Guia de Compras - Enxoval de Bebê
http://www.vaipradisney.com
Categoria

Produto

Roupas

bodies manga curta RN

4

Essencial

Roupas

bodies manga longa RN

6

Essencial

Roupas

casaquinhos RN

2

Essencial

Roupas

calças RN

6

Essencial

Roupas

macacões RN (mesclando macacões
de plush e mais leves)

6

Essencial

Roupas

Luvinhas

2

Essencial

Roupas

roupa mais bonitinha de saída de
maternidade

1

Roupas

Meias

5

Carters:

http://amzn.to/2m7GvIa

Essencial

Roupas

bodies manga curta de cada tamanho

6

Gerber:

http://amzn.to/2m5R5hc

Essencial

Roupas

bodies manga longa de cada tamanho

6

Little Me:

http://amzn.to/2m5JzTF

Essencial

Roupas

casaquinhos de cada tamanho

2

BabyGap:

http://amzn.to/2mppjyI

Essencial

Roupas

calças de cada tamanho

4

Disney:

http://amzn.to/2m5Ogg0

Essencial

Roupas

macacões de cada tamanho

6

Ralph Lauren:

http://amzn.to/2m5IdrL

Essencial

Roupas

pares de meias de cada tamanho

5

Tommy Baby (menino):

http://amzn.to/2mpr0MA

Essencial

Roupas

Sapatinhos (1 ou no máximo 2 de cada
tamanho)

1 ou no máximo 2 de
cada tamanho

Tommy Baby (menina):

http://amzn.to/2lpUr1r

Essencial

Roupas

Macacões com ziper de plush ou mais
grossos adicionais para os meses de
frio

3

OshKosh B'gosh:

http://amzn.to/2m5DwhH

Essencial

Roupas

Gorros adicionais para os meses de frio

2

Essencial

Roupas

Luvinhas adicionais para os meses de
frio

2

Essencial

Roupas

2 casacos adicionais para os meses de
frio

2

Essencial

Roupas

bodies de manga curta adicionais para
os meses de calor

2

Essencial

Roupas

bonés/chapéus para proteger do sol
nos meses de calor

2

Essencial

Roupas

roupinhas para passeio leves
(conjuntos de bermuda e camiseta,
macaquinho e/ou vestidinhos)
adicionais para os meses de calor

6

Essencial

Roupas

Sacos Organizadores

Alimentação

Bolsinha térmica para mamadeira

Alimentação

Kit Mamadeira

Alimentação

Bicos de Mamadeira para diferentes
idades

Alimentação

Escova de limpar mamadeira

Alimentação

Esterilizador de mamadeira

Quantidade

Essencial

http://amzn.to/2mfnrFt

Opcional

1

http://amzn.to/2m5JfUF

Essencial

pelo menos 3
pequenas e 3 grandes

http://amzn.to/2mYyJyH

Essencial

2 ou 3 de cada
tamanho

http://amzn.to/2mfjbrQ

Essencial

1

http://amzn.to/2ni7GNY

Essencial

1

Bomba de Leite

1

Alimentação

Sutiã para bomba de leite

2

Alimentação

Almofada de amamentação

1

Alimentação

Escorredor de coisas do bebê

1

Pote para guardar leite em pó

Nível de Importância Observações

3a5

Alimentação

Alimentação

Link para comprar Online

1

Esterilizador da Avent de
Microondas (que eu
tenho):

http://amzn.to/2n2yxli

Esterilizador da Avent de
tomada:

http://amzn.to/2n2lHUa

Esterilizador descartável
da Medela para viagem:

http://amzn.to/2moD4wS

Outros modelos:

http://amzn.to/2m2yH7n

Bomba Avent elétrica para
1 seio:

http://amzn.to/2mcn5A8

Bomba Avent elétrica para
2 seios:

http://amzn.to/2mxQIyG

Outros modelos:

http://amzn.to/2mfvSTz

http://amzn.to/2mOIy5n
Modelo tradicional

http://amzn.to/2lzVPi3

Modelo diferete

http://amzn.to/2mRrITA

Avent

http://amzn.to/2mhnbbC

Oxo

http://amzn.to/2mhpcVa

Outros modelos:

