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A brincar

ref. 0156
Boneco “Wild Colors”
Amigo inseparável para descobrir o mundo, dormir juntos e viver imensas 

aventuras. Acompanhará o seu bebé dando-lhe segurança e consolo.

Através de jogos de imitação, aprenderá a identificar as suas emoções e a 

desenvolver diferentes aptidões sociais (partilhar, criar empatia, etc.).

Altura 22 cm

ref. 0264
Bola sensorial “Wild Colors”
A primeira bola para o seu bebé com a qual estimulará 

a sua coordenação e o incentivará nas suas primeiras 

deslocações. Especialmentecriado para as suas  

mãozinhas pequenas.

Ø11 cm

ref.  0645 

Carrossel musical 
“Wild Alpacas”

Novo!

Novo!

0156 31561 Preguiçoso 7,20 €

0156 31562 Elefante 7,20 €

0156 31563 Alpaca 7,20 €

0156 31564 Polvo 7,20 €

0156 3156A Sortimento 12 uds. 86,40 €

0264 32641 Alpaca 6,50 €

0264 32642 Elefante 6,50 €

0264 32643 Preguiçoso 6,50 €

0264 3264A Sortimento 12 uds. 77,90 €

0645 27,05 €
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ref. 0114
Polvo gigante multiatividades 
“Happy Sea”
Este brinquedo estimula a psicomotricidade do bebé 

porqueajuda a coordenaros reflexos auditivos,visuais  

e consolidará o sentido do ritmo, fundamentais para o 

desenvolvimento da linguagem.

Desperte a curiosidade do seu filho!

• Papel sonoro nos tentáculos.

• Dois guizos: um na cabecinha do polvo e um 

aro guizo num tentáculo

• Son mec mec!

• Cucu, quem é? O espelho que inclui este guizo  

desperta a curiosidade do bebé e estimula os seus 

sentidos.

• Fitas e etiquetas de cetim.

Altura 45 cm

Novo!

0114 31141 Hortelã 15,60 €

0114 31142 Amarelo 15,60 €

0114 3114A Sortimento 2 uds. 31,20 €
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ref. 0170
Lovely Hugs
Suave almofadinha que se tornará na sua inseparável 

companheira de sonhos.

Com 3 melodias e uma luz ténue que muda de cor e que 

o reconfortará e o ajudará a acalmar-se e relaxar. O seu

bebé vai adorar tocar na agradável textura que estimula os 

seus sentidos.

Com suaves fitas para pegar e morder!

Textura que estimula 

os seus sentidos!

Luz ténue que muda 

de cor!

Com 3 melodias!

30x31 cm

0170 Coruja 13,30 €
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ref. 0160
Bonecos “Patudos”

Com papel sonoro no interior para

incentivar a curiosidade natural do

seu bebé.

Brinque com ele a procurar 

onde toca: na pata?, na cauda?, 

na orelha? Deixe-o apalpar e 

experimentar. Dê nomes às 

partes do corpo e fomente o seu 

vocabulário.

Altura 30 cm

*Chupeta não incluída.

ref. 0165 
Trapinho sonoro

De tato suave e relaxante, o papel crocante do 

interior ajudará o seu bebé a desenvolver o 

sentido do ritmo enquanto se diverte criando 

sons. Além disso, inclui um mordedor com 

textura que acalmará as suas gengivas e uma 

fita com colchete que servirá para prender 

uma chucha ou um mordedor.

Super divertido!

Medidas 23 x 20 cm

0160 31601 Crocodilo 7,20 €

0160 31602 Flamingo 7,20 €

0160 31603 Girafa 7,20 €

0160 31604 Macaco 7,20 €

0160 3160A Sortimento 12 uds. 86,40 €

0165 Azul 4,70 €

0165 Hortelã 4,70 €

0165 Cinza 4,70 €

0165 Rose 4,70 €

0165 Amarelo 4,70 €
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ref. 0180
Pançudos “Sweet Dreamers”

Suaves, gordinhos e molinhos, estão prontos para receber 

apertões e abraços do seu filhote desde o primeiro dia. Com 

eles, sentir-se-á muito mais seguro enquanto dorme, dão 

passeios, lhe lê uma história ou fazem um piquenique na sala 

de casa.

18cm x 16 cm

ref. 0172

Almofadinha “Wild Star”

Suave almofadinha que se tornará na sua 

inseparável companheira de sonhos.

Com suaves fitas para pegar e morder!

34 x 34 cm

0180 Urso 9,40 €

0180 Ovelha 9,40 €

0180 Leão 9,40 €

0180 Pegasus 9,40 €

0172 31721 Salmão 7,20 €

0172 31722 Amarelo 7,20 €

0172 31723 Cinza 7,20 €

0172 31724 Hortelã 7,20 €

0172 3172A Sortimento 12 uds. 86,40 €
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ref. 0261
Bola “Galáxia”

Mole, divertida e fácil de manusear, ajudá-lo-á a ganhar 

autoestima e a desenvolver a sua coordenação motora. 

As fitas e etiquetasde cetim do design farãocom quese  

entretenha enquanto as agarra e morde.

Ø12 cm

0261 Azul 8,25 €

0261 Cinza 8,25 €

0261 Rose 8,25 €
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ref. 0748
Luz de presença 
“Little Bunny”

Fabricado em silicone suave e mole. Sem

Bisfenol-A nem Ftalatos. Dá segurança ao

pequenote sem perturbar os seus sonhos.

• Potência: 0,25W.

• Três modos de iluminação: luz branca, 

arco-íris e cor fixa.

• Botão ON/OFF.

• Funciona com 1 pilhaCR 2032 (3V)  

incluído.
11 x 7 cm

Nova cor!

0748 37481 Branco 8,40 €

0748 37482 Hortelã 8,40 €

0748 37483 Rose 8,40 €

0748 3748A Sortimento 24 uds. 201,10 €
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Iluminação

ref. 0751
Luz de presença “Gotinha”
Afugentará os seus pesadelos!

Tem 3 intensidades de luz que poderá 

alternar com apenas um toque: suave, media 

y brillante.

• Botão ON/OFF.

• Funciona com 3 pilhas AAA 1,5 V  

(não incluído).

ref. 0757
Luz de presença 
“Wild Alpaca”

A partir de agora, afugentar os monstros antes 

de dormir será muito mais fácil!

É tátil! Com um toque muito leve, poderá  

explorar os diferentes modos de iluminação e 

criar ambientes mágicos. Émuito fácil de usar, 

até pelos mais pequenos. Perfeita para relaxar 

o seu bebé, mas também para se divertir.

• Tátil.

• Botão ON/OFF.

• LED Eco-consumo.

• Não precisade cabos.

• Funciona com 3 pilhas 

AAA1,5V (não incluídas).

14,5 x 10 cm

12 x 9 cm

Novo!

Descubrelo  

em ação

Luz suave
Ideal para dormir!

Pare na sua  

col favorita!

Luz branca
para ver no escuro

Arcoiris Cor aleatória

r

0757 14,40 €

0751 37511 Rose 12,70 €

0751 37512 Azul 12,70 €

0751 37513 Branco 12,70 €

0751 3751A Sortimento 9 uds. 114,20 €
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ref. 0754
Luz de presença 
“Soft Light”

• Potência: 0,5W.

• A vida útil: 250.000 horas.

• Com a botão ON/OFF!

ref. 0750
Luz de presença “Ocean Night”

A partir de agora, afugentar os monstros debaixo da 

cama será muito mais fácil!

• Com a botão ON/OFF!

• Funciona com 3 pilhas AG-13 (incluídas).

ref. 0411
Luz de presença e orientação 
LED-ON/OFF

Acompanha o bebé enquanto dorme, 

proporcionando-lheconfiança durantea noite.

• Com duas posiçoes: luz de companhia e luz 

de orientação.

• Com a botão ON/OFF!

Orientação

Companhia

0411 5,80 €

0754 Hortelã 9,35 €

0754 Rose 9,35 €

0754 Cinza 9,35 €

0750 Narwhal 9,35 €

0750 Golfinho 9,35 €
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ref. 0752
Luz de presença 
“Coruja dorminhoca”
Como não precisa de cabos, o pequenote poderá 

metê-la na sua cama, levá-la consigo se se levantar.

• Apaga-se sozinha passados 30 minutos.

• Tem 2 intensidades de luz.

• Com a botão ON/OFF!

• Funciona com 3 pilhas AAA1,5 V (incluído).

Afugentará os seus pesadelos!

ref. 0756
Luz de presença 
“Bright Animals”

Luz de presença de parede da Saro é suave,

relaxante e dá segurança ao pequenote sem

perturbar os seus sonhos.

• Tem 2 intensidades de luz.

• Ao primeiro toque, acenderá uma luz branca, ao

segundo, passará para uma mais ténue perfeita

para dormir e, ao terceiro, ficará apagada.

• Apaga-se sozinha passados 30 minutos.

• Funciona com 3 pilhas AAA1,5 V (incluído).

