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Tradição
Qualidade
Melhor preço

Lista Chá de Bebê
Está chegando a hora, e bate aquele friozinho na barriga, o que eu preciso comprar para a chegada do meu bebê?
Pensando nisso, o Reino do Bebê e Criança preparou uma lista com dicas do que você pode pedir para suas
amigas e familiares.

Roupas

10 bodies manga longa
10 bodies manga curta
10 mijões / culotes
10 macacões de manga longa (malha / plush)
02 casaquinhos (lã / linha)
02 toucas (malha)
02 gorros (lã)
02 pares de sapatinhos (lã/ linha)
02 pares de luvas (para evitar que o bebê se arranhe) 06
pares de meias
03 saídas de maternidade

Puericultura

01 estojo de pente e escova de cabelo para bebê
06 fraldas de pano
06 lenços umedecidos
06 cremes para assaduras
01 kit para cortar unha para bebê (lixa, cortador de unha
e tesourinha)
01 chuquinha (para dar suquinho)
02 mamadeiras grandes
02 mamadeiras pequenas
04 bicos de mamadeira
01 esterilizador
01 pinça para pegar mamadeira
01 escova para lavar mamadeira
01 porta mamadeira térmico
01 bolsa de água quente
02 chupetas
02 porta chupetas
02 prendedores de chupeta
02 mordedores de borracha
02 chocalhos
01 massageador de gengiva
01 aspirador nasal
01 conta gotas
06 babadores

Enxoval

03 jogos de lençol para berço
03 fronhas avulsas
03 jogos de lençol para carrinho
02 colchonetes para carrinho
02 cobertores de berço (antialérgicos)
02 xales / mantas
02 cueiros
01 trocador grande
01 trocador portátil
03 toalhas para banho com capuz
03 toalhas fralda
06 fraldas de boca

01 bichinho de borracha para banho
01 termômetro para banho
01 termômetro comum
01 banheira
01 suporte para banheira
01 rede de banho (para segurar o bebê)
12 cabides infantis
01 mosquiteiro para berço
01 travesseiro anti-reﬂuxo para berço
01 segura-nenê
01 bebê conforto
01 encosto para cabeça de bebê
01 carrinho passeio / berço
01 mosquiteiro para carrinho
01 travesseiro anti-sufocante para carrinho
01 kit de malas para maternidade
06 saquinhos especiais (para colocar as roupinhas do
bebê)
01 álbum do bebê
06 lacinhos de cabelo – de preferência de cola (se
souber que é menina)
06 caixas de cotonete
06 pacotes de algodão
06 sabonetes líquidos neutro
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