http://amzn.to/2lzPqDD

Avent (pote rosa ou preto):

http://amzn.to/2mhKZfp

Avent (pote azul):

http://amzn.to/2mRqxn4

Munchkin:

http://amzn.to/2me3Qqc

Recomendado

Recomendado

Opcional
Recomendado

Recomendado

Recomendado

Alimentação

Negócio de esconder o peito enquanto
amamenta

1

http://amzn.to/2meg95L

Opcional

Alimentação

Aquecedor elétrico de mamadeira

1

http://amzn.to/2njCMWG

Opcional

Alimentação

Potinhos para guardar alimento

8 a 12

http://amzn.to/2mQCgPF

Essencial

4 a 6 pequenos e 4
maiorzinhos

Começamos com esse:

http://amzn.to/2mpARBW

E aqui você vê outros
modelos:

http://amzn.to/2mpoYfw

Alimentação

Pratinho para papinha

Alimentação

Talheres

1 ou 2 kits

http://amzn.to/2nhsUMd

Essencial

Alimentação

Copinho de bico de pato e garrafinha
de água/suco

2 de cada

http://amzn.to/2moEMy7

Essencial

Alimentação

Copinho que não deixa escorrer a
bebida

1 ou 2

http://amzn.to/2mJFIOy

Recomendado

4 de pano e 4 de
plástico

http://amzn.to/2moCNKe

Essencial

1 ou 2

http://amzn.to/2n9VnTT

Recomendado

1

http://amzn.to/2memE8B

Recomendado

Alimentação

Babador

Alimentação

Porta comidinha

Alimentação

Amassador de papinha

Essencial

Alimentação

Kit de papinha Infantino

1

O famoso da Infantino:

http://amzn.to/2mTfjyD

Outras versões:

http://amzn.to/2mfapbN

E não esqueça dos refis:

http://amzn.to/2meWDG3

Alimentação

Caderno de Mamadas

1

Não comprei e nem sei onde vende

Alimentação

Cadeirão

1

http://amzn.to/2m7zhDU

Alimentação

Alimentação

Alimentação

Eletroportáteis para preparar a comida
do bebê

Seladora a vácuo

Saquinhos da seladora à vácuo

Higiene do Bebê
Desitin
Higiene do Bebê
Higiene do Bebê Orajel

Higiene do
Bebê

Kit de higiene

Higiene do Bebê Termometro de bebê
Higiene do Bebê

Kit Banho (shampoo, sabonete e oleo
de massagem)

Higiene do Bebê Kit de banho de viagem
Higiene do Bebê Toalha de banho de bebê

Higiene do Bebê Fraldinha

Higiene do Bebê Babinhas

1 de cada (se você já
não tiver em casa)

1

Pelo menos 3
rolos/caixinhas (se
você comprar a
seladora, lógico)

No mínimo 10 tubos
ou 3 potes grandes
1
1 kit completo ou
comprar de forma
avulsa pelo menos:
- 1 escova de cabelo
ou pente
-1 tesourinha de
unha/ trim
-1 Aspirador Nasal
-1 bolsinha para
guardar tudo isso.

Espremedor de Laranja:

http://amzn.to/2merIdf

Processador:

http://amzn.to/2mefjpy

Descascador de legumes:

http://amzn.to/2n0iaFh

Funil:

compre no Brasil

Peneira:

http://amzn.to/2mWAwGk

A que eu gosto e recomendo: http://amzn.to/2mf4uDu
Outros modelos:

http://amzn.to/2lSRZ3O

Pequeno para porções
individuais:

http://amzn.to/2ni8geD

Rolos maiores:

http://amzn.to/2n2HJpL

Outros Modelos:

http://amzn.to/2lH4Gia

Desitin Tubo

http://amzn.to/2mxFYQz

Opcional
Dispensável
Essencial

Essencial

Recomendado

Recomendado

Essencial
Desitin Pote

http://amzn.to/2mihJoC

http://amzn.to/2mTh2DL

Kit Pronto:

http://amzn.to/2mxAdCd

Tesoura (que nunca vem
nos kits)

http://amzn.to/2lAK2zV

Recomendado

1

http://amzn.to/2mTMHVU

Essencial

3a6

http://amzn.to/2mTUliN

Essencial

1

http://amzn.to/2mfyMFo

Opcional

5 com capuz e 3 sem
capuz

http://amzn.to/2n2PwE6

Essencial

10 ou mais

Minhas preferidas (apesar
de mais caras que a
Kremer):

http://amzn.to/2mXtsuu

Outras:

http://amzn.to/2miiLQ7

Essencial

8 ou mais

http://amzn.to/2m31h8G

Essencial

1 kit, ou uns 4-5
brinquedinhos

http://amzn.to/2mU1O1x

Recomendado

Chapéu para proteger o ouvido durante
Higiene do Bebê
o banho

1

http://amzn.to/2mKrFbA

Recomendado

Higiene do Bebê Suporte para o Bebê na banheira

1

http://amzn.to/2nbCIam

Recomendado

Higiene do Bebê Brinquedo de banheira

Higiene do Bebê "Jogador" de água no banho

1

http://amzn.to/2n5C1A5

Higiene do Bebê Banheira de viagem Munchkin

1

http://amzn.to/2lBaKZr

Higiene do Bebê Lencinho de mão e rosto

Higiene do Bebê

Porta lencinho de limpar
fralda/bumbum

Aquecedor de lencinho de
Higiene do Bebê
fralda/bumbum
Higiene do Bebê Protetor Solar Infantil
Higiene do Bebê Saquinho de lixo para fralda
Higiene do Bebê Escova e pasta de dente
Higiene do Bebê Cetaphil Advanced (hidratante)

2 da Mustela e 4 da
Johnson's Baby

Paninho da Johnson que
limpa mão e rosto:

http://amzn.to/2mXwpey

Paninho cheiroso da
Mustela:

http://amzn.to/2mgeD2P

Opcional

Recomendado

só para quem viaja
bastante

Recomendado

http://amzn.to/2mUFyEP

Opcional

1

http://amzn.to/2mASY7Z

Dispensável

1 ou 2

1 ou 2

http://amzn.to/2mj0cgl
Opção para comprar online: http://amzn.to/2mghJnN
Refil:

veja bem o tamanho antes
de comprar, para garantir
que escolheu as pequenas
(que servem de babinhas)

Não comprei. Em vez disso
peguei um potinho de
cozinha que ainda não tinha
usado e separamos para
uso da Julia mesmo.

1

1 caixinha

Compre do AZUL. Se quiser,
traga um ou outro do roxo,
mas foque principalmente
no azul para o dia a dia.
Para aliviar a dor do
nascimento dos dentes

http://amzn.to/2mSJhj9

Escova:

http://amzn.to/2ndZn6a

Pasta:

http://amzn.to/2mXxDq9

Essencial
Opcional
Essencial

1

http://amzn.to/2ndZONA

Opcional

1 caixinha

http://amzn.to/2ne18Ad

Opcional

só para quem viaja
bastante

Higiene do Bebê Mini Lysol

1 ou 2

http://amzn.to/2lXNaRS

Opcional

Para pais que viajam muito
ou neuróticos. Serve para
desinfetar superfícies muito
sujas.

Higiene do Bebê Colic-Calm

Higiene do Bebê Trocador portátil descartável

1 ou 2

http://amzn.to/2njdt74

Recomendado

Quarto do Bebê Trocador Half Pipe

1

http://amzn.to/2ne7kIq

Essencial

Quarto do Bebê Capa do Trocador

6

http://amzn.to/2mixDO9

Essencial

Quarto do Bebê Babá Eletrônica

1

http://amzn.to/2nejeC5

Essencial

4a6

http://amzn.to/2ne86F9

Essencial

1

http://amzn.to/2mFwovj

Essencial

Quarto do Bebê Roupa de cama de berço (com elástico)
Quarto do Bebê Capa protetora do colchão do berço

Compre com estampas de
desenhos para distrair seu
filho quando ele ficar um
pouquinho mais velho.