14 x 9 cm

11 x 9 cm

Descubrelo  

em ação

0756 Urso 16,90 €

0756 Coelho 16,90 €

0752 Hortelã 18,45 €

0752 Salmão 18,45 €

0752 Cinza 18,45 €
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No banho

ref. 0945
Necessaire de higiene para bebé

Necessaire completo com tudo o que é necessário para a

higiene do bebé num prático estojo com fecho de correr.

Perfeito para viajar, Inclui:

• Escova de cerdas naturais.

• Pente.

• Aspirador nasal.

• Tesoura.

• 4 Limas de unhas.

• Corta-unhas.

Novo desenho!

0945 39451 Azul 14,15 €

0945 39452 Hortelã 14,15 €

0945 39453 Rose 14,15 €

0945 39454 Cinza 14,15 €

0945 3945A Sortimento 12 uds. 169,25 €
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ref. 0901
Estojo para a higiene do bebé

Conjunto com seis peças. Constituído por:

• Um escova.

• Um pente com as pontas arredondadas 

para uma maior segurança.

• Um aparelho para aspirar as mucosidades 

do nariz.

• Um conjunto de manicura; tesoura, 

lima, e corta unhas.

ref. 0930 
Escova e pente

ref. 1345 
Aspirador nasal
Confortável e eficaz!

Higiênico

ref. 0942
Set de escova e pente 
de cerdas naturais

0901 39014 Azul 8,15 €

0901 39015 Hortelã 8,15 €

0901 39016 Rose 8,15 €

0901 3901A Sortimento 12 uds. 97,75 €

0942 39421 Hortelã 4,85 €

0942 39422 Rose 4,85 €

0942 39423 Branco 4,85 €

0942 3942A Sortimento 12 uds. 58,10 €
1345 13451 Hortelã 4,55 €

1345 13452 Azul 4,55 €

1345 1345A Sortimento 12 uds. 54,55 €

0930 Hortelã 4,40 €

0930 Salmão 4,40 €

0930 Branco 4,40 €
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ref. 0925
Escova de dentes
(conjunto de aprendizagem)

Éuma boa maneira de o ajudar a adquirir  

hábitos de higiene correctos.

Com aro anti-surfoco!

ref. 0937
Tesoura com tampa

ref. 0936
Tesouras de iniciação

Seguras e precisas!

ref. 0928
Escova de dentes “Dedal” com caixa

Estojo com anti-umidade furos

12 unidades

ref. 0910
Termómetro para o banho 
“Snorkels”

0925 5,70 €

0928 39281 Azul 5,35 €

0928 39282 Hortelã 5,35 €

0928 39283 Salmão 5,35 €

0928 3928A Sortimento 24 uds. 127,45 €

0937 39371 Rose 3,50 €

0937 39372 Azul 3,50 €

0937 3937A Sortimento 12 uds. 41,80 €

0936 39361 Azul 2,50 €

0936 39362 Hortelã 2,50 €

0936 39363 Rose 2,50 €

0936 39364 Branco 2,50 €

0936 39365 Salmão 2,50 €

0910 39101 Polvo 2,75 €

0910 39102 Baleia 2,75 €

0910 39103 Tortuga 2,75 €

0910 39104 Caracol 2,75 €

0910 3910A Sortimento 12 uds. 32,60 €
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1. Cara: Até aos 6 kg. 

O bebé esta deitado.

2. Costas: Dos 6 aos 10 kg. 

O bebé está reclinado.

10º 30º

ref. 0955
Esponja hidrófila

ref. 0960 
Esponja natural

ref. 0374
Para a água, patos!

Ideais para amenizar a hora 

do banho do seu bebé.

Como não tem orifício,

não ganhará mofo no interior!

ref. 1103
Rede de banho evolutiva

Secagem rápida evitandoaparecimento de germes.

• Máquina de capa resistente e lavável.

• Anti-deslizante.

t

0374 7,05 € 0960 3,40 €

0955 1,80 €

1103 Azul 14,15 €

1103 Coral 14,15 €

1103 Aqua 14,15 €
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ref. 1104
Banheira evolutiva com espreguiçadeira 
“Relax”
Banheira cómoda e segura para tornar a hora do banho

no melhor momento do dia.

Durante os primeiros meses, poderá dar banho ao bebé na posição de 

repouso graças à sua cómoda espreguiçadeira relax. Desta forma, a hora do 

banho será uma agradável experiência, divertida e relaxante.

Esta banheira de plástico é muito resistente e leve.

• Com batentes antideslizantes na base para total segurança.

• Com ventosana base da espreguiçadeira para a manter fixa à banheira.

Medidas: 64 cm comprimento, 30 cm altura, 40 cm largura.

ref. 1102
Pés banheira evolutiva “Relax”
A hora do banho é um dos momentos mais especiais  

do dia: aproveitepara brincar e mimar o seu bebé,

sem se preocupar com as dores nas costas devido a

colocar a banheira no chão. Ao levantar a banheira com

elas, ficarámaisperto do bebé e manterá uma postura  

ergonómica. Fabricadasem aço, são muito resistentes  

e seguras graças aos seus batentes antiderrapantes.

•Com bloqueio de segurança para as manter

dobradas e na vertical.

• Leves e de fácil montagem e transporte, pois

ocupam pouco espaço graças ao seu prático

sistema de dobragem.

Medidas: 77cm largura, 77 cm comprimento, 

92 cm altura.

Com ventosa na base da espreguiçadeira 

para a manter fixa à banheira.

Novas cores

Novo!

Banheira e pés vendidas separadamente

1104 11041 Hortelã 16,50 €

1104 11042 Rose 16,50 €

1104 11043 Branco 16,50 €

1102 31,30 €
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ref. 1063
O meu primeiro penico musical

Desperta a curiosidade natural da criança para fazer 

as coisascomo os grandes. Um estímulo que o ajudará  

a aprender mais rápido, reforçando a sua autoestima e 

fomentando a sua independência.

• Assento ergonómico, com um rebordo 

anti-salpicos integrado.

• Pés antiderrapantes.

• Máxima higiene:

Com copo extraível para uma limpeza total.

ref. 1062 
Penico musical

Máxima higiene: Com copo 

extraível para uma limpeza total.

Com passo!

1063 10631 Hortelã 14,15 €

1063 10632 Cinza 14,15 €

1063 10633 Rose 14,15 €

1063 1063A Sortimento 12 uds. 169,25 €

1062 10621 Hortelã 18,30 €

1062 10622 Salmão 18,30 €

1062 1062A Sortimento 12 uds. 219,60 €
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Novas cores

ref. 1031
Penico com melodia 
“Estou a crescer”
Com um chip musical que se 

activa quando o bebé faz xixi.

ref. 1004
Redutor W.C. dobrável

Os redutores são muito úteis para ajudar a criança a 

acostumar-se à sanita dos grandes. Este prático modelo é 

perfeito para sair de casa:

• Higiênico! Evite o contato direto com o W.C.

• Muito seguro! Graças às suas asas laterais e aos 

seus batentes antideslizantes de silicone.

• Leve e compacto!

• Articulaçãode silicone. Adeus beliscões.

• Adapta-se a todas as sanitas standard.

• Inclui uma capa de transporte.

ref. 1010
Reductor sanita mole

ref. 1040
Reductor sanita mole com asas

1004 Azul 9,30 €

1004 Rose 9,30 €

1010 10105 Azul 7,05 €

1010 10106 Salmão 7,05 €

1010 1010A Sortimento 12 uds. 84,30 €

1040 10401 Hortelã 9,15 €

1040 10402 Azul 9,15 €

1040 10403 Salmão 9,15 €

1040 1040A Sortimento 12 uds. 109,75 €



23

ref. 1051
Sacos de mudança Potette
Os sacos Potette Plus* são 100% biodegradáveis e têm 

uma tinta mágica! Usar e deitar fora. Acabou de se limpar!

Quando fizer xixi, desaparecerá o pequeno desenho, uma 

forma divertida de incentivar a criança a utilizar o bacio.

São super absorventes, transformando o xixi em gel, 

evitando derrames. Além disso, têm fragrância.

*Potette não incluido.

Descubrelo  

em ação

ref. 1050
2 in 1 Potette Plus
Deixar a fralda é um desafio que, graças ao Potette Plus 2em 1, será 

mais fácil de superar.

Desperta a curiosidade natural da criança para fazer as coisas como 

os grandes. Um estímulo que o ajudará a aprender mais rápido, 

reforçando a sua autoestima e fomentando a sua independência.

Ajuda a transição a ser mais rápida tanto em casa como fora dela.

Bacio e redutor para sanita tudo em um!

Evolutivo: primeiro bacio, depois redutor.

1. Bacio portátil

*Inclui 3 sacos com 

resguardo e um saco 

de armazenamento.

Perfeito para quem tem pressa! Poderás fazer xixi sempre 

que tiveres vontade: no carro, em casa, no parque… Basta 

esticar os pés e com um clique ficarão fixos. É muito 

compacto e leve, pelo que poderás levá-lo para todo o lado 

graças ao seu saco de viagem. Com pés antiderrapantes que 

se desdobram num clique.

