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Collection 2020

Grow in comfort
Morbidezza e comfort, questo è ciò che rappresenta
doomoo. Questi sono per noi gli ingredienti fondamentali,
ciò che ci guida in tutto quello che facciamo e che
pensiamo. Crescere nel comfort non significa solo
avere prodotti confortevoli, riguarda anche ciò che puoi
ottenere con essi.

Suavidade e conforto tem tudo a ver com doomoo. Eles
são os ingredientes cruciais em tudo o que fazemos
e pensamos. Growth In Confort não é apenas sobre
produtos confortáveis, é sobre tudo o que pode alcançar
por causa deles.

NEW
JUNE
2020

Seat
IT NEW Poltroncina sacco adattabile - innovazione 2020
Incredibilmente confortevole e morbida, la nuova poltroncina doomoo si
trasforma magicamente in una poltroncina a dondolo. Grazie al suo riduttore
rimovibile, il bambino piccolo si ritroverà comodo come nella pancia della
mamma mentre il bimbo più grande si potrà rilassare nella sua posizione
preferita.

FLAT MODE

2
sec

•
•
•
•
•

Adattabile - dalla nascita a 25 kg
Riduttore in cotone organico con gancio di sicurezza
Imbottitura: minuscole microperle
Cover sfoderabile e lavabile
Ricaricabile

PT NEW Assento evolutivo - inovação 2020
Incrivelmente confortável e macio, o novo assento doomoo transforma-se
magicamente num assento de balanço. Graças ao seu redutor removível, o
bebé sente-se tão aconchegado quanto na barriga da mãe, enquanto que
os mais velhos podem moldar-se na posição preferida.
ROCKING MODE

organic
cotton

micro
pearls

•
•
•
•
•

refillable

Adaptável - desde o nascimento até 25kg
Redutor com cinto de bebé em algodão orgânico
Microbolas ultrafinas
Forra removível e lavável
Recarregável

Seat collection 2020 - Disponibile a giugno 2020 - Disponível a partir de Junho 2020

NEW 02 - NEW SEAT GREY

NEW 01 - NEW SEAT ANTHRACITE

NEW 03 - NEW SEAT PINK

NEW 04 - NEW SEAT BLUE

NEW 05 - NEW SEAT KAKI

The softest organic
fabrics for baby’s
sensitive skin.

Grow in comfort

A doomoo pillow for every need
small pregnancy pillow

large pregnancy pillow

small multi-use pillows

large multi-use pillows

organic
cotton

The finest micro pearls
for a moldable
support.

micro
pearls

Belly

Sleepy

Softy

Buddy

Comfy Big
High-quality fibers for
a strong support.

micro
pearls

organic
cotton

organic
cotton

micro
pearls

micro
pearls

organic
cotton

organic
cotton

Belly
IT Cuscino compatto per la gravidanza
Grazie alla sua forma ergonomica, doomoo Belly si adatta al
ventre della donna incinta e ristabilisce la naturale posizione
della spina dorsale.
•
•
•
•
•

Offre un supporto ottimale durante la gravidanza
Supporta il peso del bambino
Da sollievo ai muscoli della schiena, supporta la spina dorsale
Facile da portare con sé
Cotone organico ultra morbido

PT Almofada compacta para a gravidez
A almofada doomoo Belly foi especificamente concebida
para apoiar o corpo da mulher grávida. Graças à sua forma
ergonómica, esta almofada adapta-se à barriga da grávida,
suportando o peso do bebé e restaurando a posição natural da
coluna vertebral.
•
•
•
•
•

Oferece um suporte ideal durante a gravidez
Suporta o peso do bebé
Alivia os músculos das costas, suporta a coluna
Fácil de levar consigo
Algodão orgânico ultra macio

doomoo.com

COMPACT DESIGN
45 X 35 cm

BP 04 BELLY FLOWER

BP 05 BELLY DROPS

organic
cotton

micro
pearls

refillable

Sleepy
IT Cuscino grande per la gravidanza
Ultra confortevole, doomoo Sleepy offre un sostegno ottimale
al corpo della donna incinta garantendole un sonno migliore.
Progettato in collaborazione con esperti in gravidanza, aiuta a
supportare e dare sollievo a quelle zone che richiedono un comfort
supplementare in posizione distesa. La sua forma ergonomica e
la sua imbottitura garantiscono un sostegno ottimale là dove è
necessario e utile durante la gravidanza. doomoo Sleepy può essere
utilizzato in due modi:

