


Verde Sálvia
3D Mesh, 099038

Prata
3D Mesh, 099018

 Antracite
3D Mesh, 099013

Azul Marinho 
3D Mesh, 099008

Mochila Porta-Bebé MOVE BABYBJÖRN (0-15 meses)

NOVO

Adapta-se desde o nascimento até ao crescimento do bebé. Adequada para o recém-nascido (peso mínimo 3,2 kg) e sem necessidade de 
incorporar o suporte para recém-nascido. O tamanho do apoio de cabeça, as aberturas das pernas e o comprimento da Mochila Porta-Bebé 
Move adaptam-se ao crescimento do bebé. É recomendada até aproximadamente os 15 meses (máximo 12 kg), ou até que o bebé comece a 
andar. 

Máximo conforto para o bebé e o adulto. Possui apoio para as costas, cinturão abdominal e alças acolchoadas que distribuem e descarregam 
o peso, especialmente confortável para levar o bebé durante períodos longos de tempo  A largura do assento pode ser adaptada para obter 
máxima comodidade e o apoio adequado para a cabeça, quadris e pernas do bebé. A Mochila Porta-Bebé Move fornece o suporte ideal para 
a cabeça e nuca, além de ser ajustável e firme. Fácil de poner y quitar. La Mochila Porta Bebé Move requiere de muy pocas configuraciones. El 
diseño compuesto de dos partes permite colocarla y quitarla rápida y fácilmente. 

Fácil de colocar e de tirar. A mochila Porta-Bebé Move requer muito poucos ajustes. O design dividido em duas partes permite colocá-la e 
tirá-la de forma fácil e rápida.

Design leve e flexível. Feito de tecido de malha 3D; bastante arejada para o bebé e o adulto, além de dar à mochila um visual moderno. É leve 
e respirável, seca rapidamente após a lavagem e é macio e confortável para o bebé. 

Voltada para si ou para frente. Muitos bebés adoram ser transportados voltados para si. Outros são curiosos e preferem poder observar o 
mundo à sua volta. Uma vez que o seu bebé seja capaz de sustentar a cabeça sozinho, você poderá escolher entre duas posições; voltada para 
si ou para frente (não recomendada antes dos 5 meses de idade) 

Adequado para os quadris. O Instituto Internacional de Displasia do Quadril reconhece que a Mochila Porta-bebé Move é um produto seguro 
para “o desenvolvimento dos quadris”, o que significa que o produto fornece o suporte correto para os quadris do bebê e é adequado para o seu 
desenvolvimento, sendo essencial durante os primeiros meses de vida. 



Cinza Claro
Jersey 3D, 021072

Rosa Bebé
Mesh 3D, 021001

Cinza Escuro 
Jersey 3D,  021084

Cinza Antracite 
Mesh 3D, 021013

Azul
Mesh 3D, 021008

Mochila Porta-Bebé MINI BABYBJÖRN (0-12 meses)

Mochila porta-bebé ideal para recém-nascidos. Com ela você pode sentir a proximidade que necessita. Pode carregá-lo ao nível do peito para 
que o bebé possa sentir cada batida do seu coração. Desenhada para adaptar-se ao crescimento do bebé de 3,2 kg a 11 kg.

Pequena e fácil de colocar e de tirar. Poderá colocá-la rapidamente para acalmar ou fazer dormir o bebé. Quando ele adormecer, poderá soltar 
e remover facilmente a parte dianteira para colocá-lo na cama. 

Macia e fl exível. A mochila Porta-bebé Mini é feita de um tecido super suave.  Bastante agradável para a pele do bebé deixando-o confortável. A 
mochila se adapta à forma das costas, pernas e quadris do bebé e proporciona o apoio adequado para que o bebé esteja sentado numa posição 
cómoda e ergonômica. Será possível sentir através do tecido que o seu bebé está na posição correta e com as costas em forma de C.

