Assessoria Enxoval de Bebê
Por Personal Nanda Brenneman

Lista Enxoval de Bebê
Baby Hey
Passeio
Carrinho
Organizador de Carrinho
Bebê conforto
Suporte de cabeça
Babá eletrônica
Jogo de berço
Espelho para o Carro

Amamentação e Alimentação
Kit limpador de canudos
Esterilizador de Mamadeira de Microondas
Jogo de mamadeira para recém nascido
Mamadeira de 8oz ou mais
Bico de Mamadeira 2 bicos de cada fase
Chupeta
Clip para chupeta
Pratinhos para alimentação
Colheres
Copinho de transição
Squeeze spoon para alimentos pastosos
Babador de silicone

Segurança e Cuidados
Escova de dente de dedo para bebê
Kit cuidados pessoais do bebê
Termômetro sem contato
Remédio para gases
Seringa para remédio
Aspirador Nasal
Lenço umedecido para chupeta
Lenço umedecido com solução salina
Creme para assadura

Banho
Shampoo, Condicionador e loção para o corpo
Banheira inﬂável
4 Toalhas pequenas
Toalha com capuz

Cuidados com a Mamãe
Absorvente de peito
Protetor de mamilo
Lanolin para os bicos dos seios
Creme hidratante prevenção de estria

Brinquedos
Mordedor
Cadeirinha de balanço

Quarto
Cobertor térmico
Mobile para berço
3 Lençol de elástico para berço
Protetor de colchão impermeável
3 peças de body de manga longa e curta 0-3 meses
3 peças de body de manga longa e curta 3-6 meses
3 peças de body de manga longa e curta 6-9 meses
4 peças de body de manga curta 12 meses
4 pares de meia de cada tamanho
Luvas
Joguinho touca e sapatinho

Lista de Enxoval
Baby Cool
Passeio
Carrinho
Organizador de Carrinho
Mosquiteiro para o carrinho
Gancho para bolsa
Bebê conforto
Brinquedo para Bebê conforto
Suporte Completo para Carrinho e bebê conforto
Sombrinha de rolo
Repelente ultrasonic
Babá eletrônica
Chiqueirinho
Espelho para o Carro

Amamentação e Alimentação
Esterilizador de Mamadeira de Microondas
Grama escorredor de mamadeira
Jogo de mamadeira para recém nascido
Mamadeira de 8oz ou mais
Misturador de fórmula portátil
Bico de Mamadeira 2 bicos de cada fase
Bomba manual
Pote para armazenar leite materno
Cadeira de alimentação
Pratinhos para alimentação
Pote lanche com tampa catcher
Colheres de silicone

Squeeze spoon para alimentos pastosos
Babador de silicone
Garrafa térmica
Pote térmico
Redinha para alimentar comida fresca
Copinho de transição
Kit limpador de canudos

Cuidados com a Mamãe
Absorvente de peito
Protetor de mamilo
Lanolin para os bicos dos seios
Creme hidratante prevenção de estria
Protetor de silicone para mamilos

Segurança e Cuidados
Escova de dente de dedo para bebê
Lenço umedecido para gengiva
Creme anestésico para gengiva
Kit cuidados pessoais do bebê
Termômetro sem contato
Remédio para gases
Seringa para remédio
Aspirador Nasal
Lenço umedecido para chupeta
Lenço umedecido com solução salina
Lenço umedecido antibactericida
Creme para assadura
Chupeta 0 a 6 meses
Clip para chupeta

Banho
Shampoo, Condicionador e loção para o corpo
Banheira inﬂável
Banheira dobrável
Organizador de brinquedos de banho
4 Toalhas pequenas
Toalha com capuz

Brinquedos
Mordedor
Tapete de atividade
Brinquedos interativos
Cadeirinha de balanço

Quarto
Jogo de berço
Cobertor térmico
Mobile para berço
3 Lençol de elástico para berço
Protetor impermeável de colchão
3 capas para trocador
Whitenoise caixinha de som
3 peças de body de manga longa 0-3 meses
3 peças de body de manga longa 3-6 meses
3 peças de body de manga longa 6-9 meses
4 peças de body de manga curta 12 meses
4 pares de meia 6-12 meses
Luvas
Joguinho touca e sapatinho