2. Redutor para sanita

Super higiénico! Perfeito para usar fora de casa e 

evitar que a criança fique em contacto com qualquer 

sanita. Muito confortável, ideal para perder o medo 

do banho dos crescidos.

1050 10501 Hortelã 13,60 €

1050 10502 Rose 13,60 €

1050 10504 Cinza 13,60 €

1051 9,40 €





Tudo o que você precisa

ref. 1379
Cadeira de refeição 
portátil

Esta cadeira de refeição portátil é 

perfeita para o bebé poder comer na 

mesa e interagir com o resto da família, 

tanto em casa como fora.

2 em 1! Um design multifuncional que se 

pode utilizar também como mala. Tem 

muito espaço para levar os utensílios

do bebé em viagens e saídas. Fixa-se

à cadeira do adulto pelo assento e o

encosto, de forma rápida e segura.

Proporciona muita estabilidade e o seu

interior acolchoado e muito cómodo.

Conforme normativa 

EN 16120:2012+A2:2016

ref. 8050

25

Novo!

Novo!

1379 13791 Cinza 28,10 €

1379 13792 Rose 28,10 €

8050 8050 30,10 €
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ref. 1384
Cadeira de refeição evolutiva 
portátil

Acompanhará o seu bebé desde os 6 meses até aos 3 anos. É 

cómoda, segura e muito prática. O seu design inovador torna-a 

especialmente útil quando está fora de casa. E como não 

requer montagem, pode abri-la facilmente em segundos.

A segurança está garantida! Porque além de ter um fecho 

de segurança que evita que se dobre sozinha, a nossa Cadeira 

de Refeição Portátil vem com um arnês de proteção ajustável 

para que o seu bebé se mantenha sempre sentado, os seus 

cinco pontos de fixação farãocom que estejasemprea salvo!

Esqueça as manchas! A sua bandeja é de um tecido  

impermeável muito fácil de limpar. Por isso, é perfeita para 

comer, brincar ou pintar.

Eainda…

• Até aos 3 anos.

• Até 18 kg.

• Cintodesegurança5 pontos de fixação.

• Inclui um prático saco de transporte.

• Material ultra resistente e duradouro.

• Pés com batentes antideslizantes,

máxima estabilidade anti-tombos!

Em casa, no campismo ou para ir visitar os avós, 

esta cadeirinha vai sempre com você.

Ocupa pouco espaço e é tão fácil de dobrar 

como um guarda-chuva!

1384 37,75 €
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ref. 1357
Mosquetão para carrinho 
de passeio
Com um suave revestimento para evitar 

arranhôes.

ref. 1307

¡Innovadora ayuda para aprender a caminar!

Promove o desenvolvimento e o equìlibrio da criança, 

fazendo uma pausa a cada passo. Assim da mesma forma 

que dás o dedo da mão ao bebé, de modo simples e 

natural, também o fazem com Tot2walk, promovendoo seu 

próprio desenvolvimentopara caminhar.

• Pega natural, confortável e ergonómica.

• Tot2walk cumpre os requesitos de segurança da norma 

ASTM F963-11.

• Tot2walk é fabricado com material XLEXTRALIGHTde  

Foam CreationsInc.

Descubrelo  

em ação

ref. 1290
Suspensórios com peça frontal 
“Conforto”
Uma ideia muito eficaz para ensinaro bebéa andar  

com comodidade, segurança e soltura.

De acordo com a norma EN 13210:2004.

Novo desenho!

ref. 1358
Multi-cabide com mosquetão

ref. 1359
Multi-cabide “Design”

1358 6,65 €

1359 13591 Brim 6,45 €

1359 13592 Cinza Estrelas 6,45 €

1359 1359A Sortimento 12 uds. 77,20 €

1357 6,20 €

1307 Rose 29,45 €

1307 Azul 29,45 €

1290 10,60 €
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ref. 1362
Doudou “Jungle Party”

Com o seu tato suave e relaxante e um 

divertido bonequinho recém-chegado da 

selva, este original doudou tornar-se-á 

num grande aliado durante os primeiros 

meses do seu filhote. Acompanhará o 

seu bebé dando-lhe segurança e consolo. 

Além disso, as suas patinhas com nós e 

as fitas e etiquetasde cetim do design  

farão com que se divirta enquanto as 

agarra e morde.

ref. 1374
Trança Redutora - Protetor de Berço
Uma alternativa moderna, decorativa e muito mais mole em 

comparação com os protetores tradicionais!

Protege o bebé contra qualquer batida contra as 

barras do berço e evita que fiquepreso entre  

elas. Perfeito para usar desde os primeiros dias: 

o recém-nascido sentir-se-á cómodo e seguro 

no seu berço, pois a trança serve de redutor

e cria um espaço mais pequeno, que lhe dará 

tranquilidade. Quando o bebé crescer, poderão 

continuar a utilizá-la na sua caminha como 

barreira para evitar que a criança saia.

230 cm de longo

ref. 1230
Apoio da cabeça 
“Galáxia”

1374 13741 Salmão 22,40 €

1374 13742 Cinza 22,40 €

1374 13743 Hortelã 22,40 €

1230 Azul 7,05 €

1230 Rose 7,05 €

1362 13621 Macaco 7,65 €

1362 13622 Crocodilo 7,65 €

1362 13623 Flamingo 7,65 €

1362 13624 Girafa 7,65 €
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ref. 1376
Ninho-berço “Baby Dreams”
Um acolhedor e versátil ninho para o bebé desde 

o seu nascimento.

Ajuda o recém-nascido a sentir-se cómodo e seguro ao criar um 

espaço mais reduzido do que o que o berço lhe oferece. É perfeito 

para praticar co-sleeping sem medo, pois os seus rebordos elevados 

ajudam a prevenir acidentes.

• Multifuncional: pode-se usar como mini-berço de viagem,

troca-fraldas, zona de brincadeira... Será a sua zona de relaxamento 

favorita!

• Leve e fácil de transportar para levar para todo o lado 

graças ao seu cómodo saco.

• O seu tecido super-suave é muito agradável ao tato e 

respeita a pele do bebé.

• Muito confortável! Tem um colchão fofinho extraível, transpirável 

e impermeável, que impede que a humidade passe para o interior.

• A fronha pode-se lavar na máquina de lavar roupa  

(temperaturamáx. 30º).

Medidas

Interior: 62x42 cm

Exterior: 82x60 cm

1376 13761 Salmão 35,25 €

1376 13762 Cinza 35,25 €

1376 13763 Hortelã 35,25 €





31

ref. 1480
Caixinha porta-chupetas 
“Twin”

Duas chupetas entram.

Porta-chupetas 
e accesórios

ref. 1510
Administrador de remedios

o

Novo desenho!

1480 14800 Branco 2,25 €

1480 14807 Hortelã 2,25 €

1480 14808 Rose 2,25 €

1480 14809 Azul 2,25 €

1480 1480A Sortimento 12 uds. 26,95 €
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ref. 1435
Porta-chupeta “Estrellita”

O seu bebé vai adorar tocar na agradável 

textura da silicone, nos diferentes tamanhos, 

texturas e formas das suas contas. Fabricado 

em silicone alimentar, um material eco-friendly 

com inúmeras vantagens: antibacteriano e 

extremamente resistente; não se deforma, pois 

é muito flexível.

A chupeta sempre limpa!

ref. 1440
Fita porta-chupeta de silicone

Fabricados em silicone de grau alimentar, um 

material seguro, flexível e resistente.

Fita 100% mordiscável!

Com desenhos e muito texturizada, despertará 

o sentido do tato do bebé e proporcionar-lhe-á 

estimulação visual. Com um prático clip para 

prender à roupa. Graças a ela, a chupeta e os 

mordedores estarão à mão e limpos.

1435 14351 Azul 6,50 €

1435 14352 Hortelã 6,50 €

1435 14353 Rose 6,50 €

1435 14354 Cinza 6,50 €

1435 1435A Sortimento 8 uds. 51,95 €

1440 14401 Zig-zag Hortelã 9,35 €

1440 14402 Rose 9,35 €

1440 14403 Branco e Preto 9,35 €
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ref. 1437
Porta-chupeta “Foxy”

O seu bebé vai adorar tocar na agradável textura da 

silicone, nos diferentes tamanhos, texturas e formas 

das suas contas. Fabricado em silicone alimentar, 

um material eco-friendly com inúmeras vantagens: 

antibacteriano e extremamente resistente; não se 

deforma, pois é muito flexível.

A chupeta sempre limpa!

1437 14371 Azul 6,80 €

1437 14372 Hortelã 6,80 €

1437 14373 Rose 6,80 €

1437 14374 Cinza 6,80 €

1437 1437A Sortimento 8 uds. 54,30 €
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Babetes e cabides

ref. 1650
Mini baby foulard 
“Jungle Animals”
3-9 meses

Babete para as etapas em que 

o seu bebé tem uma maior 

salivação.

• Ajustável.

• Com plástico interno.

