— CHICCO NURSING —

Nós sabemos que os primeiros 36 meses
da vida do bebê são especiais,
cheio de momentos
que não voltarão mais.
É por isso que colocamos a nossa paixão e experiência
dia após dia para apoiar os pais,
dando a certeza que cada um desses momentos
poderá ser apreciado em completa serenidade.

NOSSOS VALORES
UMA PAIXÃO ÚNICA.
NÓS MERGULHAMOS NO MUNDO DAS CRIANÇAS TODOS OS DIAS.
NÓS COLOCAMOS PAIXÃO E DEDICAÇÃO EM TUDO O QUE FAZEMOS PARA DAR ÀS MÃES
PEQUENOS MOMENTOS DE SERENIDADE EM SUA VIDA COTIDIANA AGITADA.
COMUNICAMOS ESSA ABORDAGEM ATRAVÉS DE NOSSOS VALORES, NOSSA PERSONALIDADE E
NOSSA MANEIRA ÚNICA DE EXPRESSÁ-LA, QUE CHAMAMOS DE "CAMINHOS DA CHICCO".

TRABALHANDO EM
HARMONIA COM OS PAIS

Ouvimos as necessidades e emoções dos pais e das crianças. Nós os entendemos,
os tornamos nossos, e fazemos nossa missão de fornecer as melhores soluções
para eles.
Nós sabemos como e quando estar lá para eles, trabalhando juntos em perfeita
harmonia, mas sem nunca tomar seu lugar.
Isto é o que chamamos de : INTELIGÊNCIA EMOCIONAL.

GARANTINDO SEMPRE A
MELHOR SOLUÇÃO

Nós levamos o que fazemos extremamente a sério.
Temos o cuidado em garantir que nossos produtos sejam seguros, confiáveis e
atendam aos padrões de alta qualidade.
Temos mais de 50 anos de experiência no mundo do cuidado com o bebê e
continuamos a desenvolver essa experiência por meio do nosso trabalho no
Chicco Baby Research Center.
Isto é o que chamamos de: PROFISSIONALISMO E EXPERIÊNCIA.

EVOLUINDO
CONSTANTEMENTE

SEMPRE UM SORRISO

Estamos apoiados por um forte senso de tradição, mas nossa equipe
está constantemente olhando para o futuro para pesquisar as soluções
tecnologicamente mais avançadas para responder às necessidades de pais e
filhos, agora e no futuro.
Isto é o que chamamos de: INOVAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE.

Cuidar de uma criança é um negócio sério.
Sabemos disso, mas pensamos que é igualmente importante relaxar um pouco
de vez em quando.
Porque a experiência de ser um pai é por definição muito feliz e positiva também.
Nossos produtos são simples e diretos, é instantaneamente reconhecível o que
eles são.
Eles são o máximo em praticidade.
A linguagem que usamos também é projetada para ser sincera e ainda levantar
um sorriso ao mesmo tempo.
Isto é o que chamamos de: CORAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
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OBSERVATÓRIO CHICCO

A vasta experiência da Chicco no mundo infantil foi consolidada com o Observatório Chicco, uma
estrutura dedicada a aumentar o nosso conhecimento sobre crianças de 0-3 anos de idade e as suas
necessidades físicas, psicológicas, emocionais e sociais. Os primeiros anos são um período vital para o
crescimento das crianças, sendo um período repleto de mudanças significativas nas necessidades físicas e
psicológicas, tanto para eles quanto para suas famílias. Observando atentamente todos esses aspectos e,
em particular, o comportamento espontâneo das crianças, somos capazes de compreender plenamente
suas necessidades reais. Isso porque o Observatório conta com a colaboração de especialistas do mundo
médico-científico, o que é fundamental, para nos mantermos atualizados com os conhecimentos
adquiridos e os progressos feitos no campo pediátrico a fim de avaliar o valor científico dos produtos
propostos. Além disso, contamos também com o apoio e sugestões de pais e mães, aqueles que possuem
a real experiência do que suas crianças necessitam. O compromisso do Observatório é obter todo o
conhecimento possível sobre o mundo infantil e usá-los para criar e desenvolver soluções específicas
para cada fase do crescimento.

CONHECIMENTO
Observação constante das crianças e do mundo em que vivem.
CIENTIFICIDADE
Colaboração com o mundo médico-científico.
EXPERIÊNCIA
Diálogo constante com os pais.
RESPONSABILIDADE
Porque a felicidade das crianças é assunto sério.
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HORA DA PAPA

AMAMENTAÇÃO
AMAMENTAÇÃO NATURAL

PÁG.

COPOS

40

BOMBAS

6

PRATOS

49

ACESSÓRIOS AMAMENTAÇÃO

8

TALHERES

52

KITS DE ALIEMENTAÇÃO

54

PÁG.

BABADORES

55

MAMADEIRAS STEP UP

11

RECIPIENTES

56

BICOS STEP UP

15

MAMADEIRA WELL BEING

18

BICO WELL BEING

20

BANHO E CUIDADOS

ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA

22

ACESSÓRIOS DE BANHO

60

ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRA

22

KIT BELEZA

62

HIGIENE NASAL

63

HIGIENE ORAL

64

ACESSÓRIOS DE HIGIENE

67

AMAMENTAÇÃO ARTIFICIAL

RELAXAR E
HORA DE DORMIR

HORA DO BANHO
PÁG.

PROTEÇÃO

CHUPETAS

PÁG.

CHUPETAS

25

ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO

69

ACESSÓRIOS PARA CHUPETAS

35

PROTEÇÃO CONTRA INSETOS

70

MORDEDORES

36

HORA DE DORMIR
TRAVESSEIRO

PROTEÇÃO

PÁG.

PÁG.
38

3

AMAMENTAÇÃO NATURAL

4

5

BOMBA TIRA LEITE
STEP UP

REF 00005740000610

CÓD. 8058664047819

0+

Ideal para extrair o leite de forma efetiva e gentil além de ser útil
para prolongar a amamentação natural o máximo possível

CABO ERGONÔMICO

SILICONE
“EFEITO

Com textura macia para
fácil aderência.

AVELUDADO”

BICO DE SILICONE
EXTRA-MACIO

COMPATÍVEL
Com as mamadeiras
Step Up, Well-Being e os
Recipientes para Leite
Materno Wellbeing

*Conforme legislação vigente

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:

CONFORTÁVEL
CO

MF

ORTAB

LE

EFICÁCIA COMPROVADA
CO

Fácil extração.
Natural e fluxo contínuo
de leite.
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MF

O R T A BF F E C T I V
E
E LE

EF

FECTIVE

Máximo conforto e fácil
aderência. Diminuiu o cansaço
da mão durante a sua utilização.

*Aprovado por mãe 91%
*Aprovado por obstetras
*Aprovado por enfermeiras

*Eficácia e Conforto aprovado por 91% das mães. 92% das mães deram um retorno positivo sobre a eficácia e 89% deram um retorno positivo sobre o conforto geral do produto
(pesquisa de mercado 2013, Itália, 110 mães. Dados disponíveis por Artsana S.p.A.).
**97% das enfermeiras deram um retorno positivo sobre sua eficácia (estudo 2014, Itália, 97 enfermeiras. Dados disponíveis por Artsana S.p.A.). 11

0+

REF 00002825000610

BOMBA TIRA LEITE
CLÁSSICA

CÓD. 8058664047802

Compatível com as mamadeiras Wellbeing

*Aprovado por mãe 91%
*Aprovado por obstetras
*Aprovado por enfermeiras

*Conforme legislação vigente

Controle manual do ritmo de sucção. Recipiente coletor do
leite é compatível com os bicos de mamadeira Wellbeing.

