatos com revestimento interno
em materiais naturais.

CÓD. 57436
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CÓD. 57439

3a+
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Veriﬁque o crescimento do pé
regularmente, e substitua o
sapato quando for necessário.

CORRER

As necessidades do pezinho
O pezinho precisa de ser capaz de se mover livremente para consolidar as suas
habilidades motoras.

Ao usar sapatos fechados,
certiﬁque-se de que o seu bebé
usa meias.

O sapatinho Chicco
Prático e fácil de calçar, e com a palmilha Natural Chicco para acompanhar o movimento
do pezinho.
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