SL04 SLEEPY FLOWER

1. In posizione bassa: supportando ginocchia e anche, il bacino e la
parte bassa della schiena si rilassano maggiormente.
2. In posizione alta: per un supporto ottimale della pancia e per
offrire comfort alle ginocchia, alla pancia e le mani.
•
•
•
•

Compatto & morbido
Leggero e con imbottitura in fibra
Cover in morbido cotone organico
Sfoderabile

PT Almofada grande para gravidez
Ultra confortável, a doomoo Sleepy foi desenhada para fornecer um
suporte completo ao corpo da grávida, garantindo-lhe um sono de
melhor qualidade. Desenvolvida em colaboração com especialistas
em gravidez, tem por objetivo aliviar as zonas que necessitam de
mais conforto na posição deitada. A sua forma ergonómica e o
enchimento em fibra proporcionam o apoio necessário e correto às
zonas que dele necessitam durante a gravidez. O Doomoo Sleepy
pode ser usado com duas vertentes:
1. Na parte inferior: Para apoiar joelhos, tornozelos e pés para ajudar
a relaxar a pélvis e a região lombar.
2. Na parte superior: suporte ideal da barriga, joelhos e antebraço.
•
•
•
•

Firme e macio
Enchimento de fibra leve e macio
Capa em algodão orgânico macio
Forra removível

SL05 SLEEPY DROPS

organic
cotton

Buddy & Comfy Big
IT Grande cuscino multiuso
Ideale per il bambino così come per il genitore, il cuscino multiuso è
adatto a diversi utilizzi:
• Permette alle donne in gravidanza di adottare posture comode e
praticare esercizi rilassanti.
• Durante l’allattamento al seno e non, aiuta a trovare la posizione più
comoda e a posizionare correttamente il bambino gravando meno
sulla schiena.
• Offre un comodo supporto per il bambino in differenti posizioni.
• Il suo utilizzo è raccomandato da fisioterapisti.

PT Almofadas grandes multifuncionais
Ideal para o bebé e para os pais, as almofadas multifuncionais Buddy e
Comfy Big são ideais para várias utilizações:
• Permite que as gestantes adotem posturas confortáveis e
pratiquem exercícios relaxantes
• Ao amamentar ou dar o biberão, ajuda a encontrar a posição mais
adequada e a colocar o bebé corretamente, o que sobrecarregará
menos as costas
• Para o bebé também é um suporte confortável em diferentes
posições
• O seu uso é recomendado por cinesiologistas

Buddy

Comfy Big

IT Grande cuscino multiuso

IT Grande cuscino multiuso basics

Il cuscino doomoo Buddy offre un comfort eccezionale grazie alla
combinazione di piccole micropalline e tessuti morbidi ed elastici.
•
•
•
•

organic
cotton

PT Almofada grande multifuncional
A doomoo Buddy oferece um conforto excepcional, graças à combinação
de micro-bolas finas e tecidos elásticos extra macios. Proporciona bemestar e relaxamento aos pais e ao seu bebé.
•
•
•
•

Flexível e macia
Microbolas muito finas e silenciosas - Recarregáveis
Forra removível em algodão orgânico macio
Forras extras disponíveis em separado

NEW Almofada grande multifuncional - Fibra
Graças à combinação de sua fibra oekotex de alta qualidade e uma capa
de bambu incrivelmente macia, esta nova almofada oferece conforto e
forte suporte. Disponível em 1 cor (B30).
•
•
•
•

Tecido de bambu antialérgico
Forte e macio
Fibra muito leve
Forra removível - compatível com as forras Buddy em algodão
orgânico (disponível em separado)

L’imbottitura del Comfy big è studiata per un comfort «modulare».
Eccellente rapporto qualità-prezzo
Buon supporto della spina dorsale
Cover sfoderabile
Cover universale disponibile separatamente

PT Almofada grande multifuncional basics

Grazie alla combinazione di una imbottitura in fibra oekotex di elevata qualità
e una cover in bamboo incredibilmente morbida, questo nuovo cuscino offre
comfort e valido supporto. Disponibile in una variante colore (B30).
Tessuto in bambù anallergico
Robusto & morbido
Imbottitura: fibra estremamente leggera
Cover sfoderabile - compatibile con la cover del cuscino Buddy in
cotone organico

refillable

•
•
•
•

Flessibile & morbido
Imbottitura: minuscole e silenziose microperle - Ricaricabile
Cover sfoderabile in morbido cotone organico
Cover extra acquistabili separatamente

NEW Grande cuscino multiuso in fibra

•
•
•
•

micro
pearls

O enchimento da Comfy big foi projetado para um conforto «modular».