*Eficácia e Conforto aprovado por 91% das mães. 92% das mães deram um retorno positivo sobre a eficácia e 89% deram um retorno positivo sobre o conforto geral do produto (pesquisa de
mercado 2013, Itália, 110 mães. Dados disponíveis por Artsana S.p.A.).
**97% das enfermeiras deram um retorno positivo sobre sua eficácia (estudo 2014, Itália, 97 enfermeiras. Dados disponíveis por Artsana S.p.A.). 11

RECIPIENTE PARA LEITE MATERNO WELL-BEING (4 PEÇAS)
Os recipientes de leite são ideais para quem tem leite em excesso, podendo
extrair, armazenar e utilizar quando necessário.
A tampa hermética permite o armazenamento
higiênico do leite materno, preservando todos os seus
preciosos nutrientes. Feito de polipropileno, material leve e fácil de esterilizar,
podendo ser armazenado na geladeira ou no congelador.
Compatível com os bicos de mamadeiras Wellbeing.

REF 00000084300610
CÓD. 8058664047826
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0+

DISCOS ABSORVENTES
ANTIBACTERIANOS

REF 00061779000000 (30 PÇ)

CÓD. 8003670845843

SEGURANÇA E DELICADEZA
PARA SUA PELE

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO
EFICÁCIA COMPROVADA*
Máxima segurança e delicadeza para a pele do seio. O estudo de eficácia concluiu que
o uso dos Discos Absorventes Antibacterianos da Chicco evita irritações e rachaduras em 80%
dos casos, além de evitar mastites e reduzir o tempo de cicatrização em relação a outros discos
tradicionais. O produto também foi avaliado positivamente pelas mães analisadas nos quesitos
absorção, respirabilidade e toque seco.

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:
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SUPER ABSORVENTES

S

TRANSPIRÁVES

TESTATO
t es t e d

Finos e invisíveis
mesmo debaixo da
roupa, oferecendo o
máximo conforto em
todos os momentos.
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Micropérolas
super absorventes
retêm o líquido e
evitam vazamentos
indesejáveis.

Evita a proliferação de
bactérias na pele do seio.
Tecido ultra macio e
confortável com ação
antibacteriana.

Estudo clínico realizado pela Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, em 2007, com 90 mães em período de amamentação (Milão, Itália).

ACESSÓRIOS PARA
AMAMENTAÇÃO

PROTETORES DE SEIOS SKINTOSKIN
Permitem máximo contato de pele com pele: os únicos com bordas finas superiores e
inferiores para assegurar o contato do queixo e no nariz do bebê com o seio da mãe.
Formato alongado permite máxima aderência e encaixe no seio.
Graças ao silicone bem fino e macio, adere perfeitamente e assegura um encaixe
perfeito.
Relevos especiais nas extremidades: ajudam a colocar e retirar os protetores de seios
da forma correta e confortável.
Bico ligeiramente achatado, seu design assegura uma pega natural do mamilo. Furos
específicos que permitem um fluxo natural e contínuo do leite sem interrupções.
Acompanha uma caixa protetora prática e esterilizável em conjunto com os
protetores de seio.

STERILISING
*
X

DO

LE

BO

CÓD. 8058664070466

UB

TAMANHO P-M
REF 00009033000000

TAMANHO M-G
REF 00009034000000
CÓD. 8058664070473
2 protetores esterilizados
em uma só vez

CONCHA PARA SEIOS
Ajudam a coletar o excesso de leite produzido evitando contato com
a pele dos seios. Os furos de ventilação mantêm a pele do seio seca
auxiliando na recuperação de irritações ou cortes.
As conchas vêm acompanhadas de uma membrana de silicone
confortável em formato anatômico.
REF 00002258000000
CÓD. 8003670916659
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AMAMENTAÇÃO ARTIFICIAL
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MAMADEIRA
STEP UP

0+

Projetado para simular a forma instintiva de alimentação do bebê.

2+
6+

TAMPA HIGIÊNICA
Mantem o bico
protegido e limpo

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

EFEITO SILICONE
AVELUDADO
Acabamento com textura
macia aveludada, natural e
agradável ao bebê.

EXCLUSIVO
BICO INCLINADO
Específico para recémnascidos
para um aleitamento
mais natural similar ao
seio materno.

ROSCA VEDADORA
Veda firmemente para
prevenir vazamentos.

BOCA LARGA
Rápido para encher
e fácil de limpar.

GARRAFA ERGONÔMICA
Confortável para segurar.

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:
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Ângulo do bico em posição
ideal para as primeiras
amamentações.
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Aceito imediatamente por 96%
dos bebês*
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Accepted
FO
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IDEAL PARA MIXAR A
AMAMENTAÇÃO

N

Accepted*

DE

N

96%

REVOLUCIONÁRIO

E

IDEAL PARA
RECÉM-NASCIDOS

N
AST A

D

Fácil transição do seio para
mamadeira e vice-versa.**

*Teste de consumo, 50 mães e bebês, 0-3 meses, Itália, 2016.
** Teste do consumidor, 100 mães e bebês, 0-6 meses, Itália, 2016.
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MAMADEIRA
STEP UP

REF 00080811000610

CÓD. 8058664087730

*Conforme legislação vigente

MAMADEIRA STEP UP 0M+ 150ML FLUXO NORMAL

EXCLUSIVO BICO INCLINADO
Ideal para a sucção dos recém-nascidos
Permite uma posição para amamentação confortável para o bebê
O bico fica sempre completo com o leite, reduzindo as chances de engolir ar.

*

9 de 10 bebês* aceitaram
imediatamente
*Teste com consumidores,
Itália, 2016.
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Posição ideal para a primeira
sucção do bebê

PEGA NATURAL
Fácil para combinar o uso da
mamadeira com o seio

0+

MAMADEIRA
STEP UP

2+
REF 00080823000610

CÓD. 8058664087747

*Conforme legislação vigente

MAMADEIRA STEP UP 2M+ 250ML FLUXO MÉDIO

EXCLUSIVO BICO INCLINADO
Ideal para a sucção dos recém-nascidos
Permite uma posição para amamentação confortável para o bebê
O bico fica sempre completo com o leite, reduzindo as chances de engolir ar.

*

9 de 10 bebês* aceitaram
imediatamente
*Teste com consumidores,
Itália, 2016.

Posição ideal para a primeira
sucção do bebê

PEGA NATURAL
Fácil para combinar o uso da
mamadeira com o seio
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REF 00080837000610

MAMADEIRA
STEP UP

6+
CÓD. 8058664087754

*Conforme legislação vigente

MAMADEIRA STEP UP 6M+ 330ML FLUXO RÁPIDO

PERFEITO PARA BEBÊS MAIORES
Permite manter uma posição natural
Assegura uma sucção confortável devido ao suporte do lábio mais estreito
O fluxo rápido é ideal para a necessidade dos bebês maiores.

*
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9 de 10 bebês* aceitaram
imediatamente
*Teste com consumidores,
Itália, 2016.

PEGA MAIS FORTE
Fácil para combinar o uso da
mamadeira com o seio

BICOS
STEP UP
Amamentação natural e perfeita para todas as idades do bebê.