Quarto do Bebê

Saco de Dormir para o bebê (para parar
de chorar)

Quarto do Bebê Cobertor e Manta de bebê
Quarto do Bebê Móbile

Quarto do Bebê Mosqueteiro

Quarto do Bebê Lixeira de fralda

1 ou 2
4a6
1
1 de berço, 1 de
carrinho, 1 de berço
de viagem (se
comprar um)
1

http://amzn.to/2mimVr3

Recomendado

Acho que é o tipo de coisa que vale sentir o tecido na
hora de escolher, então recomendo que compre em loja Essencial
física.
http://amzn.to/2mFx2sJ
Para carrinhos:

http://amzn.to/2mimf5e

Para berço:

http://amzn.to/2miE1VP

Para o berço de viagem
que eu indico mais pra
frente:

http://amzn.to/2mFzbEL

A lixeira:

http://amzn.to/2mimu08

Refil de saco de lixo:

http://amzn.to/2mFn6zk

Recomendado

Recomendado

Recomendado

o que fizer sentido na
sua decoração

http://amzn.to/2mt7b6g

Opcional

1 de cada

https://goo.gl/9DSYgn

Opcional

Quarto do Bebê Enfeites

-

-

Opcional

Quarto do Bebê Protetor de Berço

1

https://goo.gl/EB4POA

Essencial

http://amzn.to/2nnyuMS

Opcional

http://amzn.to/2mFwJ0Y

Essencial

Quarto do Bebê Papel de Parede/Adesivo de parede

Quarto do Bebê

Cestos de Brinquedos, de Roupa Suja e
Caixas Organizadoras

Quarto do Bebê

Porta Fralda e Organizador para o
trocador

1

Outros

Bolsa do bebê

1

O que compramos:
Outros

Outros

Mochila Canguru ou Sling

Carrinho de Bebê

1

1

Cangurus:

http://amzn.to/2mFCqMh

MacLaren:

http://amzn.to/2mYHQ5V

MacLaren que pode recém
nascido (o que eu
comprei):

http://amzn.to/2mTD3BX

Yoyo+:

http://amzn.to/2mlRiP9

Yoyo+ com as inclusões
para recém nascido:

http://amzn.to/2lLUXaf

Outros Modelos:

http://amzn.to/2neQbhJ

Essencial

Organizador para o carrinho

1

http://amzn.to/2msEuol

Opcional

Almofada para Carrinho

1

http://amzn.to/2no9Yv0

Recomendado

Outros

Roupa de Cama para o Carrinho

3

http://amzn.to/2mkkqnc

Recomendado

Outros

Bebê Conforto (cadeirinha)

1

http://amzn.to/2mmg3L3

Essencial

Outros

Espelho do Bebê no Carro

1

http://amzn.to/2mjtcTw

Recomendado

Outros

Protetor de Cinto de Segurança

1 par

http://amzn.to/2nnMmaf

Opcional

Outros

Sleeper da Fisher Price (praticamente
um moisés)

1

Outros

Ginásio de atividades Fisher Price

Outros

Tapete para Brincar

http://amzn.to/2nf1Vkt

Recomendado

1

http://amzn.to/2nf6ET6

Opcional

1

http://amzn.to/2mjkUuK

Recomendado

1

Outros

Porta Chupeta

2

Outros
Outros

Prendedor de Chupeta

2

Nuk:

http://amzn.to/2neRdKK

Avent:

http://amzn.to/2mjuYnx

http://amzn.to/2mTnbiL
Eu gosto desses:

http://amzn.to/2mjDUJL

Outros tipos:

http://amzn.to/2lZ5VEo

Recomendado
Recomendado

Mordedores

2 ou 3

http://amzn.to/2mF2re2

Essencial

Outros
Outros

Suporte de cabeça

1

http://amzn.to/2mZq6HB

Recomendado

Saco de Roupa Suja

2

http://amzn.to/2mde6wY

Outros

Brinquedos

Recomendado

quantos quiser

http://amzn.to/2mmdxUY

Outros

Bolsinha térmica (gelada e quente)
para o bebê

Essencial

1 ou 2

http://amzn.to/2mlhGZw

Essencial

Outros

Berço de viagem

1

Outros

Berço de avião

1

http://amzn.to/2ne3S0m

Opcional
Essencial

Opcional

O que a gente comprou:

http://amzn.to/2nemVYp

Outros Modelos:

http://amzn.to/2ner9z4

Para a mamãe

Camisola de amamentação

3

Acho que é algo para você comprar pessoalmente,
escolhendo tecidos que realmente goste e se sinta
bem.
As minhas mesmas acabei comprando no Brasil.