180 cm

•
•
•
•

Excelente relação custo / benefício
Bom suporte da coluna
Forra removível
Forras universais disponíveis separadamente

190 cm

Buddy collection

Comfy Big collection

B54 STARS BLUE

B55 STARS ANTHRACITE

B08 VEGETAL BLUE

B06 VEGETAL KAKI

NEW B23 RISOTTO TAUPE

NEW B22 RISOTTO KAKI

NEW B20 DOG BLUE

B04 BEARS GREY

35 001 014 PURE GREY

35 001 015 PURE BLUE

35 001 009 POMPOM GREY

NEW B21 LOLLYPOP OCRE

NEW B26 LOLLYPOP PINK

35 001 017 PURE PINK

35 001 018 PURE TAUPE

35 001 020 POMPOM PEARL

B43 TREE GREY

B01 CLASSIC GREY

fiber
filling

B75 GIRAF GREY

B76 GIRAF PINK

NEW B13 CHINE WHITE

NEW B12 CHINE ANTHRACITE

NEW B30 BAMBOO GREY

Softy
IT Piccolo cuscino multiuso
Compatto, doomoo Softy fornisce un supporto ideale durante l’allattamento
al seno o artificiale. La combinazione di minuscole microsfere con il tessuto
extra morbido ed elastico crea un comfort eccezionale per il bambino che si
sentirà comodamente supportato sia in posizione sdraiata che seduta.
• Flessibile, morbido & compatto
• Imbottitura: minuscole e silenziose microperle - Ricaricabile
• Cover sfoderabile - Cover ultra morbide disponibili separatamente

NEW Piccolo cuscino multiuso in fibra
Grazie alla combinazione di una imbottitura in fibra oekotex di elevata qualità
e una cover in bamboo incredibilmente morbida, questo nuovo cuscino offre
comfort e forte supporto. Disponibile in una variante colore (S30).
organic
cotton

micro
pearls

refillable

•
•
•
•

Tessuto in bambù anallergico
Robusto & morbido
Fibra estremamente leggera
Cover sfoderabile - compatibile con la cover del Softy in cotone organico

PT Almofada pequena multifuncional
A doomoo Softy fornece um suporte ideal durante a amamentação e
aleitamento a biberão. A combinação de micro-bolas finas e tecido elástico
extra macio cria um conforto excepcional para o bebé que se sentirá
confortável e apoiado quando estiver deitado ou sentado na vertical.

150 cm

•
•
•
•

Flexível, macia e compacta
Microbolas muito finas e silenciosas - Recarregáveis
Forra removível em algodão orgânico macio
Forras Softy extras disponíveis em separado

NEW Almofada pequena multifuncional - Fibra
Graças à combinação de sua fibra oekotex de alta qualidade e uma capa
de bambu incrivelmente macia, esta nova almofada oferece conforto e forte
suporte. Disponível em 1 cor (S30).
•
•
•
•

Tecido de bambu antialérgico
Forte e macio
Fibra muito leve
Forra removível - compatível com as forras Softy em algodão orgânico

Softy collection

S54 STARS BLUE

S55 STARS ANTHRACITE

NEW S20 DOG BLUE

S04 BEAR GREY

S08 VEGETAL BLUE

S06 VEGETAL KAKI

NEW S21 LOLLYPOP OCRE

NEW S26 LOLLYPOP PINK

NEW S23 RISOTTO TAUPE

NEW S22 RISOTTO KAKI

S43 TREE GREY

S01 CLASSIC GREY

fiber
filling

S75 GIRAF GREY

S76 GIRAF PINK

NEW S13 CHINE WHITE

NEW S12 CHINE ANTHRACITE

NEW S30 BAMBOO GREY

organic
cotton

Relax Cover
IT Kit per cuscino allattamento
Permette di trasformare il cuscino doomoo buddy o doomoo softy in un
simpatico e sicuro cuscino da riposo per i neonati o in un divertente pouf
per quando sono un po’ cresciuti. Realizzato in cotone bio ultra morbido,
include una cover e una cintura di sicurezza rimovibile per i più piccoli.
PILLOW + RELAX COVER