1650 16501 Hortelã 4,00 €

1650 16506 Azul 4,00 €

1650 16507 Amarelo 4,00 €

1650 16508 Cinza 4,00 €

1650 16509 Rose 4,00 €

1650 1650A Sortimento 10 uds. 39,55 €
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ref. 1661
Babete de silicone 
muito mole “Nham”

ref. 1643
Babete impermeável 
“Wild Colors”

Adeus às manchas!

Esqueça-se de lavar e de precisar 

de montes de babetes. Feito

em poliuretano, de tecido suave 

e confortável, impermeável e 

transpirável. Resistente à maioria

das manchas e de fácil limpeza, até 

se pode lavar na máquina de lavar e 

limpar só com uma toalhita húmida.

ref. 1691
Cabides de madeira engomados

Com um suave tato e um material que

evita que a roupa caia e deslize.

ref. 1671
Cabides “Ursinho”

1661 16611 Macaco 5,85 €

1661 16612 Crocodilo 5,85 €

1661 16613 Flamingo 5,85 €

1661 16614 Girafa 5,85 €

1661 1661A Sortimento 24 uds. 140,20 €

1643 16431 Hortelã 5,35 €

1643 16432 Rose 5,35 €

1643 1643A Sortimento 12 uds. 63,75 €

1691 10,40 €
1671 Azul 3,80 €

1671 Branco 3,80 €

1671 Rose 3,80 €
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Novo!

ref. 1654
Lenço reversível com mordedor
3-9 m

Acombinação perfeita! Durante a dentição, o seu bebé tem uma 

maior salivação. Para facilitar esta etapa e ajudar o seu bebé

a estar sempre limpo e seco, a Saro desenvolveu um prático 

limpa-baba com um mordedor de silicone incorporado.

Contêm diferentes texturas: é perfeito para aliviar as suas 

gengivas quando mais precisar. Graças à sua forma, o seu 

pescoço e a sua roupinha estarão sempre secos, e com os seus 

divertidos desenhos estará sempre na moda.

R

1654 16541 Cinza 4,65 €

1654 16542 Rose 4,65 €

1654 16543 Hortelã 4,65 €

1654 16544 Azul 4,65 €

1654 16545 Amarelo 4,65 €

1654 1654A Sortimento 10 uds. 46,05 €



Uma linha eco-firendly com um objetivo:  

deixar um planeta limpo e são para  

as gerações futuras.

Selecionamos cuidadosamente cada  

material, apostando naqueles que são 

biodegradáveis, fáceis de limpar e resistentes 

como a borracha natural, silicone

alimentar ou bambú.

Sempre toxic-free: sem BPA nem ftalatos.

Desenhos funcionais que favorecem a  

aprendizagem e contribuem para

o desenvolvimento da imaginação.

Uma aposta no estilo de vida eco-friendly,  

natural e saudável, sem esquecer

as necessidades das crianças.

Uma coleção para deixar marca sem  

prejudicar o meio ambiente!



ref. 1726
Nature Toy “Soft Ears”

ref. 1724
Nature Toy “Jungle Party”

ref. 1725
Nature Toy “Origami”

Um patinho muito versátil! Brinquedo de mordedor perfeito 

para o banho, sem buracos!
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1724 17241 Azul 9,25 €

1724 17242 Rose 9,25 €

1724 17243 Branco 9,25 €

1724 1724A Sortimento 12 uds. 110,45 €

1725 17251 Amarelo 9,40 €

1725 17252 Rose 9,40 €

1725 17253 Hortelã 9,40 €

1725 1725A Sortimento 12 uds. 112,60 €

1726 17261 Hortelã 7,95 €

1726 17262 Rose 7,95 €

1726 17263 Branco 7,95 €

1726 1726A Sortimento 12 uds. 94,90 €
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ref. 1718
Nature Toy “Bunny”

ref. 1708
Nature Toy “Pingüin”
Graças à simplicidade do seu design, que favorece o 

desenvolvimento da criatividade natural da criança.

ref. 1714
Nature Toy “Estrela Fugaz”
Tem um tamanho pensado para as mãozinhas 

pequenas do seu bebé.

m
r

1718 Hortelã 6,80 €

1718 Azul 6,80 €

1718 Rose 6,80 €

1708 Hortelã 7,30 €

1708 Azul 7,30 €

1708 Rose 7,30 €

1714 Hortelã 6,50 €

1714 Azul 6,50 €

1714 Rose 6,50 €
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ref. 1719
Nature Toy “Chaves”

Suas diferentes texturas  

são perfeito para aliviar 

as suas gengivas quando 

mais precisar.

1719 17191 Hortelã 7,45 €

1719 17192 Azul 7,45 €

1719 17193 Rose 7,45 €

1719 1719A Sortimento 12 uds. 89,25 €



ref. 1700
Nature Toy “Orelhinhas”

Brinquedo-mordedor ecológico: O bebê 

pode tocar-lhe, mordê-lo e chupá-lo 

sem nenhum risco.

ref. 1710
Nature Toy “Patinho”

ref. 1704
Nature Toy “Estrela”
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1700 Hortelã 6,20 €

1700 Azul 6,20 €

1700 Rose 6,20 €

1704 Hortelã 8,65 €

1704 Azul 8,65 €

1704 Rose 8,65 €

1710 Hortelã 7,80 €

1710 Azul 7,80 €

1710 Rose 7,80 €
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ref. 1752 
Expositor

Medidas: 167x46x 35 cm

*Os artigos que aparecem no expositor 

são meramente indicativos.

ref.  1750 
Expositor de mesa

Medidas: 32x31,5x20 cm

ref. 1711
Nature Toy “Galáxia”

A combinação de madeira e  

silicone proporciona uma grande 

estimulação sensorial.

1711 Hortelã 6,75 €

1711 Azul 6,75 €

1711 Rose 6,75 €
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Novo!

ref. 1738
Manta relax “Slow Life”

Muito acolchoada e confortável, é perfeita para o seu 

bebé brincar ou descansar durante horas. Fabricada em 

100% algodão, um material que respeita até as peles 

mais sensíveis.

Muito suave e macia! 

Ø 80 cm

ref. 1730
Peluche “Organic Friend”

Pegar depois de jogar 

agora é muito mais fácil. 

Guarde os brinquedos em  

um momento!

Graças às suas três pegas, poderá usá-la como 

um saco prático para o seu filho aprender a 

apanhar facilmente todos os seus brinquedos.

As fitaspermitem-lheenrolá-lafacilmente como  

um tapete de ioga e levá-la para todo o lado,

é perfeita para viajar e muito fácil de guardar! 

Além disso, ocupa muito pouco espaço.

1730 Hortelã 12,40 €

1730 Azul 12,40 €

1730 Cinza 12,40 €

1730 Rose 12,40 €

1738 17381 Hortelã 21,20 €

1738 17382 Cinza 21,20 €

1738 17383 Rose 21,20 €

1738 1738A Sortimento 6 uds. 127,10 €
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ref. 1748
Babete de silicone

Babete de silicone

muito molee agradável, 

perfeito  para proteger 

a roupa da criança nas 

refeições. Conta com  

uma algibeira muito 

prática para recolher

as migalhas e decote  

regulável.

Novo!

1748 17481 Hortelã 5,05 €

1748 17482 Rose 5,05 €

1748 17483 Amarelo 5,05 €

1748 1748A Sortimento 12 uds. 60,20 €
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ref. 1741
Set de alimentação “Party”

Desperta a curiosidade natural da criança 

para fazer as coisas como os grandes.

Con una práctica ventosa en su base que lo 

fija a la mesa. ¡Apruebade bebés rebeldes!

Ideal para Baby Led Weaning.

ref. 1747
Talheres de iniciação anti-asfixia

Comer sozinho será um pouco mais fácil!

O design em forma de pá curva ajuda a apanhar os alimentos 

com facilidade, evitando que a comida caia.

O aro de silicone anti-asfixia incluído impede que os talheres 

provoquem engasgamentos.

100% seguros!

Novo!

Novo!

1741 17411 Hortelã 12,95 €

1741 17412 Rose 12,95 €

1741 17413 Amarelo 12,95 €

1741 1741A Sortimento 12 uds. 155,10 €

1747 17471 Hortelã 5,85 €

1747 17472 Rose 5,85 €

1747 17473 Amarelo 5,85 €

1747 1747A Sortimento 12 uds. 70,10 €
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ref. 1740
Set de alimentação “Wave”

O seu design prático e original é perfeito para aprender a 

comer graças à sua parede prolongada em forma de onda. 

Empurrar a comida e encher cada colher será muito mais 

simples. Fomenta a independência e autoestima do pequenote 

que aprenderá a comer sozinho sem entornar a comida.

Com uma ventosa prática na sua base que o fixa 

à mesa. À prova de bebés rebeldes!

Novas cores

1740 17401 Hortelã 9,40 €

1740 17402 Azul 9,40 €

1740 17403 Rose 9,40 €

1740 17404 Cinza 9,40 €

1740 17405 Amarelo 9,40 €

1740 1740A Sortimento 12 uds. 112,60 €
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ref. 1742
Prato de silicone “Star”

Perfeito para aprender a comer sozinho! 