FLUXO MÉDIO (1 PÇ)

2+

REF 00081123100610
CÓD. 8058664087778
MÉDIO

FLUXO AJUSTÁVEL (2 PÇS)

4+

REF 00081135200610
CÓD. 8058664087808
AJUSTÁVEL

FLUXO RÁPIDO (2 PÇS)

6+

REF 00081147200610
CÓD. 8058664087815
RÁPIDO

FLUXO PAPA (2 PÇS)
REF 00081157200610

6+

CÓD. 8058664087822
PAPA
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MAMADEIRA
STEP UP

0+

MENINO 150ML
REF 00080811200610
CÓD. 8058664099450

MENINO 250ML
REF 00080823200610
CÓD. 8058664099474

Made in Italy

150 ml

NEW

250 ml

0% B P A

250 ml

0% B P A

**

MENINA 150ML
REF 00080811100610
CÓD. 8058664099443

MENINA 250ML
REF 00080823100610
CÓD. 8058664099467

Made in Italy
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150 ml

**

NEW
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MAMADEIRA
Protege o bebê contra cólicas, regurgitação e irritabilidade.

TAMPA ANTI-VAZAMENTO
Para máxima proteção e
higiene.

BICO FISIOLÓGICO
INTERCAMBIÁVEL

FECHAMENTO SEGURO
Sem vazamentos.
BOCA LARGA
Rápido para encher e
fácil de limpar.

GARRAFA ERGONÔMICA
Pratico para a mamãe.

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:

MODERNO SISTEMA ANTI-CÓLICAS

EFEITO SILICONE AVELUDADO

ALEITAMENTO CONTÍNUO E TRANQUILO
ACEITO COM FACILIDADE

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

Previne o aparecimento das cólicas: a
válvula anti-cólicas foi desenvolvida
para prevenir a ingestão de ar,
ajudandona redução da irritabilidade,
refluxo e cólica após o aleitamento.
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O acabamento exclusivo deixa o bico
extra macio e mais agradável ao palato.
Testado por bebês, recomendado por
mamães.*

Bico macio e flexível para
uma fácil combinação entre
a amamentação natural e a
amamentação artificial com
mamadeiras.

*Teste com consumidores conduzidos com 200 bebês e mães na Itália, 2015.

MAMADEIRA
Protege o bebê contra cólicas, regurgitação e irritabilidade.

MENINO

MENINA

0+
MENINO
REF 0002061120060
CÓD. 8058664063918

MENINA
REF. 00070740010610
CÓD. 8058664027699

WELL-BEING 150 ML - FLUXO REGULAR

2+

NEW

NEW

MENINO
REF 00020623200610
CÓD. 8058664063949
MENINA
REF 00020623100610
CÓD. 8058664063932

WELL-BEING 250 ML - FLUXO MÉDIO

NEW

NEW

4+

MENINO
RREF 00020635200610
CÓD. 8058664063963
NEUTRA
REF 00070770010610
CÓD. 8058664027712
MENINA
REF 00020635100610
CÓD. 8058664063956

WELL-BEING 330 ML - FLUXO RÁPIDO
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BICOS
Bicos Fisiológicos de silicone ultra macio e efeito silicone aveludado
com um moderno sistema anticólicas.

ANÉIS EM RELEVO
Texturas que dão uma
sensação mais natural.

MAIS LARGA E
ARREDONDADA

MODERNO SISTEMA
ANTI-CÓLICA

Garante conforto para o bebê,
além de facilitar a sucção

0+

4+

2+
NORMAL

MÉDIO

AJUSTÁVEL

6+
RÁPIDO

PAPA

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:

MODERNO SISTEMA ANTI-CÓLICAS

EFEITO SILICONE AVELUDADO

ALEITAMENTO CONTÍNUO E TRANQUILO
ACEITO COM FACILIDADE

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”
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Previne o aparecimento das cólicas: a
válvula anti-cólicas foi desenvolvida
para prevenir a ingestão de ar,
ajudando
na redução da irritabilidade, refluxo
e cólica após o aleitamento.

O acabamento exclusivo deixa o bico
extra macio e mais agradável ao palato.
Testado por bebês, recomendado por
mamães.*

Bico macio e flexível para
uma fácil combinação entre
a amamentação natural e a
amamentação artificial com
mamadeiras.

*Teste com consumidores conduzidos com 200 bebês e mães na Itália, 2015.

2+

BICOS
Bicos Fisiológicos de silicone ultra macio e efeito silicone aveludado
com um moderno sistema anticólicas.

4+
6+

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

BICO FISIOLÓGICO FLUXO AJUSTÁVEL - 2M+

BICO FISIOLÓGICO FLUXO RÁPIDO - 4M+

REF 00020833200610

REF 00020845200610

CÓD. 8058664063987

CÓD. 8058664063994

BICO FISIOLÓGICO FLUXO PAPA - 6M+
REF 00020855200610
CÓD. 8058664064007

4+

FLUXO RÁPIDO
Ideal para bebês maiores

6+

FLUXO PAPA
Ideal para sucos de frutas, leite e engrossados, etc.
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0+

ESTERILIZADOR A VAPOR

REF 00065846500000

CÓD. 8058664045624
COMPACTO

ESTERILIZAÇÃO EFICIENTE

Kills

99
Germs

.9%
of

Kills
.9%
of
Germs

99

Kills

99
Germs

.9%

Comporta até 5of
mamadeiras
Well-Being ou 4 mamadeiras
Step-Up.

Mata 99,9% dos principais
germes residenciais

RÁPIDO

h

24

use

to PROTEÇÃO 24 HORAS

hESTERILIZADOR DE MAMADEIRA
PARA MICROONDAS

h

ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

1

h

Para limpar cada mamadeira, bico ou acessório. Eles
permitem uma limpeza completa sem arranhar ou
danificar os objetos do bebê.

min

NEW

min

ESCOVA DE LAVAR MAMADEIRAS 3 EM 1

min

Além da escova para lavar mamadeiras
e bicos, possui um clip para pegar os
acessórios esterelizados
REF 00069189200000
CÓD. 8059147060073

full size
22

24

Os objetos permanecem
protegidos até a abertura da
tampa.

Apenas 3 minutos.

h

99

Easy

Safe
Stop

min

1h

Kills
.9
of
Germ

1

min

CHUPETAS
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CHUPETA

As chupetas além de reduzir o risco da Morte Súbita (de acordo com diversos estudos científicos), também
representa um papel importante no desenvolvimento oral. Para isso, ela deve ser desenvolvida para se adaptar
perfeitamente na boca do bebê, assegurando uma correta e uniforme distribuição da pressão da língua no palato.
O bico de chupeta correto deve ser:
Ortodôntico.
Fisiológico, desenhado com um formato e características que não prejudiquem as funções naturais da boca.
Fino na base para prevenir problemas dentários.
A Chupeta Physio combina todas as características necessárias para facilitar o desenvolvimento correto da boca do bebê.

FORMATO E ENCAIXE
ANGULADO
PEQUENAS RANHURAS

Promove a distribuição
uniforme da pressão da
língua, favorecendo o
desenvolvimento correto
do palato.

Encorajam o posicionamento
correto da língua dentro
da boca.
BASE SUPER FINA E SUAVE
Assegura o fechamento
correto da boca do bebê.

* De acordo com as leis vigentes

DEVELOPED
WITH LEADING
ORTHODONTISTS

Todas as chupetas da Chicco possuem o bico ortodôntico Physio.
As chupetas Physio estão disponíveis em 3 diferentes tamanhos: 0-6m, 6-12m e 12m+ para acompanhar o crescimento do bebê:

0-6

6-12

12+

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

SILICONE
Silicone higiênico com exclusivo
acabamento aveludado.
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Idade

O- 6 m

Chupetas disco rígido

Ergonômico e
comfortável

Pequenas e discretas

lumi

Chupetas
macias

Brilha no escuro

26

Totalmente macia,
perfeita para
noite e dia

6-12m

12m+

With Made
babies
since 1958
in Italy

As chupetas Physio Comfort e Physio Lumi são
embaladas em práticas caixas esterilizáveis que
podem ser usadas como porta-chupetas.
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0-6
6-12

Completamente macia, perfeita para noite e dia.
Disponível em silicone transparente e colorido.