• Cintura di sicurezza rimovibile
• Universale: si adatta a tutti i cuscini da allattamento

PT Conjunto para almofada de amamentação

RELAX CUSHION

POUF

Permite transformar a almofada doomoo Buddy ou doomoo Softy numa
linda almofada relaxante e segura para bebés ou num puff divertido para
os que ainda mal sabem andar. Fabricada em algodão orgânico, super
macio, inclui uma capa e um cinto de segurança amovível para os mais
pequenos.
• Cinto de segurança amovível
• Universal: adapta-se a todas as almofadas de amamentação. Pode
ser utilizado desde o nascimento

BR 01 CLASSIC GREY

BR 05 STARS ANTHRACITE

NEW BR 06 CHINE ANTHRACITE

Dream
IT Coperta ultra morbida in cotone organico
• 75 x 100 cm
• Coperta foderata per una sensazione di morbidezza incredibile
• Ideale per mantenere il bambino al caldo in ospedale, a casa o durante
le uscite

PT Pequena manta de algodão organico ultra suave

doomoo.com

• 75 x 100cm
• Manta forrada para uma sensação mais suave
• Ideal para manter o bebé aquecido no hospital, em casa ou fora de casa

DS54 STARS BLUE

DS55 STARS ANTHRACITE

DS04 BEARS GREY

DS76 GIRAF PINK

DS75 GIRAF GREY

DS43 TREE GREY

NEW DS26 LOLLYPOP PINK

NEW DS21 LOLLYPOP OCRE

NEW DS20 DOG BLUE

DS01 CLASSIC GREY

organic
cotton

Snoogy
IT Gioco morbido riscaldante
doomoo Snoogy contiene un piccolo cuscino termico rimovibile riempito
di semi di colza e lavanda. Pensato in special modo per i più piccoli, i semi
di colza emettono un calore confortevole che aiuta ad alleviare crampi e
coliche, mentre la lavanda rilascia un profumo calmante.

100% natural
filling

NEW 3 nuovi Snoogy in cotone organico.
• Allevia i crampi
• Contiene solo semi naturali
• Sfoderabile

organic
cotton

PT Peluche para aquecer
O doomoo Snoogy contém uma almofada de aquecimento removível cheia
de colza e lavanda. Especialmente concebidas para os mais pequenos,
as sementes de colza emitem um calor reconfortante que ajuda a aliviar
cambrias e cólicas e a lavanda proporciona um cheiro suave e relaxante.
NEW Os 3 novos snoogys são feitos de algodão orgânico.
• Alívio de caimbras e cólicas
• Enchimento natural
• Forra removível

SY6 SNOOGY YELLOW

NEW SY8 SNOOGY BEAR

NEW SY9 SNOOGY RAINBOW

SY7 SNOOGY GREY

NEW SY10 SNOOGY DOG

Grow in comfort

A doomoo sleep positioner for every need
side positioner

Baby Sleep

baby nest

Cocoon

back positioner

Supreme Sleep Plus

organic
cotton

Supreme Sleep
Small & Large

inclined support

Multi Sleep

ergonomic
pillow

Rest Easy

Small & Large

organic
cotton

Cocoon
IT Confortevole e sicuro nido per bebè
Ideale nei momenti di relax come durante la nanna, Cocoon
offre al bambino uno spazio su misura capace di trasmettergli
una sensazione di sicurezza durante la transizione dalle
braccia della sua mamma, al suo lettino, al suo box, etc.
Realizzato con i materiali più morbidi: cotone organico e
tessuto 3D traspirante nella zona attorno alla testa.

0+

Una cintura rimovibile permette di mantenere il bambino
comodamente sulla schiena. Cocoon può essere aperto sul
fondo, rendendolo così adatto dalla nascita fino agli 8 mesi.
• Sicuro e avvolgente
• Evolutivo
• Sfoderabile

3-6m

PT Confortável e seguro redutor ninho
Adequado para relaxar e dormir, o doomoo Cocoon oferece
um espaço feito á medida para o bebé e proporciona uma
sensação segura durante a transição da posição fetal na
barriga da mãe para sua própria cama, berço, etc.
É fabricado com os materiais mais macios: algodão orgânico
e tecido 3D respirável ao redor da cabeça do bebé.
Um cinto amovível permite manter o bebé confortavelmente
deitado de costas. O ninho pode ser aberto na parte inferior,
tornando-o adequado desde o nascimento até aos 8 meses.
• Seguro e aconchegante
• Evolutivo
• Forra removível

8m

Cocoon collection

ACCESSORY

Cocoon pad
IT NEW Materassino extra per
doomoo Cocoon

organic
cotton

Facile da inserire e da lavare, il
materassino extra aiuta nella cura
del prodotto permettendo un utilizzo
continuo del nido Cocoon.
Disponibile separatamente.