Lista de Enxoval
Baby Boom
Passeio
Carrinho
Organizador de Carrinho
Adaptador para carrinho
Mosquiteiro para o carrinho
Repelente ultrasonic
Gancho para bolsa
Bolsa Maternidade
Bebê conforto
Brinquedo para Bebê conforto
Suporte Completo para Carrinho e bebê conforto
Sombrinha de rolo
Canguru
Berço portátil
Espelho para o Carro
Capa de chuva para o carrinho
Suporte para copo no carrinho
Protetor de banco de carro para colocar debaixo do bebê conforto
Protetor impermeável de bebê conforto
Capa para bebê conforto (proteção externa)
Trocador portátil

Brinquedos
Mordedor
Tapete de atividade
Brinquedos interativos
Sophie a Girafa

Quarto
Cobertor térmico
Mobile para berço
Naninha
Lençol de elástico para berço
Protetor de colchão impermeável
3 leçóis de elástico
3 capas para o trocador
Moisés
3 lençóis para moisés
Whitenoise caixinha de som
Luz para treinamento de sono
Jogo de berço

Amamentação e Alimentação
Escova para limpar a mamadeira
Kit limpador de canudos
Copo de dosagem de fórmula
Booster seat
Triturador de alimentos para papinha
4-6 chupetas
2-3 mordedores
2 Pratos descanso de mesa de silicone
Esterilizador de Mamadeira de Microondas
Grama Escorredor de Mamadeira
Jogo de mamadeira para recém nascido
4 Mamadeira Grandes de 8oz ou mais
2 Mamadeiras Médias
2 Mamadeiras pequenas
Aquecedor de mamadeira
Misturador de fórmula portátil
Bico de Mamadeira 2 bicos de cada fase
Bomba elétrica
Pote para armazenar leite materno
Avental de amamentação
Chupeta 0 a 6 meses
Clip para chupeta
Cadeira de alimentação
Pratinhos para alimentação
Pote lanche com tampa catcher
Colheres de silicone
Squeeze spoon para alimentos pastosos
Potinho para congelar papinhas
Babador de silicone
Garrafa térmica

Pote térmico
Redinha para alimentar comida fresca
Copinho de transição

Banho
Aquecedor de lenço umedecido
Lixeira odor free
Termômetro para água
Suporte de banho para recém nascido
Copo para enxágue
4-6 toalhas com capuz
6-8 Paninho para dar banho
Shampoo, Condicionador e loção para o corpo
Perfume Baby Jolie
Banheira inﬂável
Banheira dobrável
Banheira luxo
Organizador de brinquedos de banho
Toalha com capuz
5 Toalhas pequenas para rostinho
6 fraldas de pano

Segurança e cuidados
Babá Eletrônica
Humidiﬁcador
Protetor de maçaneta
Kit de primeiro socorros
Protetor para cadeirinha de restaurante e carrinho de supermercado
Escova de dente de dedo para bebê
Lenço umedecido para gengiva
Creme anestésico para gengiva
Kit cuidados pessoais do bebê
Termômetro sem contato
Remédio para gases
Seringa para remédio
Aspirador Nasal elétrico
Creme para assadura
Lenço umedecido para chupeta
Lenço umedecido com solução salina
Lenço umedecido antibactericida

Cuidados com a mãe
Sutiã de amamentação
Calcinhna pós parto
Suporte para barriga durante a gravidez
Absorvente de peito
Protetor de mamilo
Lanolin para os bicos dos seios
Travesseiro para amamentação
Creme hidratante prevenção de estria
Protetor de silicone para mamilos

Roupas
Essencial para Recém Nascidos a 3 meses
6 peças de body de manga longa
Roupão de banho
4 Luvas
4 Joguinho touca e sapatinho
4-6 camisetas com botões no lado
9-12 pares de meia
6-8 swaddles cobertores
1-2 cobertores
2-4 roupa-cobertor
4-8 calças
4-8 pijamas
4 sapatinhos de tecido
Roupinha para ir para casa
Roupinha da estação
2 casaquinhos
4 bodies manga curta

Outros Tamanhos de 3 a 18 meses
6 bodies manga curta de cada tamanho

6 bodies manga longa de cada tamanho

2 casaquinhos de cada tamanho

4 calças de cada tamanho

6 macacões de cada tamanho

5 pares de meias de cada tamanho

2 Sapatinhos de cada tamanho

Adicionais de frio
3 macacões com zíper de plush ou mais grossos de cada tamanho

2 gorros

2 luvinhas

2 casacos de cada tamanho

Adicionais de calor
2 bodies de manga curta de cada tamanho

2 bonés/chapéus para proteger do sol

6 roupinhas para passeio leves (conjuntos de bermuda e camiseta,
macaquinho e/ou vestidinhos)

Marcas e produtos indicados pela Personal Nanda