Com uma ventosa prática na sua base que 

o fixa à mesa.

À prova de bebés rebeldes!

ref. 1743
Set de alimentação 
de silicone “Twin”

O seu design prático e original é 

perfeito para aprender a comer 

graças à sua parede prolongada em 

forma de onda.

Empurrar a comida e encher cada 

colher será muito mais simples.

ref.  1746 
Talheres infantis 
“Elefantezinhos”

1742 17421 Cinza 12,95 €

1742 17422 Rose 12,95 €

1742 17423 Hortelã 12,95 €

1742 1742A Sortimento 6 uds. 77,55 €

1743 17431 Cinza 16,50 €

1743 17432 Rose 16,50 €

1743 17433 Hortelã 16,50 €

1743 1743A Sortimento 6 uds. 98,80 €

1746 17461 Hortelã 11,55 €

1746 17462 Rose 11,55 €

1746 17463 Cinza 11,55 €

1746 1746A Sortimento 24 uds. 276,15 €



51

ref. 1745
Colheres de silicone

Com uma pega ultra-comprida

1745 17451 Cinza 6,50 €

1745 17452 Rose 6,50 €

1745 17453 Hortelã 6,50 €

1745 1745A Sortimento 12 uds. 77,90 €
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Mordedores

ref. 1932
Mordedor de água “Animais fresquinhos”

ref. 1930
Mordedor de água “Chaves”

Três mordedores em um!

Poderá dar todas as chaves ao seu bebé ou cada uma das peças 

em separado graças à abertura da sua anilha central.

ref. 1900
Mordedor água “Peixinhos”

ref. 1914 
Mordedor ”Aqua”

1900 19001 Laranja - Amarelo 4,90 €

1900 19002 Hortelã - Roxe 4,90 €

1930 19301 Azul 2,70 €

1930 19302 Rose 2,70 €

1930 1930A Sortimento 12 uds. 31,90 € 1914 Lilás-Turquesa 2,90 €

1932 19321 Azul 2,45 €

1932 19322 Verde 2,45 €

1932 19323 Rose 2,45 €

1932 19324 Amarelo 2,45 €

1932 1932A Sortimento 12 uds. 29,05 €
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ref. 2107 
Luva de dentição

Aparecem os primeiros dentes e, com eles,  

incómodos para as crianças como inflamação 

das gengivas e dor.

Por vezes, este processo começa até 

antes de o bebé conseguir agarrar sozinho

o mordedor.

Para se aliviar, as crianças tendem a levar 

as mãos à boca: a luva de dentição Mouthie 

Mitten é uma grande ajuda durante esta 

etapa, pois protege as mãozinhas contra o 

aparecimento de gretas causado pelo 

excesso de saliva e mastigação.

Pionero no mercado:

um design exclusivo e patenteado.

Bolsa de viagem  

lavable

Correa ajustável 

com velcro

Com divertido  

papel crocante

Lavable 

a máquina

Texturas para 

massagear as gengivas

Fácilmente acessível  

para el bebê

2107 21071 Hortelã 11,20 €

2107 21072 Cinza 11,20 €

2107 21073 Rose 11,20 €

2107 21074 Tropical 11,20 €

2107 21075 Veleiros 11,20 €

2107 21076 Flamingos 11,20 €
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ref. 2108
Mordedor Chew Cube

Favorece a estimulação sensorial do bebé graças ao seu 

design geométrico e sem arestas, com texturas e perfeito 

para o tamanho das suas mãozinhas, com grandes 

orifícios para o bebé enroscar os seus dedinhos.

O seu espelho despertará a curiosidade do bebé e 

estimulará os seus sentidos. Além disso, tem um divertido 

guizo no interior.

Temos a certeza de que este mordedor com 

guizo será o favorito do seu pequenote.

ref. 2112
Fita porta-chupeta de silicone
com mordedor

Fita porta-chupeta de silicone 100% mordiscável!

Desenho flexível

Texturas para 

massagear as gengivas
Desenho geométrico 

facilmente compreendido

Guizo

Espelho

2108 21081 Rose 12,90 €

2108 21082 Hortelã 12,90 €

2112 21121 Raposa 14,05 €

2112 21122 Urso 14,05 €

2112 21123 Planeta 14,05 €
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ref. 1901
Brinquedo sensorial “Curiosity”
Favorece a imaginação e o desenvolvimento da psicomotricidade fina, porque 

poderá construir combinando as três peças e pôr a sua destreza à prova.

Como mordedores durante a dentição.

• Jogo de construção: para compor estruturas empilhando as figuras.

• Favorece o desenvolvimento de capacidades motoras, novas destrezas, 

equilíbrio e força.

• Estimula os seus sentidos e melhora 

a coordenação

ref. 1903
Moderdor de silicone 
“Giraffe Party”

ref. 1904
Mordedor de silicone 
“Ice Cream”

A sua capa protectora mantêm-nas 

afastadas da sujidade.

Novo!

1903 19031 Amarelo 7,05 €

1903 19032 Rose 7,05 €

1903 19033 Azul 7,05 €

1903 19034 Hortelã 7,05 €

1903 1903A Sortimento 24 uds. 168,55 €

1901 9,40 €

1904 19040 Rose 4,50 €

1904 19041 Azul 4,50 €

1904 19042 Amarelo 4,50 €
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ref. 1960
Mordedores empilháveis 
“Rainbow”

Jogo de construção: para compor estruturas 

empilhando as figuras. Favorece o 

desenvolvimento da psicomotricidade fina: 

melhora a coordenação olho-mão.Estimula a 

sua capacidade para distinguir cores.

O seu design flexível é ideal para acalmar a dor 

das gengivas utilizando-o como mordedor e 

perfeito para o tamanho das suas mãozinhas.

ref. 1906
Mordedor marioneta 
“Sweet & Fun”
Um mordedor? Uma marioneta? 

É isso e muito mais!

Um companheiro de risos perfeito, pois 

guarda um segredo… também é uma 

marioneta de dedos! Quando começarem a 

sair os dentes ao seu bebé, encontrará um 

mordedor perfeito para acalmar a dor.

Novo!

Novo!

1960 10,95 €

1906 19061 Azul 10,05 €

1906 19062 Rose 10,05 €

1906 1906A Sortimento 12 uds. 120,60 €
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ref. 5135

Genial invento!

Prende de maneira segura biberões, copos de 

aprendizagem, e até brinquedos, a um assento 

de carro, cadeira de refeição, carrinho de bebé, 

cadeira-de-rodas ou carrinho das compras.

ref. 2105
Mordedores de borracha

2105 21051 Borboleta 3,75 €

2105 21052 Gato 3,75 €

2105 21053 Peixe 3,75 €

2105 2105A Sortimento 12 uds. 45,00 €

5135 Vermelho 12,55 €

5135 Aqua 12,55 €

5135 Verde 12,55 €

5135 Rose 12,55 €

5135 Azul 12,55 €
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ref. 2143
Roca campaínhas musical

ref. 2136
A minha primeira 
roca

Rocas

ref. 2130
Roca “Chaves” com mordedor

2143 21431 Salmão 3,25 €

2143 21432 Amarelo 3,25 €

2143 21433 Cinza 3,25 €

2143 2143A Sortimento 12 uds. 38,95 €
2130 21301 Azul - Hortelã 4,45 €

2130 21302 Salmão - Hortelã 4,45 €

2130 2130A Sortimento 12 uds. 53,10 €

2136 21361 Asa azul (Bells) 4,25 €

2136 21361 Hortelã y Cinza(Bells)4,25 €

2136 21362 Asa azul (Bolas) 4,25 €

2136 21362 Hortelã y Cinza (Bolas)4,25 €

2136 2136A Sortimento 12 uds. 51,00 €
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ref. 2243
Espiral com rocas “Wild Colors”

Diferentes atividades que favorecem o desenvolvimento sensorial e 

a motricidade fina: papel sonoro, rocas, fitas, espelho e mec mec.

Desperte a curiosidade do seu filho!

ref. 2238 
Companheiro de 
passeio “Wild Colors”

Ao puxar as patinhas, o seu corpo 

estica-se, voltando à sua posição a 

ritmo de um choupo e uma cascavel.

O bebé não vai parar de rir!

Novo!

2243 22431 Alpaca 15,30 €

2243 22432 Elefante 15,30 €

2243 22433 Preguiçoso 15,30 €

2243 22434 Polvo 15,30 €

2243 2243A Sortimento 12 uds. 183,40 €

2238 22381 Preguiçoso 9,00 €

2238 22382 Elefante 9,00 €

2238 22383 Alpaca 9,00 €

2238 22384 Polvo 9,00 €

2238 2238A Sortimento 12 uds. 107,65 €
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Novo!

ref. 2172
Roca “Happy Sea”

Puxe para o boneco subir 

e a roca tocar!

ref. 2171
Guizo “Wild Star”

Com luz e melodia.

As suas bochechas iluminam-se!

ref. 2160
Roca “Jungle Party”

Puxe o boneco e descubra 

como salta!

Novo!