Azul
Jersey 3D,  021031

Cinza Escuro
Jersey 3D, 021076

Tecido Jersey 3D

Tecido Algodão

Tecido Mesh

Rosa
Algodão, 021014

Azul Vintage
Algodão, 021074

Algodón
Algodão acetinado fl exível com 
certifi cação BCI (Iniciativa por um 
Algodão Melhor), muito macio e 
agradável para o recém-nascido. 
Inclui um enchimento muito fi no 
que faz com que esta Mochila 
Porta-Bebé seja pequena, fi na e 
fl exível. Preto

Algodão, 021056

Jersey 3D
O nosso mais novo material 
e nossa mochila porta-bebé 
mais macia. O tecido suave 
ao toque é fl exível e envolve 
delicadamente o corpo do seu 
bebé. 

Mesh 3D
Um tecido de malha arejado 
e ligeiro, incrivelmente suave 
na parte interna que está em 
contacto com a pele do seu bebé. 
Permite a passagem do ar e da 
humidade. Seca rapidamente.Cinza

Mesh 3D, 021076

DISPONÍVEL 
EM MAIO

DISPONÍVEL 
EM MAIO



Negro
3D Mesh, 098025

Azul Marinho
3D Mesh, 098008

Antracite
3D Mesh, 098013

Prata
3D Mesh, 098004

Azul Cobalto
3D Mesh, 098020

Rosa Perla
3D Mesh, 098001

Mochila Porta-Bebé ONE AIR BABYBJÖRN (0-3 años)

Preto 
Algodão, 098023

Ganga Cinzento 
Algodão, 098094

Capa para Mochilas Porta-Bebé BabyBjörn 
Preto, 028156

Ganga Azul 
Algodão, 098051

Babete para Mochila Porta-Bebé 
ONE BabyBjörn

Algodão, 030121

Babete para Mochila Porta 
Bebé Mini e Move BabyBjörn

Algodão, 031121

Mochila Porta-Bebé ONE BABYBJÖRN 

Acessórios para Mochilas Porta-Bebé BABYBJÖRN 

• Transporte de 0 a 3 anos voltado para si, para frente ou nas costas. 
• Disponível em tecido de algodão e Mesh. O tecido Mesh é respirável e confortável para a pele delicada do bebé. 
• A última versão é ainda mais suave e mais flexível. É totalmente ajustável, para que possa adaptar-se a si e ao bebé. 
• O apoio de cabeça é mais alto, especialmente necessário para dar mais proteção e apoio ao pescoço no início. 
• A parte do assento é agora maior, com forma de tigela e mais arredondada, “abraçando” melhor a criança. 
• Flexível. O enchimento é mais fino, o que aumenta a proximidade entre os dois, sendo agora é mais fácil observar se 

criança está em uma posição natural e se as suas costas adoptam a curva C durante os primeiros meses.



MOCHILA PORTA BEBÉ MINI MOVE ONE ONE AIR

EDAD
PESO

ALTURA

0–1 año 
3,2–11 kg
 53–75 cm

0–15 meses 
3,2–12 kg 
53–85 cm

0–3 años 
 3,5–15 kg

53–100 cm

0–3 años 
 3,5–15 kg

53–100 cm

MATERIAL

3D JERSEY

3D MESH

ALGODÓN

OEKO-TEX® 
STANDARD 100, CLASE 1 

FORMAS DE LLEVAR
 AL BEBÉ 

HACIA EL PECHO

HACIA EL FRENTE

A LA ESPALDA

ERGONOMÍA

APOYO PARA LA CABEZA, 
AJUSTABLE

CINTURÓN ABDOMINAL

TIRANTES ACOLCHADOS

REFUERZO LUMBAR

GUÍA DE MOCHILAS PORTA BEBÉ
Te ayudamos a llevar lo más importante que tienes de forma segura. 

Descubre nuestra gama de mochilas porta bebé ergonómicas y encuentra la mejor 
opción para ti y tu pequeño. 
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Ao longo de 60 anos BabyBjörn tem desenhado mochilas porta-bebé em colaboração com pediatras renomados a nível 
mundial. Queremos partilhar os nossos conhecimentos consigo e encorajar aos pais a levarem os seus bebés perto do coração. 
Isto implicará positivamente no desenvolvimento da criança e no fortalecimento do vínculo afetivo. 