CO 01 COCOON GREY

• Cotone organico
• Compatibile con la cintura di
sicurezza di doomoo Cocoon

CO 03 COCOON BEAR GREY

Fácil de inserir e lavar, a almofada
extra facilita o cuidado com o
produto e permite o uso contínuo do
ninho favorito do bebé.
Disponível em separado.

NEW CO 04 LOLLYPOP PINK

• Algodão orgânico
• Compatível com o cinto de
segurança do doomoo Cocoon

NEW CO 06 DOG BLUE

NEW CO 05 CHINE WHITE

PT NEW Base extra para
doomoo Cocoon

CP 01 COCOON PAD WHITE

Supreme Sleep Plus
IT Nido per la nanna

PT Ninho para dormir

Il nido per la nanna è la soluzione ideale per coricare
il bambino comodamente sulla schiena e offrirgli una
qualità del sonno ottimale. Sviluppato da specialisti,
questo nido per la nanna è studiato per adattarsi alla
forma del corpo del bambino.

O Supreme Sleep Plus é a solução ideal para o bebé dormir confortavelmente de costas e proporcionar-lhe uma
melhor qualidade de sono. Desenvolvido por especialistas, foi concebido para se adaptar ao corpo do bebé
proporcionando-lhe as condições ideais durante o sono:

• Inclinazione di 7° facilita la respirazione e la digestione
• Schiuma viscoelastica previene il rischio di
plagiocefalia
• Tessuto 3D per un’ottima traspirabilità
• Cintura di sicurezza regolabile e rimovibile
• Il rullo inferiore rimovibile permette di posizionare le
gambe in posizione fetale riducendo così le coliche
• Perfetto per neonati prematuri
• Ideale per bambini con reflusso in combinazione con
il materassino inclinato Rest Easy

• Inclinação de 7 ° para facilitar a respiração e digestão
• Espuma de memória viscoelástica prevenindo o
risco de plagiocefalia “cabeça plana”
• Tecido 3D para uma boa ventilação
• Cinto de segurança removível e ajustável
• Rolo inferior removível para mover as pernas do
bebé para a posição semi-fetal, o que ajuda a
reduzir as cólicas
• Perfeito para bebés prematuros
• Ideal para bebés com refluxo em combinação com
os posicionadores inclináveis Rest

Easy

ACCESSORY

IT Cover per Supreme Sleep Plus

PT Forra em algodão orgânico

• In cotone organico ultra morbido
• Facile da posizionare e da lavare
• Disponibile separatamente

• Algodão orgânico ultra macio
• Fácil de colocar e lavar
• Disponível separadamente

60 cm

Supreme Sleep Plus Cover

organic
cotton

33 cm

Baby Sleep
IT Supporto laterale
Il supporto laterale è stato studiato per mantenere il bambino comodo e
sicuro in posizione laterale su un fianco. Impedisce che si rigiri durante il
sonno permettendogli comunque libertà di movimento.
•
•
•
•
•

Ideale in caso di “posizione preferita”
Raccomandato da fisioterapisti e osteopati
Alterna il riposo sul lato destro e sinistro
Permette libertà di movimento
Leggero, pratico e facile da trasportare può essere utilizzato ovunque
(lettino, culla, carrozzina, etc)
m

40 c

PT Posicionador lateral
O Baby Sleep foi especialmente concebido para manter o bebé deitado
de lado de forma confortável e segura. Impede o bebé de se virar
enquanto dorme, mas garante a liberdade de movimentos.

doomoo.com

•
•
•
•
•

Ideal em casos de “posição preferida”
Recomendado por fisioterapeutas e osteopatas
Dormir alternadamente no lado direito e esquerdo
Permite liberdade de movimento
Leve, prático e fácil de transportar, pode ser usado em qualquer lugar
(em carrinhos, camas, berços, etc.)