2172 21721 Hortelã 8,15 €

2172 21722 Rose 8,15 €

2172 21723 Amarelo 8,15 €

2172 2170A Sortimento 12 uds. 97,75 €

2171 21711 Salmão 7,05 €

2171 21712 Amarelo 7,05 €

2171 21713 Cinza 7,05 €

2171 21714 Hortelã 7,05 €

2171 2171A Sortimento 12 uds. 84,30 €

2160 21601 Macaco 8,15 €

2160 21602 Flamingo 8,15 €

2160 21603 Crocodilo 8,15 €

2160 21604 Girafa 8,15 €

2160 2160A Sortimento 12 uds. 97,75 €





63

ref. 2362 
Buggy Lights
Luzes LED de posição

Dê visibilidade ao carrinho do seu bebé, 

maior segurança!

• Quatro posições: apagado, luz fixa, piscar 

rápido, piscar lento.

• 2 pilhas (CR2032 - 3V) incluídas.

ref. 2330 
Protetor cantos

ref. 2380
Fecho multiusos
Apto para frigorífico, W.C., 

armário, gavetas...

Super prático!

Bebê seguro
2330 3,80 €

2380 3,35 €

2362 7,05 €
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ref. 2387
Maxi espelho de 
segurança 360º

De grande tamanho: 19 x 26,5 cm

• Roda 360º proporcionando o ângulo de 

visão perfeito.

• Convexo para um maior campo de visão.

• Material muito seguro que não gera 

estilhaços de vidro em caso de quebra.

• Base antideslizante para evitar que caia do 

encosto da cabeça.

ref. 2391
Guarda-sol para carro

Duas opções para o colocar, com ganchos funcionais 

ou com práticas ventosas.

Medidas: 40 x 50 cm

ref. 2395
Organizador para carro
Super útil!

• Tudo ordenado em 5 

compartimentos

e 2 cabides com velcro.

• Apropiado para qualquer carro.

Medidas: 66 x 41cm

Sistema basculante 

com rosca traseira para 
fixar o ângulo de visão.

2387 11,75 €

2391 7,05 € 2395 12,55 €
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Novo!

ref. 2382
Maxi espelho de segurança 360º 
com luz

Graças ao seu grande tamanho e ao seu ajuste preciso, poderá 

manter o seu bebé vigiado enquanto vai de carro, evitando 

perigosas voltas e manobras estranhas, e reduzindo, assim, o 

risco de acidentes. Inclui uma suave luz LED perfeita para viajar 

de noite, de brilho gradual e antiencandeante, que se pode 

regular com controlo remoto.

De grande tamaño: 28,5 x 7 x 20 cm

• Roda 360º proporcionando o ângulo de visão 

perfeito.

• Prático sistema basculante para ajustar 

comodamente a posição de visão.

• Convexo para um maior campo de visão.

• Material muito seguro que não gera estilhaços de 

vidro em caso de quebra.

• Base antideslizante para evitar que caia do encosto 

da cabeça.

ref. 2384
Espelho de segurança “Baby”

Ø17,5 cm

• Base antideslizante para evitar que caia do encosto da cabeça.

• Prático sistema basculante para ajustar comodamente a 

posição de visão.

Com controlo remoto!

2382 17,20 €

2384 7,05 €
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Novo!

Alimentação fácil

ref. 5245 
Saco térmico

Poderá levar a comida do seu filho para qualquer lado, bem arrumada e 

à temperatura ótima. Tem dois compartimentos térmicos independentes,

com fecho de correr, que permitem transportar alimentos frios (mantendo a 

temperatura 3-4 horas) e/ou quentes (até 5-6 horas) ao mesmo tempo*.

ref. 5112
Cuenco térmico “Galáxia”
À prova de bebés rebeldes!

Na base, tem uma prática ventosa de silicone 

para fixar a tigela à mesa.

Capacidade: 350 ml

25x14x22 cm

ISOLAMENTO TÉRMICO

até 6* horas!

5245 52451 Cinza 12,95 €

5245 52452 Brim 12,95 €

5245 5245A Sortimento 12 uds. 155,10 €

5112 Verde 10,35 €

5112 Rose 10,35 €
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ref. 2594 
Garrafa térmica

Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade. A sua tecnologia de

dupla camada embalada a vácuo proporciona um alto rendimento

e mantém tanto as temperaturas frias (24 horas) como as quentes

(12 horas).

È muito fácil de segurar graças ao seu acabamento exterior

suave e antideslizante.

Capacidade: 500 ml

ref. 2596 
Expositor

12 unidades

ref. 5236
Termo multi-secção 
“Galáxia”
Conserva a refeição do bebé durante

6 horas aproximadamente.

Dois compartimentos independentes.

250 ml

570 ml

Novo!

ref. 8040

2594 25941 Azul 14,15 €

2594 25942 Hortelã 14,15 €

2594 25943 Rose 14,15 €

2594 25944 Cinza 14,15 €

2594 2594A Sortimento 24 uds. 338,45 €

2596 169,25 €

5236 52361 Azul 16,50 €

5236 52362 Hortelã 16,50 €

5236 52363 Rose 16,50 €

5236 52364 Cinza 16,50 €

5236 5236A Sortimento 24 uds. 395,10 €

8040 8040 21,20 €
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ref. 2672
Termo para líquidos
Mantém bebidas e líquidos quentes ou frios durante 

aproximadamente 6 horas.

• Tampa de rosca, utilize-a como copo!

• Aço 304 da mais alta qualidade. Irrompível!

• A dupla parede interior de aço inoxidável com câmara de vácuo 

proporciona máximo

rendimento térmico.

Capacidade: 500 ml

Novo!

ref. 5244
Termo papa de aço 
com estojo
Conserva a refeição do bebé 

durante 7 horas.

• Inclui dois recipientes 

herméticos e um estojo 

para ser transportado.

Capacidade: 900 ml

ref. 80302

ref. 80301

2672 26721 Rose-Hortelã 11,75 €

2672 26722 Hortelã-azul 11,75 €

2672 2672A Sortimento 12 uds. 140,90 €

8030 80301 Hortelã 14,75 €

8030 80302 Cinza 14,75 €

8030 8030A Sortimento 177,00 €

5244 52441 Rose-Hortelã 18,45 €

5244 52442 Hortelã-azul 18,45 €

5244 5244A Sortimento 12 uds. 220,90 €



ref. 2551 
Recargas para 
o Alimentador 
“Aliment-up”
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ref. 2502
Biberão silicone com colher 250 ml

2 acessórios: tetina y colher

ref. 2503
Colher doseadora 
90 ml

• Ponta macia.

• Base de escala.

ref.  2550 
Alimentador Silicona 
“Aliment-up”

• Perfeito para dar pedaços pequenos de 

comida ao seu bebé, evitando que se 

engasgue.

• Com gelo ou fruta congelada, aliviará as 

dores associadas à saída dos dentes.

Inovador sistema de rotação,

que empurra a comida, facilitando 

a sua saída!

ref. 2555
Alimentador “Aprendo a comer”

ref. 2556
Substituição para o alimentador 
“Aprendo a comer”

Descubrelo  

em ação

Novas cores

2502 12,95 €
2503 Coral 8,25 €

2503 Hortelã 8,25 €

2550 25501 Azul 6,35 €

2550 25502 Hortelã 6,35 €

2550 25506 Rose 6,35 €

2550 2550A Sortimento 12 uds. 75,80 €

2555 25551 Azul 3,85 €

2555 25552 Hortelã 3,85 €

2555 25553 Rose 3,85 €

2555 2555A Sortimento 12 uds. 46,05 €

2556 2,60 €

2551 3,35 €
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ref. 2588
Escorredor de biberões

Roda como um carrossel

para que possa apanhar

os biberões fácilmente.

Nova cor!

ref. 2570
Doseador de leite em pó

ref. 2576 
Misturadora + 
limpa-biberões 
2 em 1

ref. 2580
Escova limpeza do biberão/tetina

Extra-longa! 29 cm

2570 25701 Aqua 3,50 €

2570 25702 Arco Iris 3,50 €

2570 25703 Pastel 3,50 €

2570 25704 Traslúcido 3,50 €

2570 2570A Sortimento 12 uds. 41,80 €

2588 25881 Hortelã 7,05 €

2588 25882 Rose 7,05 €

2588 2588A Sortimento 12 uds. 84,30 €

2576 12,95 €

2580 25801 Azul 3,05 €

2580 25802 Hortelã 3,05 €

2580 25803 Rose 3,05 €

2580 2580A Sortimento 12 uds. 36,15 €
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ref. 2706
Aquece biberão-esterilizador 
casa/carro
Tetina extra larga!

• Apaptador universal para 

o isqueiro do carro.

• Boca larga para biberões.

• 400 W.

ref. 2722
Aquecedor de biberões casa/carro “Style”
Tetina extra larga!

• Adaptador universal para o isqueiro do carro.

• Termóstato regulado manualmente.

• Inclui um recipiente para aquecer

a comida do bebé.

• Pode-se utilizar com água ou 

a seco.