Para a mamãe

Penhoar

1

Mais um item que acho que vale você comprar
pessoalmente, escolhendo tecidos que realmente
goste e se sinta bem.

Para a mamãe

Absorvente de peito

Avent:

http://amzn.to/2ntgdxW

Lansinoh:

http://amzn.to/2njgog5

Para a mamãe

Cintas

2

Esse negócio vai te apertar toda. Melhor ver
pessoalmente um modelo que você goste.

Para a mamãe

Roupa de Grávida

-

Eu comprei todas as minhas praticamente na mesma
loja, que fica perto do Mall at Millenia chamada
Destination Maternity.

Para a mamãe

Sutiãs de amamentação

3 ou 4

Para a mamãe

Creme Mustela (para evitar estrias)

3a5

Opcional

Essencial
Recomendado
Essencial

Você viu que as coisas da mãe eu acho bem mais difícil
Essencial
de comprar online, né? Eu não compro sutiã online a
não ser que eu já conheça bem o modelo que eu quero.
http://amzn.to/2mXCHu9

Esta foi a caminha da Julia
no primeiro mês, pois ela se
sentia muito perdida com o
espaço do berço no
começo.

Essencial

Outros

pelo menos 2 caixas

marquei como opcional
porque você pode optar por
comprar no Brasil mesmo
sendo mais caro

http://amzn.to/2nebLmm Opcional

Slings:

Outros

Chupetas

Compre o que fizer sentido
para a decoração do seu
quarto, seja nos EUA ou no
Brasil.

http://amzn.to/2mY3erO

Outros

Outros

Você vai achar muita coisa
legal e muita coisa feia
também, então é preciso ir
olhando com calma.

Essencial

A tal da famosa girafa
Sophie é o melhor
mordedor que existe. Vale
comprar uma.

Para a mamãe

Pomada de Lanolina da Lansinoh

Para a mamãe

Placas de Hidrogel

Para a mamãe

Concha de Silicone e Bico de Silicone

1a3

http://amzn.to/2lR94uW

2 kits
1 par de cada

O da Lansinoh:

http://amzn.to/2ntp4jg

Outros modelos (incluindo
o da Medela):

http://amzn.to/2mPXkYX

http://amzn.to/2njmq0b

Recomendado
Recomendado
Opcional

PARA COMPRAR NO BRASIL
Categoria

Produto

Alimentação

Funil

Quantidade

Higiene do Bebê Banheira do bebê

1

Para a mamãe

Luftal

1

Para a mamãe

Algodão

Para a mamãe

Gase

Para a mamãe

Colikids

1

Para a mamãe

Soro

1

Para a mamãe

Alcóol 70%

Para a mamãe

Cotonete de bebê

Para a mamãe

Alcóol Gel

Para a mamãe

Lencinho de limpar fralda/bumbum

Para a mamãe

Repelente de bebê

1

Para a mamãe

Luzinha de tomada (para a criança não
ficar 100% no escuro)

1

Para a mamãe

Pasta para guardar documentos do
bebê

Para a mamãe

Cabidinhos

Para a mamãe

Móveis

Link para comprar Online

Nível de Importância Observações

1
a Julia tinha muita dor de
gases junto com as cólicas
e o luftal ajudou bem

1 saco grande por vez
1 caixinha

1
1 caixa
uns 3
infinitos

1
depende do seu
móvel
-

o único remédio que ajudou
muito na cólica da Julia,
mas é de uso contínuo e
demorou uns 8 dias para a
gente ver o efeito.

