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Alimentação





















4 mamadeiras grandes 260 ml (bottle)
4 mamadeiras pequenas 125 ml (bottle)
4 bicos de mamadeira para cada tamanho (bottle nipple 3 m+ e 6m+)
2 bicos de mamadeira para cada tamanho (bottle nipple 0 m+ e 1m+)
- só será usado se a mãe não amamentar.
1 escova para mamadeira (bottle brush)
1 esterilizador de mamadeira (bottle sterilizer)
1 pote para guardar leite em pó (formula dispense)
4 chupetas 0m+ (pacifier)
4 chupetas 3m+ (pacifier)
4 chupetas 6m+ (pacifier)
1 prendedor de chupeta (pacifier holder)
3 potes para papinha (bowls)
1 pote de snack (snack catcher)
2 pratos para papinha (plates)
3 colheres de silicone (silicone spoon)
1 kit de talheres para 9 – 12 meses (cutlery kit)
2 copos de treinamento (training cup)
Babadores (Bibs): 10 de tecido, 2 de silicone e 1 caixa de descartáveis
1 cadeirão (high chair)
12 paninhos para limpar a boca (washcloths) e 6 fraldinhas de ombro
(burp cloths)

Higiene












1 kit de higiene (grooming kit)
2 escovas de dente (toothbrush)
1 dedeira (fingerbrush) – verificar se vem no kit higiene
Creme prevenção de assaduras (diaper rash ointment)
1 aspirador nasal (nasal aspirator)
1 kit de escova e pente de cabelo (hair brush and comb set)
1 termômetro (thermometer)
1 banheira (baby bath)
3 brinquedos para o banho (bath toys)
4 toalhas de banho com capuz (Hooded towel)
3 toalhas fraldas (Swaddles)
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 Sabonete líquido (body wash)
 Lenços umedecidos (baby wipes)

Passeio









1 carrinho de bebê (stroller)
1 bebê conforto (car seat)
1 cadeirinha de carro (car seat)
1 espelho de carro (car mirror)
2 protetores para vidro do carro contra raios solares (sunblock shade)
1 sling ou canguru (baby carrier)
1 mochila/sacola (diaper baby)
1 trocador portátil (portable diaper changing pad) – verificar se já vem
na mochila ou sacola
 1 Boia de piscina (pool float)

Diversos











1 tapetinho para brincar (Gym)
Brinquedinhos
1 cadeirinha de descanso (Bouncer)
Protetores de tomadas e para quinas de móveis – a quantidade irá
depender de quantos móveis e quantas tomadas.
1 babá eletrônica (Baby vídeo monitor)
Luz secundária para o quarto do bebê – (nightlight)
1 kit berço (Crib bedding set)
Lençol para o berço (Fitted crib sheet)
1 trocador para o quarto (Baby monitor)
1 kit higiene (Grooming /kit)

Para a mamãe








Creme anti estrias (Stretch mark lotion)
Cinta pós-parto (belt post pregnancy)
Sutiãs para amamentação (bra for nursing maternity)
Protetores para os seios (Disposable nursing pads)
1 bomba elétrica para tirar leite (Breast pump)
6 potes de vidro para leite (Glass Storage for Breast Milk)
1 almofada para amamentação (Feeding Pillow)
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