34

cm

Supreme Sleep
Small & Large

30

IT Supporto schiena

cm

Supreme Sleep permette di collocare il bambino comodamente sulla
schiena prevenendo il rischio di plagiocefalia («testa piatta») legata a
questa posizione.
•
•
•
•

In schiuma viscoelastica a memoria previene il rischio di testa piatta
Tessuto 3D per una ventilazione perfetta
Rulli laterali regolabili per un ottimo supporto
Compatibile con il materassino inclinato Rest Easy (Small & Large) per
aiutare la digestione

PT Posicionador de costas
O Supreme Sleep permite que o bebé fique deitado confortavelmente
de costas, prevenindo o risco de plagiocefalia “cabeça plana” derivado
desta posição.

SUPREME SLEEP SMALL

60

cm

• Espuma viscoelástica com memória para evitar o risco de
plagiocefalia “cabeça plana”
• Ventilação perfeita graças ao tecido 3D
• Rolos laterais ajustáveis para um bom suporte
• Compatível com o posicionador em cunha modelo grande
SUPREME SLEEP LARGE

IT Supporto schiena con cuscino
ergonomico per la testa
Multi Sleep rappresenta la soluzione perfetta
per far riposare il bambino comodamente sulla
schiena, con la testa sul cuscino ergonomico per
prevenire il rischio di testa piatta.
64

cm

• Cuscino ergonomico rimovibile, può essere
utilizzato separatamente
• Omogenea distribuzione della pressione
attorno alla testa
• Rulli laterali regolabili
• Compatibile con il supporto Rest Easy (modello
small & large) per facilitare la digestione
• Pratico e compatto, può essere utilizzato
ovunque (lettino, culla, letto, etc…)

32,5

ACCESSORY

Baby Pillow
IT NEW Cuscino per la testa
ergonomico
Il cuscino Baby Pillow previene il rischio di
plagiocefalia («testa piatta») legato alla
posizione supina.
• Omogenea distribuzione della pressione
attorno alla testa
• Mantiene la testa del bambino nella
corretta posizione
• Ventilazione perfetta grazie al tessuto 3D
• Pratico e compatto, può essere utilizzato
ovunque (lettino, carrozzina, culla, …)
• Compatibile con doomoo Cocoon

cm

ergonomic
pillow

PT Posicionador de costas com almofada
ergonómica para a cabeça

PT NEW Almofada ergonômica para a
cabeça

A solução perfeita para manter o bebé de barriga
para cima, numa posição confortável, com a
cabeça apoiada na almofada ergonómica para
evitar o risco de plagiocefalia “cabeça plana”.

A almofada de bebé evita o risco de
plagiocefalia (“cabeça plana”) ligada à
posição traseira.

• Almofada para a cabeça ergonómica e
amovível
• Distribuição homogénea das pressões à volta
do crânio
• Rolos laterais ajustáveis
• Compatível com o posicionador Rest Easy
small e large
• Compacta e prática, a almofada é amovível e
pode ser utilizado em qualquer lado (carrinhos
de bebé, berços, camas de viagem, camas,...)

• Distribuição homogênea de pressões ao
redor do crânio
• Mantém a cabeça do bebé na posição
correta
• Ventilação perfeita graças ao tecido 3D
• Prático e compacto, pode ser usado em
qualquer lugar (carrinhos, berços, camas, ...)
• Compatível com o Ninho doomoo

18,5 cm

Multi Sleep

28,5 cm

Rest Easy

Small & Large
30

cm

IT Supporto inclinato
Il supporto inclinato mantiene sollevata la parte superiore del
corpo del bambino durante il sonno (angolo di 15°). Questa
posizione è raccomandata da molti pediatri poiché aiuta sia
la respirazione che la digestione.
• Raccomandato in caso il bambino sia soggetto a rigurgito,
soffra di infezioni alle orecchie, raffreddore o altre infezioni
alle vie respiratorie.
• Può essere posizionato sopra o sotto il materasso
• Compatibile con i diversi supporti (Supreme Sleep,
Supreme Sleep Plus & Multi Sleep) per prevenire il rischio di
testa piatta

REST EASY SMALL

60

PT Posicionador em cunha
O Rest Easy permite sobrelevar a parte superior do corpo do
bebé enquanto dorme (ângulo de inclinação 15°). Esta posição
é recomendada por inúmeros pediatras porque favorece a
respiração e a digestão.
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• O posicionador em cunha é também aconselhável
em caso de regurgitação, otite, constipação e outras
infecções respiratórias do bebé. Pode ser colocado por
cima/baixo do lençol.
• Pode ser colocado por cima/baixo do cobertor
• Compatível com o posicionador de costas (Supreme Sleep,
Supreme Sleep Plus & Multi Sleep)