2706 35,35 € 2722 25,40 €



73

Linha eletrica

ref. 2602
Extractor manual do leite materno
Máximo conforto para uma extraçao natural!

• Com conversor de biberão de boca regular para biberão 

de boca larga.

• 2 tipos de sucção: suave e forte.

• Com escudo adaptador de silicone, com relevo 

em forma de flor, que facilita a sucção.

ref. 2608
Extractor eléctrico de leite materno
Muito quieto!

• Com escudo adaptador de silicone, com relevo em forma 

de flor, que facilita a sucção.

• Adapta-se perfeitamente ao peito.

• Tem 5 níveis de intensidades.

• Tem un sistema anti-refluxo.

ref. 2610
Extractor eléctrico de leite materno 
“Soft”
Fácil e rápida!

• Com adaptador de silicone.

• Diferentes intensidades e memória 

(lembre-se o último modo usado).

• Dupla sucção.

2602 15,30 €

2608 34,85 €

2610 58,95 €
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Novo!

ref. 2680
Esterilizador para o micro-ondas

17 cm alto x 26 cm Ø

ref. 2687
Esterilizador “Easy & Safe”

Aqueles objetos que o bebé utiliza para comer ou que leva à boca 

precisam de especial atenção para se manterem limpos.

A alta temperatura que o vapor atinge oferece uma higiene 

completa que garante a desinfeção.

É um método eficaz e seguro, não gera resíduos e não 

contém produtos químicos.

• Grande capacidade! Esterilize até 6 biberões de qualquer 

modelo e vários acessórios ao mesmo tempo.

• Muito fácil de usar! Rode o marcador para programar a 

duração.

• Desligamento automático: para no final da esterilização. 

Se ficar sem água, desliga-se para evitar o aquecimento a 

seco. Muito seguro!

• Materiais de alta qualidade aptos para uso alimentar e 

resistentes a altas temperaturas. Sem bisfenol!

• Rápido e eficaz: o aquecimento por vapor reduz o tempo 

de espera, garantindo uma maior assepsia sanitária.

2687 37,75 €

2680 10,30 €
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ref. 2774
Intercomunicador de áudio 
com projetor

Características:

• Tecnologia DECT para conexão segura e som 

claro sem interferência.

• Projeção de iluminação estrelada no teto.

• Ângulo de projeção ajustável.

• Interfone bidirecional, com opção de 

resposta (talk-back).

• Exibição de retro-iluminação.

• 5 melodias calmantes.

• Exibição da temperatura do quarto do bebê.

• Controle de volume.

• Alerta de fora de alcance.

• Alcance: interior até 50 m, exterior até 300 m.

ref. 2796
Humidificador ultrassónico
Com difusor de aromas e luz de presença!

Este funcional humidificador protege a saúde do bebé, ajudando-o a 

respirar melhor. Regula o nível de humidade para proporcionar um 

ambiente adequado às necessidades crianças e adultos.

Cria um clima fresco e saudável de que desfrutará toda a família.

Diminui o risco de doenças infecciosas!

Descubra os benefícios da aromaterapia e torne o seu 

lar num espaço de relaxamento.

• Vapor regulável: 2 níveis de intensidade.

• Alcance até 30 m2.

• Capacidade: 1,3 litros.

• Duração: 10-14h modo vapor intenso, 

18-22h modo vapor suave.

• Não inclui óleo essencial.

2796 47,10 €

2774 65,55 €
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ref.  2770 
Monitor de áudio

Características:

• Tecnologia DECT para conexão segura e som 

claro sem interferencia.

• Indicador de som de 5 níveis.

• Controle de volume.

• Presilha para o cinto na unidade de pais.

• Alerta de fora de alcance.

• Alcance: interior até 75 m, exterior até 460 m.

ref. 2772
Intercomunicador de áudio

• Tecnología DECT para una conexión segura 

y un sonido claro sin interferencias.

• Intercomunicador bidireccional.

• Relajante luz nocturna.

• Pantalla retroiluminada.

• 5 melodías calmantes.

• Visualización de la temperatura 

de la habitación del bebé.

• Control del volumen.

• Clip de cinturón en la unidad de padres.

• Alerta de fuera de rango

• Alcance: interior hasta 75 m, 

exterior hasta 460 m.

d

e

e se
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2770 32,85 €

2772 42,20 €
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ref. 2778 
Intercomunicador pantalla 
LCD HD 5”

Características:

• Alta-resolução, tela colorida LCD de 5 polegadas.

• Ângulo de câmera vertical ajustável manualmente 

com zoom digital de até 1,3x.

• Interfone bidirecional, com opção de resposta 

(talk-back).

• Vídeo em movimento completo.

• Visão noturna infravermelha automática.

• Indicador de som de 9 níveis.

• 5 melodias calmantes e 4 sons de ambiente suave.

• Exibição da temperatura do quarto de bebê.

• Baterias recarregáveis.

• Tecnologia sem-fio 2,4 GHz FHSS para conexão 

segura e som claro sem interferência.

• Alcance: interior até 50 m, exterior até 300 m.

ref. 2776 
Intercomunicador pantalla 
LCD HD 2,4”

Características:

• Alta-resolução, tela colorida de 2,4 polegadas LCD.

• Ângulo de câmera vertical ajustável manualmente 

com zoom digital de até 2x.

• Interfone bidirecional, com opção de resposta 

(talk-back).

• Vídeo em movimento completo.

• Visão noturna infravermelha automática.

• Indicador de som de 5 níveis.

• Exibição da temperatura do quarto de bebê.

• Baterias recarregáveis.

• Tecnologia sem-fio 2,4 GHz FHSS para conexão

segura e som claro sem interferência.
• Alcance: interior até 50 m, exterior até 300 m.

e

o

d

2776 82,00 €

2778 139,40 €
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Novo!

Para comer

ref. 5054
Louça “Nordic”

• Desperta a curiosidade natural da criança para fazer as coisas como 

os grandes. Um estímulo que o ajudará a aprender mais rápido, 

reforçando a sua autoestima e fomentando a sua independência.

• Com uma ventosa prática na sua base que o fixa à mesa. À prova de 

bebés rebeldes!

• Crece a su ritmo: cuando sea más mayor, podrás retirar la ventosa y 

utilizarla como una vajilla perfecta para toda la familia.

Perfeita para aprender a comer sozinho!

5054 50541 Hortelã 19,95 €

5054 50542 Rose 19,95 €
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ref. 5052
Louça 5 peças 
“Little Stars”

Louças de melamina

ref. 5000
Louça 3 peças 
“Galaxy Friends”

ref. 5100
Louça prato termo “Sweet Dreamers”

Inclui prática ventosa

5000 10,60 €

5052 12,90 €

5100 51001 Azul 12,90 €

5100 51002 Hortelã 12,90 €

5100 51003 Salmão 12,90 €
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ref. 5090
Louça prato termo 5 peças “Rainbow”

Inclui prática ventosa para fixá-la à tabela e evitar derramamentos.

À prova de bebés rebeldes!

Novo!

p

d

5090 50904 Azul 17,65 €

5090 50905 Rose 17,65 €

5090 5090A Sortimento 12 uds. 211,70 €
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Louças de micro-ondas

ref. 5282
Louças Pocket, 5 peças “Jungle Party”

Muito leves e resistentes!

5282 52821 Macaco 7,70 €

5282 52822 Crocodilo 7,70 €

5282 52823 Flamingo 7,70 €

5282 52824 Girafa 7,70 €

5282 5282A Sortimento 12 uds. 92,05 €
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Novo!

ref. 5046
Louça 6 peças “Happy Sea”

Antiderrapante! Com aro de borracha na base dos 

pratos e do copo para os manter estáveis na mesa. 

Talheres com pega de borracha.

À prova de bebés rebeldes!

ref. 5044
Set 3 peças 
microondas

ref. 5043
Louça 5 peças “Wild Colors”

Antiderrapante!

5046 15,25 €

5043 11,25 €

5044 50441 Elefante 5,80 €

5044 50442 Polvo 5,80 €

5044 5044A Sortimento 12 uds. 69,40 €
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Louças de bambu

ref. 5058
Louça 5 peças de “Preguiça”

ref. 5053
Louça 5 peças “Wild Alpacas”

5058 50811 Hortelã 14,90 €

5058 50582 Salmão 14,90 €

5058 5058A Sortimento 12 uds. 178,45 €
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ref. 5056
Louça 3 peças “Preguiça”

5056 50561 Hortelã 7,85 €

5056 50562 Salmão 7,85 €

5056 5056A Sortimento 48 uds. 376,70 €
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ref. 5154
Tigela anti-gotas
com asas “Funny Child”
Uso duplo: gotejamento

e copa creche, sem tampa!

Capacidade: 225 ml

ref. 5146
Copo anti-gotas 
“Happy Sea”

Capacidade: 260 ml

ref. 5144
Copo anti-gotas 
“Amazing Cup”

• 360º. Poderá beber dele em  

qualquer ponto da borda 

sem medo de derramar uma 

única gota.

• Inclui uma tampa sob 

pressão que o manterá  

sempre limpo.