SOBRE AS MOCHILAS PORTA-BEBÉ BABYBJÖRN

Ergonomia para o bebé

O vínculo afetivo

Ergonomia para si

Ao carregar o seu filho em uma Mochila Porta-Bebé BabyBjörn, os quadris, as pernas e a coluna devem estar na mesma posição 
que quando o carrega nos braços. A coisa mais importante a ser levada em conta em termos da posição do bebê na mochila 
é que esteja sentado e erguido, para que as vias aéreas estejam desobstruídas e o pescoço bem apoiado. Os recém-nascidos 
adotam a “posição fetal” em forma de C, com as costas levemente curvadas e os joelhos na mesma altura do rabinho ou mais 
alto, e à medida que a coluna vertebral cresce, ela se endireita em forma de S. Nossas mochilas são flexíveis e respeitam não só 
a posição que o bebê adota em cada fase de crescimento, mas também a forma da coluna vertebral.

ara que uma mochila porta-bebé seja ergonómica para quem a usa, deve-se distribuir o peso do bebé uniformemente pelos 
ombros, costas e quadris. Para crianças maiores deve-se utilizar a mochila One, com alças acolchoadas de largura adequada 
e um cinto abdominal largo e acolchoado para distribuir o peso do bebé por uma área maior de superfície. Para tornar a sua 
Mochila Porta-Bebé mais confortável possível, é importante levá-la correctamente ajustada ao seu corpo. Consulte o manual 
para saber como ajustar sua mochila. Isso pode fazer toda a diferença!

 “Carregar o bebé nos braços traz muitos benefícios tanto para o bebé como para os 

pais. Não se trata apenas de transportar o bebé de um lugar a outro, mas também de 

proporcionar uma base segura para a criança. Esta base segura é chamada de apego e 

permite ao bebé indefeso empreender o desenvolvimento físico, mental e emocional 

para se integrar no mundo em que acaba de chegar”. (...) Com um porta-bebé 

ergonómico é possível transportar a criança confortavelmente desde quando é recém-

nascida até aos 3-4 anos de idade. Mimar? Não é possível mal acostumar ou prejudicar 

o bebé carregando-o nos braços ou num porta-bebé”.  

Consejos para portear de forma cómoda

1.  Alças e cinturão abdominal. As alças acolchoadas e o cinturão abdominal são essenciais para transportar uma criança maior na 
mochila durante um período de tempo mais longo.

2. Pernas separadas. Quando as pernas do bebé estão separadas, o seu peso é distribuído por uma superfície maior do cinturão.

3. Ajuste correto. Certifique-se de que a Mochila Porta-Bebé está correctamente ajustada ao seu corpo. O manual contém 
informações sobre como ajustá-la de acordo com o seu modelo de mochila porta-bebé.                                                                            

4. Variar o peso. Sente os ombros cansados? Afrouxe um pouco as alças e parte do peso será transferido para os quadris.

5. Varie a maneira como você carrega a criança. Quando elas forem mais velhas, alterne entre levá-la virada para si e levá-la nas 
costas.                                                                                                                                       

6. A posição da criança. Certifique-se de que a criança está sentada reta na Mochila Porta-Bebé e não inclinada para o lado. Olhe-se 
ao espelho!

7. Tenha-o bem perto. Quanto mais próximo o bebé estiver do seu corpo, mais próximo o centro de gravidade da criança está do seu 
e será mais confortável de transportá-la.

Usar uma mochila porta-bebé tem muitos benefícios para si e para o seu bebé! Carregar o seu recém-nascido numa mochila o 
fará sentir-se seguro, ao receber o seu calor e ouvir a sua respiração, o seu coração e a sua voz. Diante de qualquer insegurança 
o bebé pode olhar para sie ter a certeza de que está perto e que tudo está bem, especialmente no caso dos recém-nascidos, já 
que eles não podem ver desde muito longe. Quando carrega seu bebê tão perto de você, é mais comum tocá-lo, afagar-lhe a 
cabeça ou beijar-lhe a testa. Tudo isso fortalece o importante vínculo afetivo entre os dois.

Susanne Lenk, fisioterapeuta (inscrita na ordem, nº 7441), instrutora de babywearing 
(termo utilizado para essa forma de carregar o bebé como se o estivesse vestindo), 
fundadora da escola Lévame Cerca  (Leve-me perto)             



Apoio fi rme para a cabeça e pescoço do seu recém-nascido, enquanto 
os músculos do pescoço e coluna se desenvolvem. Essencial durante os 
primeiros 4-6 meses de vida. 