12+

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

SILICONE
“Efeito Aveludado”: o acabamento
exclusivo no bico proporciona a
chupeta Physio Soft extra maciez
aveludada e muito mais agradável.
Amada pelos bebês!*
PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:

MACIEZ EXTRA E SUAVIDADE

Desenvolvida para ser uma
peça única, sem partes
embutidas, é completamente
macia e não machuca o bebê
durante a hora do sono.
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BASE CURVADA SEMELHANTE AO SEIO

BURACOS DE VENTILAÇÃO:

Permite que os lábios
descansem confortavelmente.

*(89% dos bebês aceitaram a chupeta Chicco. Testado com 150 crianças, Itália 2014).

Permitem que o ar circule,
prevenindo o acúmulo
de saliva.

Blister
SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

0-6

TRANSPARENTE SOFT 0-6M 1 PC
REF 00001808010610
CÓD. 8058664064014

6-12

TRANSPARENTE SOFT 6-12M 1 PC
REF 00001809010610
CÓD. 8058664064021

12+

TRANSPARENTE SOFT 12M+ 1 PC
REF 00001810010610
CÓD. 8058664064038

ROSA SOFT PINK 0-6M 1 PC

AZUL SOFT LIGHT BLUE 0-6M 1 PC

ROXA SOFT COLOURED 0-6M 1 PC

REF 00002711110610

REF 00002711210610

REF 00002711310610CÓD.

CÓD. 8058664064045

CÓD. 8058664064076

CÓD. 8058664064106

ROSA SOFT PINK 6-12M 1 PC

AZUL SOFT LIGHT BLUE 6-12M 1 PC

ROXA SOFT COLOURED 6-12M 1 PC

REF 00002712110610

REF 00002712210610

REF 00002712310610

CÓD. 8058664064052

CÓD. 8058664064083

CÓD. 8058664064113

ROSA SOFT PINK 12M+ 1 PC

AZUL SOFT LIGHT BLUE 12M+ 1 PC

ROXA SOFT COLOURED 12M+ 1 PC

REF 00002713110610

REF 00002713210610

REF 00002713310610

CÓD. 8058664064069

CÓD. 8058664064090

CÓD. 8058664064120

0-6

6-12

12+
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Comfort

0-6
6-12

Ergonômico e confortável.

12+

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:
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FORMATO EXTRA ERGONÔMICO

APENAS 4 PONTOS DE CONTATO

ESPAÇO EXTRA ENTRE
A BASE E O BICO

Deixa um espaço mais livre
para o nariz e o queixo do
bebê, facilitando a respiração
e os movimentos. Possui
argola de segurança.

Para uma maior suavidade na
pele do rosto do bebê.

Para facilitar o movimento de
sucção natural do bebê.

Case

Comfort

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

MENINA
GIRL
COMFORT ROSA 0-6M 1 PC
REF 00074911110610
CÓD. 8058664064212

0-6
MENINO
COMFORT AZUL 0-6M 1 PC
REF 00074911210610
CÓD. 8058664064229

MENINA
COMFORT ROSA 6-12M 1 PC
REF 00074913110610
CÓD. 8058664064236

6-12

MENINO
COMFORT AZUL 6-12M 1 PC
REF 00074913210610
CÓD. 8058664064243

NEUTRA
COMFORT NEUTRA 12M+ 1 PC

12+

REF 00074915310610
CÓD. 8058664064267
31

Compact

0-6
6-12

Pequena e discreta.

12+

SILICONE
“EFEITO

AVELUDADO”

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO:
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FORMATO ERGONÔMICO

BURACOS DE VENTILAÇÃO

SUPER COMPACTA

Deixa o espaço correto para o
queixo e o nariz, com argola
de segurança.

Permite circulação de ar e
previne o acúmulo de saliva.

Se encaixa perfeitamente no
rosto do bebê.

Blister
MENINA
COMPACT ROSA 0-6M 1 PC
REF 00074811110610
CÓD. 8058664064151

0-6

COMPACT ROSA 6-12M 2 PCS
REF 00074812110610
CÓD. 8058664075409

6-12

COMPACT ROSA 12M+ 2 PCS
REF 00074814110610
CÓD. 8058664075423

12+

MENINO
COMPACT AZUL 0-6M 1 PC
REF 00074811210610
CÓD. 8058664064182

0-6

COMPACT AZUL 6-12M 2 PCS
REF 00074812210610
CÓD. 8058664075416

6-12

COMPACT AZUL 12M+ 2 PCS
REF 00074814210610
CÓD. 8058664075430

12+
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ACESSÓRIOS
PARA CHUPETAS

NEW

Universal e clip fashion
Se encaixa na chupeta com ou sem o anel de silicone. Textura dupla face

CLIP FASHION MENINO

CLIP FASHION MENINA

CLIP FASHION NEUTRO

00009341200000

00009341100000

00009341300000

CÓD. 8058664087181

CÓD. 8058664087174

CÓD. 8058664088072

Especial anel que fixa na
argola da chupeta .

Remova o anel e use o cordão para fixar o
clip na chupeta.
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ACESSÓRIOS
PARA CHUPETAS
PRENDEDOR UNIVERSAL

CLIP PARA CHUPETA COM PORTA-BICO

• Fácil de prender na roupa

Fácil e confortável para usar, mantem as chupetas limpas.

• Pode ser esterilizada quente ou frio

• HIGIÊNICO: o protetor mantém a chupeta limpa quando não usada.

• Conector macio

• PRÁTICO: pode ser preso com uma única mão.

PRENDEDOR UNIVERSAL NEUTRO

• FORMATO ERGONÔMICO: confortável de usar e delicado nas roupas.
• ESTERILIZÁVEL.

REF 00004084000000
BRILHA NO ESCURO

CÓD. 8003670818595

00007263800000

00007263100000

00007263000000

CÓD. 8058664033058

CÓD. 8058664033041

CÓD. 8058664033065

MORDEDOR
Nos primeiros meses, o bebê tem necessidades orais diferentes, e a Chicco desenvolveu uma gama completa de produtos para
ajudar em cada uma dessas diversas fases de dentição (2m+ mordiscar, 4m+ aliviar).
MORDEDOR EM SILICONE
SOFT RELAX
(SORTIDO)

Mord
i

ing
ew

hiare Ch
cc

REF 00002578000000

2 +
hiare Cm
h
cc

CÓD. 8003670747161

Mord
i

Mord
i

ing
ew

ing
ew

hiare Ch
cc

Refres
2m
e +

Stimo
l
Stimo
l

6 m+
6 m+

REF 00071520600000

REF 00002579000000

CÓD. 8003670844891

CÓD. 8003670747178

Refres
re

4 m+

e Stimu
ar

ing
lat

ing
lat

e Stimu
ar

ing
lat

e Stimu
ar

MORDEDOR
FRESH RELAX

L en
i

L en
i

4 m+

MORDEDOR
FRESH RELAX ANEL

ng
hi

ng
hi

4 m+

Stimo
l

L en
i

Refres
re
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2 m+

ng
hi

r

6 m+

HORA DE DORMIR
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0+

TRAVESSEIROS
De acordo com as recomendações médicas internacionais, a posição deitado
de costas é a mais agradável para o bebê. Por isso, a Chicco criou o travesseiro
perfeito para essa posição.