REST EASY LARGE

cm

Absoplus
IT Coprilenzuolo o coprimaterasso super assorbente
Absoplus è ideale per neonati e bambini nella fase in cui imparano
a dormire senza pannolino o per chi ha problemi di enuresi.
• Elevato potere assorbente, +/- 2 litri per m²
• Assorbe il liquido in profondità mentre la superficie rimane
asciutta
• Massima traspirazione grazie alla composizione a 5 strati
• Facile da utilizzare e da cambiare - direttamente sopra al
lenzuolo sotto
• Si adatta sia alla lunghezza di un materasso baby (60 x 120 cm)
sia alla larghezza di un materasso standard (90 x 200 cm)

PT Protetor de lencois e colchões super absorvente
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• Tem um altíssimo poder de absorção de +/- 2 litros/m²
• Absorve o líquido em profundidade, enquanto a superfície
continua seca
• Fluxo de ar máximo graças às 5 camadas
• Muito prático de colocar por cima do lençol, podendo ser
mudada rapidamente.
• Pode ser utilizado no comprimento de um colchão de bebé de
60 x 120 cm ou na largura de um colchão 90 x 200 cm

60 cm

O Absoplus é ideal para os bebés, assim como para as crianças
em fase de largar a fralda ou com problemas de controlo urinário.
É um protetor acolchoado impermeável permitindo a passagem
de ar.

120 cm

Cosy care
IT Materassino per il cambio avvolgente e sicuro
Ha una cinturina di sicurezza, morbidi bordi rialzati e un morbido
materassino extra imbottito. Il materassino ha un lato impermeabile e
l’altro in cotone idrorepellente. Questo permette di adattare la superficie a
seconda della situazione.
• Bordi morbidi e rialzati
• Massima sicurezza
• Economico & ecologico: non c’è bisogno di una cover extra

+ EXTRA PAD

PT Confortável e seguro muda fraldas
Tem um cinto de segurança, rebordos elevados suaves e uma almofada
acolchoada adicional. A almofada adicional tem um lado impermeável
e o outro em algodão hidrófugo muito macio. Permite utilizar a superfície
que mais se adequar à situação.
• Rebordos elevados e suaves
• completamente seguro
• Econômico e ecológico: sem necessidade de cobertura extra
70
cm
50

cm

Easy Bath
IT Materassino da bagno galleggiante
Con il materassino galleggiante il bambino si godrà piacevolmente
rilassato il suo bagnetto. Il bambino sarà solo in parte immerso
nell’acqua, galleggiando felice. La persona che si occupa di lui lo potrà
fare senza alcuno sforzo e con le mani libere. Grazie ad Easy Bath il
bagnetto del bambino diventerà un piacere per tutti!
•
•
•
•

3 -8
kg

Utilizzabile per bambini dai 3 agli 8 kg
Può essere utilizzato in tutte le vasche da bagno
Sgrava la schiena dell’adulto dal peso del bambino
Soffice & morbido

PT Colchao de banho flutuante
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•
•
•
•

É aconselhado desde o nascimento até aos 8 Kilos de peso
Pode ser utilizado em todo o tipo de banheiras
Alivia as costas do adulto
Confortável

60 cm

Com o colchão de banho flutuante Easy Bath, o bebé sentese absolutamente tranquilo e descontraído no banho. O corpo,
parcialmente imerso, flutua agradavelmente. A pessoa que lhe está
a dar banho não necessita de fazer qualquer esforço, mantendo
mesmo as mãos livres. Graças ao colchão de banho flutuante, o
banho é um prazer para todos.

40 cm

Inflatable Bath Mattress
IT Materassino da bagno gonfiabile
Il materassino da bagno gonfiabile è un prodotto
innovativo che permette di fare tranquillamente il bagno
al bambino in qualsiasi circostanza.
Il tessuto micro-perforato permette un contatto ottimale
con l’acqua. Il bambino può galleggiare in maniera sicura
e con il massimo comfort.
• Ideale per bambini dai 3 ai 7 kg
• Tessuto micro-perforato per un contatto ottimale con
l’acqua
• Facile e pratico da gonfiare, utilizzare, pulire e riporre
• Asciuga in fretta
• Salvaspazio
• Con comodo sacchetto

22,5 cm x 19 cm

O colchão de banho insuflável é um produto inovador
que permite dar banho ao bebé de forma confortável
em todas as circunstâncias.