Capacidade: 225 ml

ref. 5143
Copo anti-gotas “Slow Life”

• O seu bocal de silicone anti-cólicas é muito suave

ao contacto com as gengivas e não as fere, sendo

cómoda mesmo durante a dentição.

Capacidade: 250 ml

Novo!

5144 51441 Azul 4,70 €

5144 51442 Hortelã 4,70 €

5144 51443 Rose 4,70 €

5144 5144A Sortimento 12 uds. 55,95 €

5143 51431 Hortelã 3,70 €

5143 51432 Rose 3,70 €

5143 5143A Sortimento 12 uds. 43,90 €

5146 5,10 € 5154 6,20 €
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ref. 5204 
Colheres moles 
térmicas

Muda de cor quando a comida 

está muito quente.

17 cm de longo

ref. 5211
Colher de silicone “Soft & Fun”
com estojo
Com uma ventosa prática na sua base para 

uma fixação firme e evitar que se sujem.

17 cm de longo

ref. 5210
Conjunto de talheres com estojo

ref. 5214
Estojo porta talheres

Prático estojo no qual poderá levar os talheres, babetes, etc.

Com capacidade inclusive para as colheres 

extra-longas!

5204 Rose 4,00 €

5204 Lilás 4,00 €

5204 Turquesa 4,00 € 5211 5,75 €

5214 Hortelã 5,00 €

5214 Rose 5,00 €

5210 52101 Hortelã 4,70 €

5210 52102 Salmão 4,70 €

5210 5210A Sortimento 12 uds. 55,95 €
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ref. 5194
Colheres Ultra-flexíveis
Com uma pega maleável que permite utilizá-las 

esticadas ou curvadas. Perfeitas para canhotos!

Foram pensadas para o ajudar a segurar e aprender 

a levar a comida à boca de forma natural.

14,5 cm de longo

ref. 5180
A minha primeira colher ponta macia

16 cm de longo

ref. 5190
Conjunto de duas colheres 
com a ponta macia

16 cm de longo

ref. 5208
Colheres ultra-compridas
Extra longa!

Com una pega ultra-comprida que 

se adapta a todo tipo de termos, 

frasquinhos e recipientes, “evitando 

que suje as mãos”.

22,5 cm de longo

ref. 5212
Colher longa muito macio

17 cm de longo

5180 51801 Azul 2,20 €

5180 51802 Hortelã 2,20 €

5180 51803 Rose 2,20 €

5180 51804 Cinza 2,20 €

5180 5180A Sortimento 12 uds. 26,20 €

5190 51901 Azul - Cinza 3,40 €

5190 51902 Hortelã - Rose 3,40 €

5190 5190A Sortimento 12 uds. 40,40 €

5194 Hortelã 7,30 €

5194 Salmão 7,30 €

5194 Cinza 7,30 €

5208 Flores 2,90 €

5208 Vermelho y Azul 2,90 €

5208 Azul 2,90 €
5212 Salmão 3,50 €

5212 Hortelã 3,50 €
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ref. 5200 
Conjunto colheres 
grande/pequena

Grande: 17 cm

Pequeno: 14 cm

ref. 5195
Talheres de aço ergonômicos

14 cm de longo

5195 Hortelã 5,65 €

5195 Salmão 5,65 €

5200 Lote 

4294 

Macaco 2,70 €

5200 Pegasus 2,70 €

5200 Crocodilo 2,70 €

5200 Urso 2,70 €

5200 Flamingo 2,70 €

5200 Girafa 2,70 €
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Brinquedos para banho

OmaRDafeliCiDaDe

Champô, sabonete e…. não podem faltar os brinquedos de 

banho, para que o momento relaxante do dia se torne também
Com este pack tão giro, o seu bebé não só desfrutará da hora 39

no mais divertido.

do banho, como ainda, com as letras e os números, aprenderá 

enquanto se diverte ao máximo formando palavras ou 

aprendendo a contar, colando as peças molhadas na parede da 

casa de banho.

As suas peças de borracha EVA coloridas flutuam na água 

para se divertirem a pescar divertidas histórias.

Oseu sapinho não vai querer sair da água!

peças

8055 8055 14,05 €
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Este boneco émuito especial!

Porque é suave, macio e conta com um divertido  

material no seu interior que produz som. O teu bebé 

vai adorá-lo,porque rapidamente se vai tornar no seu  

melhor companheiro de sestas, lanches e todas as 

outras aventuras que ainda tem por viver.

*Os artigos que aparecem no expositor são meramente indicativos.

REF.8001

8001 8001 8,25 €

8000 8000 8,25 €

8002 8002 8,25 €



REF.8007

Vai tornar-se no melhor companheirode sestas e  

mimos para o teu bebé durante os seus primeiros 

meses. Porque, graças às suas patinhas com nós e às 

suas fitas e etiquetas de cetim, a estrela da casa vai 

passar momentos fantásticos enquanto as

agarra e morde.

O seu desenho mágico e seu tato super suave 

vão fazer com que o teu pequenote

não o queira largar!

93

É fantástica para que a estrela da casa 

se divirta enquantodesenvolve a sua

coordenação infantil, graças às suas doces 

cores e formas e ao seu tato macio e fofo.

Podes enrolá-lo no seu berço, na sua 

cadeirinha de passeio ouem qualquer outro  

sítio para que o bebé se entretenha.

8004 8004 8,25 €

8005 8005 8,25 €

8007 8007 17,65 €

8006 8006 17,65 €
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O objeto de que o teu bebé mais gosta no mundo,  

a sua querida chupeta,merece ser guardada são e

salvo num sítio super giro, como este porta-chupetas.

PORTÁTIL
Divirto-me imenso!

Cada rainha e rei da casa deve ter o seu trono, por isso,  

o que acha se lhe dissermos que ainda o pode levar  

para todo o lado?

Esta cadeira de refeição portátil é perfeita para que o seu 

bebé desfrute a comer com a família toda 100% seguro.

Surpresa! Além disso, fechada torna-se numa bonitamala 

com muito espaçopara levar tudo o que precisa para o  

bebé… Com estilo para sempre!

Esta cadeira de refeição portátil foi criada para crianças de 

6 a 36 meses ou com um peso máximo de 15 kg, e adapta-se  

à maioria das cadeiras de tamanho standard.

Onde quer que vá,

esta cadeira de refeição não falha!

8009A 8009A 2,95 €

8009B 8009B 2,95 €

8050 8050 30,10 €





REF.8013

O vosso bebé derrete-vos o coração com  

cada sorriso... e colherada! Para que não se 

distraiam enquanto lhe dão a comidinha e 

acabem cheios de manchas, têm este prático 

e giríssimo babete de silicone que é suave

e fácil de lavar. Além disso, a longitude do 

pescoço é regulável e inclui um prático bolso 

para recuperar a comida que cai.

Incrível!

Não há choro de bebé que uma boa  

comida não cure, e se choro o apanhar  

por aí, não há termo mais giro para  

levar os seus manjares.

Este termo multissecção permite 

manter a temperatura dos alimentos 

durante 6 horas aproximadamente.

250+570 ml

Se, tal como você, o seu baby tem  

alma aventureira e gosta de sair a

qualquer hora, não se preocupe,  

temos a solução!

Este termo para líquidos é super 

prático: tem uma tampa de rosca  

que se pode utilizar como copo,  

é feito de aço inoxidável 304

de camada dupla e mantém as 

bebidas frias ou quentes durante  

aproximadamente 6 horas.

500ml

REF.8040

96

8013 8013 7,05 €

8011 8011 7,05 €

8040 8040 21,20 €
8030 80302 Cinza 14,75 €

8030 80301 Hortelã 14,75 €



REF.8019

O teu pequenote vai poder desfrutar da experiência

de aprender a beber sozinho. Porque, graças ao seu

desenho 360º e ao seu fecho automático quando não

está a ser usado para beber, o bebé poderá usá-lo desde 

qualquer ponto, sem que te tenhas que preocupar se vai  

derramar uma só gota.

Assim como vocês, papá emamã!
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eSTRelaSDaCasa

8017 8017 5,85 €

8019 8019 5,85 €

8021 8021 17,65 €

8025 8025 17,65 €
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ref.  6610 
Expositor metálico

200 x 81 x 50 cm

ref. 6611
Expositor metálico

200 x 52 x 36 cm

*Os artigos que aparecem no expositor são meramente indicativos.

Expositores



ref. 6614
Expositor de madeira

205 x 55 x 40 cm

*Os artigos que aparecem no expositor são meramente indicativos.

Mais perto de ti
Disfruta da experiência Saro!

Desenho e funcionalidade na mão para surpreender; 

informação dos nossos produtos, chat em tempo real 

para resolver as tuas dúvidas, respostas e facilidade de 

uso para que encontres rápidamente o que precisas.

Porque esperas para dar 
o teu “eu gosto”

Segue-nos nas nossas redes sociais, para estar a par das 

nossas novidades, aproveita os sorteios e promoções. 

Tens visto as colaborações que temos destacadas nos 

blogues e opiniões de grande valor, e como os nossos 

produtos te ajudam no dia a dia?