AIRFEELING
MACIO E FINO.
O material inovador reduz a pressão da cabeça do bebê e a suporta.
Airfeeling é mais eficiente para distribuir o peso se comparado com o uso exclusivo do colchão (Testado por
pesquisadores da Universidade de Pavia).
Sensível à temperatura corporal, adapta-se à forma da cabeça, distribuindo o peso de modo uniforme.
Composição do forro (removível): 100% algodão.
Composição do protetor: 100% espuma de poliuretano (espuma com memória de forma).
Dimensão: 22x30x2cm

Circulação de ar

REF 00007338000000
CÓD. 8058664038480
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Melhor balanço
de pressão

Lavável

HORA DA PAPA
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NEW

COPOS
Aliados do desenvolvimento para conquistar a economia
A nova linha de copos da Chicco ajuda o bebê a beber mais facilmente e naturalmente, passo a
passo durante seu crescimento com práticas soluções específicas, estimulando-o a desenvolver
novas habilidades e respeitando suas habilidades e preferências.

OS COPOS PARA TODAS AS IDADES E ESTÁGIOS

Ocorrem várias alterações
anatômicas, neurológicas
e gastrointestinais, tais como:
Desenvolvimento da postura vertical
Nascimento dos primeiros dentes
Desenvolvimento sensoriais gerais
Funções do sistema motor e
transição da amamentação para a sucção

A criança é mais ativa, ele se
movimenta e brinca mais requerendo
maior hidratação.
adequada, especialmente ao ar livre.
A criança começa a aprender a
beber sugando através de um canudo.

6-9 MESES
3-4 MESES
As crianças entram na fase
de transição, durante o período
no qual ele tende a repetir o
movimento de amamentação
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14+ MESES
12+ MESES
Todos os órgãos fono articulares
se desenvolvem. A criança consegue
coordenar o engolir com
a respiração durante o momento de beber,
aprendendo a ajustar os fluxos
de líquidos.

>24 MESES
A criança pode comer e
beber de forma independente

4+

COPO TRANSITION CUP

200 ml 0% B P A

OFT SILIC
RS
O
PE

NE

SU

Ideal para transição gradual do bebê, do seio para o copo.

*

* De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

Bico em silicone suave e macio para
as gengivas delicadas do bebê.

MENINA
REF 00006911100000
CÓD. 8058664069972

Sistema anti-vazamento que
proporciona uma bebida mais
confortável para o bebê.

MENINO
REF 00006911200000
CÓD. 8058664069989

Alças antideslizantes removíveis, fáceis para o
bebê segurar e ideal para o desenvolvimento
da coordenação motora

NEUTRO
REF 00006911300000
CÓD. 8058664069996
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6+

COPO TRAINING CUP

BITE-P
OFT
RO
IS

OF

SE
M

Ideal para incentivar o desenvolvimento
de diferentes atividades de beber.

200 ml 0% B P A

*

* De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

SPILL-PROOF
OR FREE
FLOW

Bico semi rígido e toque macio,
resistente à mordida. O Bico facilita o
posicionamento correto dos lábios.
Descentralizado para promover uma
postura adequada do pescoço ao beber.

Copo ergonômico, formato
arredondado para nariz e punhos
confortáveis, ideais para o
desenvolvimento de habilidades
motoras

Válvula anti-vazamento removível: Solução
inovadora que torna o copo 100% à prova de
vazamento sem comprometer a facilidade da
criança ao beber com ou sem válvula.

MENINA
REF 00006921100000
CÓD. 8058664070008

MENINO
REF 00006921200000
CÓD. 8058664070015

NEUTRO
REF 00006921300000
CÓD. 8058664070022
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12+

COPO ADVANCED CUP

266ml 0% B P A

,B
ICAL ITE-P
R
OM

F
OO

AN
AT

Desenvolvimento gradual das habilidades de beber.

*

* De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

SPILL-PROOF
OR FREE
FLOW

Formato canudo e base ergonômica
para não atrapalhar a respiração.

Bico de treinamento semi rígido e
toquemacio, resistente a mordida,
formato arredondado para introduzir
gradualmente o formato do canudo

MENINA
REF 00006941100000
CÓD. 8058664070039

Inovadora válvula anti-vazamento (válvula
de transporte) removível que faz o copo ser
100% à prova de vazamentos, garantindo um
melhor conforto para o bebê com ou sem a
válvula

MENINO
REF 00006941200000
CÓD. 8058664070046
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12+

COPO PERFECT CUP

PENDENT DR
DE
I

ING
NK

360
° IN

Perfeito para aprender a beber
Pega removível que pode ser
transformada em um verdadeiro copo

200 ml 0% B P A

*

* De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

Membrana 360º promove uma bebida
mais independente liberando líquido
quando o bebê pressiona a boca contra
a membrana enquanto permanece
resistente à vazamentos.

MENINA
REF 00006951100000
CÓD. 8058664070053

44

Característica de silicone
transparente para o bebê visualizar
o líquido vindo diretamente para
sua boca, e ele aprende como
decodificar essa entrada.

MENINO
REF 00006951200000
CÓD. 8058664070060

Membrana removível para treinamento em
copo, com ou sem alças.

NEUTRO
REF 00006951300000
CÓD. 8058664070077

12+

COPO EASY CUP
É como beber em um copo sem pingos.

PROOF R
IM
TEBI

266ml 0% B P A

*

*De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

SPILL-PROOF
OR FREE
FLOW

Bico rígido resistente à mordida.
Bico de forma fina que ajuda a
transição do bebê para beber em
um copo aberto.

MENINA
REF 00006961100000
CÓD. 8058664081240

Forma ergonômica
para estabilizar o lábio inferior
e covinhas no topo do nariz.

Válvula anti-vazamento removível: Solução
inovadora que torna o copo 100% à prova de
derramamento sem comprometer a facilidade
da criança ao beber com ou sem válvula.

MENINO
REF 00006961200000
CÓD. 8058664081257
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14+

COPO ACTIVE CUP
Ideal para uma bebida natural te acompanhando por onde for.

PROOF R
IM
TEBI

200 ml 0% B P A

*

* De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

SPILL-PROOF
OR FREE
FLOW

Fino bico rígido que ajuda o bebê fazer a
transição para o copo.
Bico resistente com borda dura.

Dupla Parede isolada que ajuda a
manter a bebida gelada por mais
tempo sem transpiração.

MENINA
REF 00006981100000
CÓD. 8058664081226
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Válvula anti-vazamento removível.

MENINO
REF 00006981200000
CÓD. 8058664081233

14+

COPO SPORT CUP

266ml 0% B P A

EXIBLE ST
, FL
R
FT

AW

SO

Prático, fácil para beber mesmo fora de casa.

*

* De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

Canudo flexível em silicone pode
ser guardado dentro do copo
para mantê-lo limpo durante seu
transporte

MENINA
REF 00006991100000
CÓD. 8058664070114

Sistema anti-vazamento fácil de
carregar por onde for.

MENINO
REF 00006991200000
CÓD. 8058664070121

Dupla Parede isolada que ajuda a
manter a bebida gelada por mais
tempo sem transpiração.