65 cm

PT Colchao de banho insuflável

Para o conforto do bebé foi previsto um tecido de malha
que permite que o bebé seja imerso na água.
•
•
•
•
•

Apto para bebés dos 3 aos 7 Kg
Tecido microperfurado para contato ideal com a água
Fácil e prático a insuflar, utilizar, limpar, arrumar e levar
Secagem rápida
Economia de espaço (dimensões do colchão depois
de insuflado: 65 x 40 cm)
• Com bolsa de transporte

40 cm

3 -7
kg

Comfy Bath
IT Cuscino da bagno adattabile

La persona che fa il bagno avrà così le mani libere per lavare il bambino
in tutta sicurezza. Può essere utilizzato dalla nascita e si adatta alle
esigenze del bambino.
• Soffice e morbido
• Rende il momento del bagno più semplice e sgrava la schiena
dell’adulto
• Può essere utilizzato nella vasca da bagno o nella vaschetta da
bambino
• Prodotto adattabile: può essere utilizzato in posizione distesa o
seduta

PT Almofada de banho evolutiva
A Almofada de banho deve ser colocada no fundo da banheira. A
almofada enche-se de água e transforma-se numa almofada de
água, sobre a qual o bebé pode ser colocado confortavelmente na
posição deitado ou sentado.
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A pessoa que dá o banho, mantém as mãos livres para lavar o bebé.
• Pode ser usado desde o nascimento e se adapta às necessidades
do bebé
• Macio e suave
• Facilita o banho do bebé e alivia as costas do adulto
• Pode ser usado em banheiras standards e também em banheiras
de bebé
• Produto adaptável: pode ser usado na posição deitada e sentada

47 cm

Il cuscino da bagno adattabile va posizionato sul fondo della vasca.
Si riempirà d’acqua diventando un cuscino galleggiante sul quale il
bambino potrà essere comodamente sistemato, in posizione seduta o
sdraiata.

38 cm

Shantala
IT Vaschetta ergonomica
Il design della vaschetta shantala permette al bambino di fare il bagnetto in
una posizione a lui familiare (quella che aveva nella pancia della mamma)
rassicurandolo. Il bambino è immerso fino alle spalle nell’acqua che rimane
più calda più a lungo. Pratica ed economica, la vaschetta shantala può essere
posizionata ad un’altezza in grado di sgravare la schiena del genitore.
•
•
•
•

Adatto dalla nascita
Compatto ed economico, evita spreco d’acqua
Ergonomica
Bordi curvi per un comfort elevato

PT Banheira Ergonómica
O desenho da banheira Shantala permite dar banho ao bebé com uma
postura muito cómoda e familiar para ele (tal como estava no ventre da mãe)
tranquilizando-o. Submergido com água até aos ombros, o bebé permanece
quente mais tempo. Prático e económico também no consumo de água, a
banheira Shantala permite ser colocado na altura ideal para não prejudicar
as costas do adulto.
•
•
•
•

Pode utilizar desde o nascimento
Compacta e economica no consumo de água
Ergonómico
Bordos arredondados para um maior conforto

Baby Travel
IT Borsa fasciatoio & carrozzina
Questa borsa è ideale come borsa da viaggio per il bebè. Consente
di portare con sé tutto il necessario per il bambino e si converte
facilmente in una comoda carrozzina in cui il bambino può dormire
o essere cambiato. La borsa presenta quattro larghe tasche di
cui una isotermica. La borsa fasciatoio è leggera e pratica. Un
accessorio essenziale per le uscite con il bambino.
•
•
•

Aperta o chiusa, le tasche sono sempre accessibili
Pannello inferiore può essere abbassato per agevolare il cambio
Ganci per il passeggino inclusi

PT Muda fraldas & alcofa
A Baby Travel - muda fraldas e alcofa - é a mala de viagem ideal
para os bebés. Permite o transporte dos acessórios para o bebé e
transforma-se rapidamente numa confortável alcofa, onde o bebé
pode dormir ou mudar a fralda. É composto por quatro divisórias
grandes, sendo que uma delas é isotérmica. O muda fraldas e
alcofa é leve e prático. Resumindo, o acessório essencial para as
saídas com o bebé.
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•
•
•

Acesso fácil às bolsas, tanto aberto como fechado
Parte final liberta-se para mudar a fralda
Correias para adaptar ao carro de passeio
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