NEUTRO
REF 00006991300000
CÓD. 8058664070138

47

HORA DA PAPA
Tudo que é necessário para comer como um adulto.
O momento da papa propicia ao bebê um maior número de nutrientes e é igualmente um momento
importante para o desenvolvimento psicológico, emocional e educacional.
Novas comidas, novos sabores, novas texturas e uma nova maneira de comer e beber, levando-o a uma
independência que não para mais.
A Chicco acompanha pais e bebês com uma gama completa de produtos práticos que foram especialmente
estudados para suprir as necessidades do dia a dia.
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NEW

6+

PRATOS
PRATO TÉRMICO

UNIFORM
AL,
H
UR

T
EA

NA
T

Alimento quente por mais tempo então o bebê pode comer sem pressa.

Calor natural e uniforme

0% B P A

*

*De acordo com a legislação vigente.

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO

A temperatura é naturalmente mantida
graças à agua quente no recipiente.

MENINA
REF 00016000100000
CÓD. 8058664086504

Funcionalidade máxima graças à
área da colher.

MENINO
REF 00016000200000
CÓD. 8058664086528

Fácil de usar graças a seu design
ergonômico, base antiderrapante e a
inserção para evitar queimar os dedos.

NEUTRO
REF 00016000300000
CÓD. 8058664086535
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6+

PRATOS
PRATO DE FÁCIL ALIMENTAÇÃO

OMIC EASY
G
ON

P
RI

ER
G

Máximo conforto para alimentação

Pega ergonômica,
fácil de segurar

0% B P A

*

*De acordo com a legislação vigente.

PORQUE ESCOLHÊ-LO

Fácil de segurar com apenas
uma mão

50

Pode ser usado com prato
quente

Fácil de usar graças a base
antiderrapante

MENINA

MENINO

MIX

REF 00016001100000
CÓD. 8058664086542

REF 00016001200000
CÓD. 8058664086559

(2 pçs menina; 2 pçs menino; 2 pçs Neutro)
REF 00016001400000
CÓD. 8058664086566

12+

PRATOS
CONJUNTO DE PRATOS

OR LITTLE
TF

NDS
HA

PERF
EC

Conforto máximo para comer independente.

Perfeito para mãos
pequenas.

0% B P A

*

* De acordo com a legislação vigente

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO

Fácil de segurar também
para os pequenos graças aos
lados antiderrapantes

Maior estabilidade graças à base
antiderrapante.

Funcionalidade máxima graças
a área da colher.

MENINA/NEUTRO

MENINO/NEUTRO

REF 00016002100000
CÓD. 8058664086573

REF 00016002200000
CÓD. 8058664086580
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6+

TALHERES
COLHER MACIA EM SILICONE
Suavidade e delicadeza.

LIGHT BLUE

PINK

2 pçs
REF 00006828210000
CÓD. 8058664061853

2 pçs
REF 00006828110000
CÓD. 8058664061846

Suave, flexível colher de silicone .

8+

LON
G

D COMFOR
AN

BLE
TA

SOFT SILIC
ER

E
ON

SU
P

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO

Prática com cabo longo para
ser introduzida em frascos
mais profundos.

Fácil de mantê-la limpa, a ponta da
colher não encosta na mesa.

PRIMEIRA COLHER DO BEBÊ
Colher fácil de usar para comer sozinho .

PORQUÊ ESCOLHE-LO

ND ANG
LE
TA
OF

D

S

NEUTRO MIX

Ângulada e ergonômica,
simplificando o movimento
da criança.
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(3 pçs verde; 3 pçs azul)
REF 00016100300000
CÓD. 8058664086597

12+

TALHERES
PRIMEIROS TALHERES
Máxima praticidade para o inicio da auto-alimentação

AND N
MIC
O
NO

NEUTRO

IP
SL
N-

ERG
O

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO

REF 00016101300000
CÓD. 8058664086627

Ergonômico e antiderrapante: Pequeno, leve
e fácil de segurar com cabo
anti-derrapante.

TALHERES DE METAL 18M+

PORQUÊ ESCOLHE-LO

18+

Tamanho infantil, assim os pequenos poderão
comer exatamente como os adultos

0% B P A

*

*De acordo com a legislação vigente
LESS STE
EL
AIN
ST

Aço inoxidável, para a
pequena boca do bebê
GIRL/NEUTRO

BOY/NEUTRO

NEUTRO

(4 pçs menina; 2 pçs Neutro)
REF 00016102100000
CÓD. 8058664086634

(4 pçs menino; 2 pçs Neutral)
REF 00016102200000
CÓD. 8058664086641

REF 00016102300000
CÓD. 8058664086658

Pequeno, leve e fácil de
segurar.
53

6+

KITS DE ALIMENTAÇÃO
VAMOS COMEÇAR A COMER SOZINHOS
O desmame nunca foi tão simples, tudo o que falta é a comida!
Contém: copo de treinamento, primeira colher do bebê, prato térmico, placa de alimentação fácil.

MENINA
REF 00016200100000
CÓD. 8058664086665

MENINO
REF 00016200200000
CÓD. 8058664086672

TUDO O QUE VOCÊ PRECISA

12+

Tudo para comer como adultos, tudo que falta é a comida!
•Contém: copo perfeito, conjunto de prato, primeiros talheres.

MENINA
REF 00016201100000
CÓD. 8058664086696
54

MENINO
REF 00016201200000
CÓD. 8058664086702

0% B P A

*

*De acordo com a legislação vigente

0+

BABADORES
BABADOR EASY MEAL (3 PÇS)

6+

Ajuste perfeito para comer sem ficar sujo.

OOF LI
NI
-PR
AK

NG

LE

PORQUÊ ESCOLHE-LO

•Lado do desenho impermeável para
evitar que alimentos e líquidos sujem as
roupas: algodão macio para absorver as
sujeiras e comidas derramadas.
O WA
SH
SY T
EA

MENINA
REF 00016301100000
CÓD. 8058664086764

MENINO
REF 00016301200000
CÓD. 8058664086771

NEUTRO
REF 00016301300000
CÓD. 8058664086788

Fácil de limpar

BABADORES DESCARTÁVEIS
Prático em casa e quando viaja.

NOVA EMBALAGEM

F

CA

Prático em casa
e quando viaja, a
comida cai sem sujar.

ING TA
PE
TEN
AS

S

2 em 1 :
Frente absorvente,
lado interno à
prova d’água.

L
H-AL POCK
TC

ET

NEUTRO

ND WA
TE
TA
EN

F
ROO
RP

ABSOR
B

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO

Fácil de usar com
práticos adesivos
de fixação.

REF 00067440010000
CÓD. 8003670791515
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0+
6+

Uma linha inovadora da Chicco de recipientes desenvolvidas para simplificar a vida corrida das mamães
e papais, desde o período de amamentação até o período de desmame.
Estes recipientes são perfeitos para transportar com você as doses de leite em pó prontas e também
ideais para transportar lanches do seu filho.

PORTA LEITE EM PÓ COM
SISTEMA DISTRIBUIDOR 0+

RECIPIENTE DE COMIDA 6+

PORTA PAPA TÉRMICO
6+

* De acordo coma legislação vigente.

PORQUÊ ESCOLHÊ-LO

FÁCIL TRANSPORTE

56

Podem ser conectados utilizando
o inovador sistema “easy transport”
que os acopla, permitindo que
você transporte todos os eles sem
que os perca dentro da bolsa.

VERSATILIDADE

Todos os recipientes são
compatíveis uns com os
outros, possibilitando utilizálos da maneira que preferir.

Podem ser utilizados tanto no
refrigerador, quanto no microondas

0+
PORTA LEITE EM PÓ COM SISTEMA DISTRIBUIDOR 0M+
Composto por um recipiente para leite em pó e um recipiente
hermético de 300 ml. Isso torna a amamentação e os lanches mais
fáceis em qualquer lugar.
Ele permite carregar até 3 doses de leite em pó de um jeito muito
fácil para preparar a mamadeira quando quiser.
Ao remover o divisor, você pode usar o recipiente de leite para
lanches e comidinhas, assim como com o recipiente de 300 ml.

6+

REF 00007657000000
CÓD. 8058664052226

RECIPIENTE DE COMIDA 6+
COMPOSTO POR: Dois recipientes de 180 ml e um recipiente de
300 ml.
Perfeito para armazenar, transportar a comida para o bebê.
Os recipientes permitem que você facilmente armazene os
alimentos no freezer ou congelador.
Ideal para passear, graças ao fecho hermético, ajuda também no
transporte de sopas e alimentos mais líquidos.
Prático de carregar graças à alça confortável, possui as marcas
graduadas e uma área para escrever data e conteúdo.

REF 00007658000000
CÓD. 8058664052233
PORTA PAPA TÉRMICO 6+
COMPOSTO POR: um recipiente térmico (350 ml), um recipiente de 180 ml e uma
colher com estojo de viagem.
Projetado para transportar facilmente comida de bebê quente e fria em
movimento, mantendo a temperatura até 6 horas *.
O recipiente menor (180 ml) pode ser colocado dentro ou ligado externamente.

REF 00007659000000
CÓD. 8058664052240

* Recomenda-se não armazenar leite materno ou leite em pó reconstituído com água a uma temperatura de pelo menos 70 ° C por mais de 2
horas (esta limitação é aplicável a alimentos que contenham produtos lácteos ou que de outra forma sejam facilmente degradáveis).
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HORA DO BANHO
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0+

ACESSÓRIOS DE BANHO

ESPONJAS
As esponjas Chicco são perfeitas para a hora do banho, limpando o corpo do bebê de maneira delicada.

ESPONJA EXTRA-ABSORVENTE
REF 00064397300000

Feita de celulose natural pura,
conhecida pela sua alta capacidade
de absorção de água. Quando
embebido de água, é ultra macia
e suave.

CÓD. 8003670693703

TESOURA E PROTETOR
Esta tesoura para bebês é feita de aço inoxidável, sem níquel. As lâminas são curvas e as pontas arredondadas de modo
a garantir mais segurança durante a sua utilização. Além disso, vem com uma tampa para proteger as lâminas de forma
higiênica, quando não estiver sendo utilizada. Disponível em duas cores: cor de rosa e azul claro.

ROSA

AZUL

REF 00005912100000

REF 00005912200000

CÓD. 8058664009916

CÓD. 8058664009923
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0+

ACESSÓRIOS DE BANHO

ESCOVA E PENTE
As cerdas naturais e macias da escova, assim como os dentes com pontas arredondadas do pente, são
perfeitas para o delicado couro cabeludo do bebê. Ambos têm cabos largos, fáceis de segurar e também
são deslizantes. Disponíveis em duas cores: cor de rosa e azul claro.

ROSA

AZUL

REF 00006569100000

REF 00006569200000

CÓD. 8058664011926

CÓD. 8058664011933

HASTES FLEXÍVEIS
Macios e flexíveis, feitos de 100% algodão.
Formato especialmente desenvolvido para uso seguro em bebês.
CONTÉM 63 UNID.
REF 00064716300000
CÓD.8003670227892
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MEU PRIMEIRO
KIT DE BELEZA 0+

0+

O exclusivo kit de beleza da Chicco para bebês pode ser levado para todo o lugar. Possui vários bolsos para
transportar tudo o que o bebê precisa para a hora do banho e deixar ao alcance dos pais. A bolsa de mão é feita em
tecido próprio para objetos molhados. É a opção ideal para uso em viagens e até em casa.
O kit inclui:
Escova e pente: As cerdas naturais e macias da escova, assim como os dentes com pontas arredondadas do pente, são perfeitas para
o delicado couro cabeludo do bebê
Tesoura e Protetor: feita de aço inoxidável, sem níquel. As lâminas são curvas e as pontas arredondadas de modo a garantir mais
segurança durante a sua utilização.
Esponja:100% natural, proveniente de águas profundas, conhecida pela sua alta capacidade de absorção de água. Macia e suave
para a pele do bebê.
Termômetro de Banho: termômetro em formato de peixinho com tira termo sensível. Flutua na água.
Disponível em duas cores: cor de rosa e azul claro.

ROSA
REF 00005934000000
CÓD. 8058664010301

AZUL
REF 00005934100000
CÓD. 8058664010363
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0+

HIGIENE NASAL
PHYSIOCLEAN

A higiene nasal é muito importante, especialmente para recém nascidos: nos primeiros meses de vida, a respiração é predominante
através do nariz, e não pode assoar sozinho.
Se o nariz do bebê está congestionado, ficará difícil de comer, beber e dormir.
A Chicco oferece uma linha completa de produtos para cuidar diariamente da higiene nasal do bebê.

ASPIRADOR NASAL

ASPIRADOR NASAL TRADICIONAL

Com uma prática bolsa reutilizável, o aspirador nasal
proporciona uma solução imediata, eliminando as secreções
nasais e permitindo uma respiração livre.
O seu formato ergonômico e os bocais em material macio e
flexível, são adequados para o nariz sensível e delicado do
bebê, filtro absorvente pré-inserido para máxima higienização.
É um dispositivo médico.

A forma ergonômica facilita seu uso e a ponteira macia é
ideal para o uso no delicado nariz do bebê.

NEW

REF 00004904000000

REF 00004923000000

CÓD. 8003670823537

CÓD. 8003670823544

REFIL ASPIRADOR NASAL
Envolvidos individualmente, para cuidar do nariz sensível do bebê o mais higienicamente
possível.
Projetado para se adaptar perfeitamente às narinas pequenas e delicadas.
Contém 10 unidades.

REF 00004982000000
CÓD. 8003670823575
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HIGIENE ORAL
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ANTES DA DENTIÇÃO

DA HIGIENE ORAL DO

Durante este tempo, as gengivas do bebê
precisam ser limpas após cada refeição.
Além de estabelecer uma boa rotina de
higiene, isso também ajudará o seu pequeno
a se acostumar com a limpeza diária antes da
aparência de seus primeiros dentes.

BEBÊ

T

0+
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INI NG

E X P E RT

INÍCIO DOS CUIDADOS

T

EG

G

B

CUIDADOSO HOJE, SAUDÁVEL AMANHÃ
A gama completa de produtos Chicco para um cuidado eficaz e seguro das gengivas e dentes do bebê desde o primeiro dia.
Todos os produtos são desenvolvidos em colaboração de especialistas e do Observatório Chicco.
A fim de satisfazer todas as necessidades específicas da criança desde bebê.
Os bebês são introduzidos a higiene oral em 4 etapas:

2

E X P E RT

DESELVOLVIMENTO
DO HÁBITO DA
HIGIENE DENTAL

4+

DURANTE A APARIÇÃO DOS DENTES
A fase imediata antes do crescimento dental é
caracterizada por pequenos problemas como
gengivas inchadas ou irritação. Durante esta
fase, os bebês sentem uma necessidade intensa
de morder e relaxar, usando um mordedor.

3
PRIMEIROS DENTES
DE LEITE

DEPOIS DE ESCOVAR
Os primeiros dentes de leite aparecem em torno
de seis meses. Os pais devem tentar fazer com
que os bebês se acostumem com a escovação
dos dentes em uma rotina divertida.

6-36
4
DENTES DE LEITE

3-6
anos
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DENTIÇÃO
A dentição completa é formada em torno de 24
meses de vida, com a formação de 20 dentes.
Os dentes decíduos são muito diferentes dos
permanentes: o esmalte dos dentes primários
é mais fino e permeável, tem uma estrutura
menos densa. É muito importante não
subestimar a natureza temporária dos dentes
decíduos: eles garantem a formação correta dos
permanentes.

0+

ESCOVAS DE DENTES
Pediatras recomendam a limpeza das gengivas do bebê após cada refeição, de modo a remover
todas as bactérias que podem estar presentes.

RA

INI NG

E X P E RT

Inclui a escova massageadora de gengivas e a escova de dentes.
Ideal para ajudar o bebê a se acostumar com a higiene bucal
regular desde o começo.

T
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CONJUNTO DE APRENDIZAGEM
EG

REF 00006961000000
CÓD. 8058664022687

0+
AZUL
REF 00006958200000
CÓD. 8058664022632
ESCOVA DE DENTE

6-36

Cabeça arredondada e pescoço fino projetado para a
boca pequena do bebê.
As cerdas inovadoras de “tecnologia afunilada” são
suaves em gengivas irritadas e extra macias para uma
ação delicada, assegurando ao mesmo tempo a limpeza
adequada dos dentes do bebê.
O pescoço é ligeiramente inclinado para alcançar os
cantos traseiros da boca.
Com um grande e macio cabo antiderrapante que pode
ser facilmente agarrado por mamãe, papai e crianças.
As decorações divertidas farão sorrisos pequenos. Tampa
de escova incluída.

ESCOVA DE DENTE

3-6
years

Cerdas de tecnologia “cônica” muito macias, com
extremidades ultrafinas, para uma ação delicada no
esmalte e nas gengivas sensíveis. Cabeça com raspador
de língua. Pega ergonômica e antiderrapante. Com a
sua cobertura de cerdas divertidas e com uma ventosa,
escovar os dentes se tornará uma rotina agradável!

ROSA
REF 00006958100000
CÓD. 8058664022625

VERDE
REF 00006958000000
CÓD. 8058664022618

AZUL
REF 00009079200000
CÓD. 8058664075218

ROSA
REF 00009079100000
CÓD. 8058664075201
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ACESSÓRIOS HIGIENE

ACESSÓRIOS

SACOS PERFUMADOS PARA FRALDAS
A solução mais prática para o descarte de fraldas usadas. Os
Sacos Perfumados para Fraldas possuem um aroma doce e
podem ser selados hermeticamente, permitindo a eliminação
do mau cheiro.
Cada pacote contém 50 sacos descartáveis.
REF 00039000700000
CÓD. 8003670982555

REDUTOR ACOLCHOADO DE VASO SANITÁRIO
O Redutor Acolchoado da Chicco auxilia o bebê a aprender a
utilizar o vaso sanitário. O assento é macio, o que garante maior
conforto. Possui duas alças laterais e adapta à maior parte dos
vasos. Tem um resguardo contra respingos, sendo fácil e prático
de limpar.

AZUL
REF 00008277000000
CÓD. 8058664095070

18+

ROSA
REF 00008278000000
CÓD. 8058664095087
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PROTEÇÃO

68

ACESSÓRIOS
DE PROTEÇÃO

6+

Quando um bebê começa a se levantar e engatinhar, e depois começa a andar, ele se torna cada vez mais curioso sobre tudo o que
o rodeia. Contudo, a sua curiosidade pode se tornar perigosa. Bebês são imprevisíveis e rápidos, e um momento de distração
pode ser suficiente para que ele corra sérios riscos e perigos.
Por esta razão, a Chicco criou uma linha de proteção com uma gama completa de produtos de segurança para evitar que
o bebê corra riscos dentro e fora de casa.

EM CASA
A casa é o lugar em que a criança se sente mais protegida e amada por sua família, mas as vezes
somente o amor dos pais não é suficiente para protegê-la.
É muito importante pensar também sobre a segurança da criança, utilizando produtos que farão da casa um lugar mais seguro.

SUPER PROTETOR CHICCO

PROTETOR DE TOMADAS (10 PEÇAS)

O Super Protetor Chicco é um dispositivo
de fecho de segurança para evitar que a
criança possa abrir a geladeira, armários
e vasos sanitários. É fácil de ser instalado
graças à uma fita adesiva dupla face do
produto, além de possuir um prático sistema
de fecho.

Os Protetores de Tomadas impedem que
a criança coloque os dedos nos buracos
das tomadas e levem um choque elétrico.
Apenas podem ser removidos com a ajuda
de chaves (incluso no produto). Produto
adequado ao novo padrão de tomadas
brasileiro.

REF 00000588000000

REF 00064082300000

CÓD. 8003670773863

CÓD. 8003670730187

PROTETOR DE CANTOS
Os Protetores de Cantos protegem as
crianças das quinas dos móveis. Produzidos
em plástico macio, não tóxico, são fáceis de
serem instalados, graças à fita adesiva dupla
face acoplada no produto.
REF 00060806000000
CÓD. 8003670978749

FORA DE CASA
Descobrindo o mundo com o seu bebê é uma experiência única e maravilhosa, mas às vezes,
situações imprevisíveis e perigosas podem acontecer.
Para aproveitar os momentos de forma prazeroso e feliz, é muito importante evitar o máximo
a possibilidade de riscos quando você está no carro.
TELA PROTETORA PARA SOL (2 PEÇAS)
Ajudam a garantir passeios mais relaxantes criando um ambiente
mais confortável para os bebês nos carros. A tela protetora para
sol pode ser fixada nas janelas dos carros usando as ventosas de
sucção que acompanham o as telas. Após a utilização, dobre e
guarde as telas protetoras dentro da sacola protetora exclusiva
que acompanha o produto.
Tamanho: 44x36 cm (com 2 unidades)

REF 00007330000000
CÓD. 8058664064823
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PROTEÇÃO CONTRA
INSETOS

0+

REPELENTE ULTRASSÔNICO PORTÁTIL
Este produto utiliza tecnologia ultrassônica que ajudam a repelir os mosquitos sem ter nenhum efeito
colateral nas pessoas.
Este repelente é eco-friendly e não solta agentes químicos no meio ambiente.
Devido a sua performance tecnico-funcional, pode ser menos efetivo contra alguns tipos de mosquitos e
pernilongos em particular ou a diferentes latitudes em localidades diversas do mundo.

REPELENTE ULTRASSÔNICO PORTÁTIL

Com um prático clip para ser preso em
bolsas, roupas ou no carrinho do bebê,
ele é ideal para acompanhar e proteger o
bebê em seus passeios diários.
Funciona a base de 1 pilha alcalina 1.5 V. A
média da vida útil de utilização da pilha é
de 100 horas contínuas.
REF 00007222100000
CÓD. 8058664042913

70

A Chicco trabalha na evolução continua de normas de segurança para crianças.
O constante desenvolvimento tecnológico pode, portanto, nos obrigar a modificar
os nossos produtos durante o período de validade do catálogo.
Os detalhes e as indicações fornecidas são, portanto, não vinculativos.
Além disso, devido ao processo de impressão, cores e tecidos podem resultar diferentes
em comparação aos itens reais.
A disponibilidade dos produtos neste catálogo está sujeita, em todos os momentos,
à nossa capacidade de produção.
Edição 2018
Nenhuma das imagens, fotografias e desenhos contidos neste catálogo pode ser reproduzida, copiada ou deferidas
ou por meios digitais ou mecânicos, a não ser quando o proprietário dos direitos autorais consentir.
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