Os quadris e a coluna vertebral do seu bebé têm o apoio 
adequado para permitir um desenvolvimento saudável e 
normal. Essencial durante os seus primeiros 4-6 meses de vida. 

O peso do seu bebé é distribuído uniformemente pela zona 
inferior, pelo encosto e pelo apoio da cabeça da mochila porta-
bebé, sem qualquer pressão prejudicial ou desconfortável. 

Posição vertical. Permite-lhe vigiar a respiração e manter 
contacto visual com o seu bebé.

Virado para frente. Poderá carregar o seu bebé assim a partir 
dos 5 meses de idade, quando ele comece a demonstrar 
curiosidade. 

O Instituto Internacional de Displasia do Quadril  (International Institute for Hip 
Dysplasia - IHDI) testou a Mochila Porta-Bebé One e a Mochila Porta-Bebé Move e 
classifi cou-as como “adequadas para a saúde do quadril”. Isto signifi ca que as mochilas 
porta-bebé dão o suporte correto aos quadris do bebé, contribuindo para o desenvolvi-
mento normal das articulações do quadril, o que é especialmente importante durante os 
primeiros meses de vida do bebé.

O Dr. Cesar Galo Garcia Fontecha realizou um estudo científi co para avaliar os 
Quadris dos bebés em sistemas de portabilidade. Este estudo foi publicado em 
uma revista científi ca, que o endossa com rigor científi co. Estuda a posição dos 
quadris de bebés transportados em 3 diferentes mochilas comerciais, incluindo uma 
Mochila BabyBjörn, e comprova que nenhuma delas produz diferenças na postura 
do quadril de acordo com os três parâmetros ecográfi cos estudados: o ângulo alfa, 
a cobertura da cabeça femoral e a distância até ao osso púbico. Os quadris do bebé 
mantêm os parâmetros ecográfi cos normais quando colocados em qualquer uma 
das mochilas estudadas. 

Para ver o estudo completo digitalize o código QR

Opinião do Pediatra: Dr. César García Fontecha, chefe do Serviço de Ortopedia e 
Traumatologia do Hospital Sant Joan de Déu, em Barcelona 

Prémios obtidos por BabyBjörn na categoria de Mochilas Porta-Bebé



Espreguiçadeira Bliss BABYBJÖRN

3,5 - 13 kg
(0-2 anos)

Descansar BrincarDormir

Apoio adequado para a cabeça e as costas. As espreguiçadeiras da BabyBjörn possuem um design ergonómico que proporciona ao 

seu recém-nascido o apoio adequado para a cabeça e as costas. O assento de tecido se adapta ao corpo do bebé e distribui o peso 

uniformemente. Isto dá ao bebé um apoio adequado, o que é particularmente importante para os bebés pequenos que ainda não 

desenvolveram completamente a musculatura. 

Use-a por mais tempo! Pode usá-la como espreguiçadeira e como assento até aos dois anos de idade. Como espreguiçadeira desde que 

o bebé é recém-nascido até que ele aprenda a sentar-se com as costas eretas. Quando o bebé aprender a andar e a sentar-se sem ajuda, 

é possível dar a volta no tecido para o utilizá-la como uma cadeira confortável. 

Ideal para viagens e visitas. Na casa dos avós ou no jantar com os amigos, as espreguiçadeiras BabyBjörn dobram-se facilmente e 

ocupam muito pouco espaço, tornando-as fáceis de transportar e de guardar em casa.

As espreguiçadeiras da BabyBjörn são aconchegantes e ideais para o bebé brincar e descansar enquanto os pais tomam um duche 

ou preparam a comida. Quando o bebé dá pontapés ou mexe os braços a espreguiçadeira começa balançar suavemente. Não 

precisa de pilhas, já que é movida pela simples alegria e vontade de brincar da criança! Ao brincar na espreguiçadeira, o bebê 

também desenvolverá suas habilidades motoras e equilíbrio. 

Todos elas possuem três posições diferentes. É possível mudar a posição de jogo para a posição de dormir de maneira rápida 

e silenciosa 



Espreguiçadeira Bliss BABYBJÖRN

Jersey 3D

O tecido 3D Jersey é o nosso material mais recente e macio, agora também disponível para a sua Espreguiçadeira favorita. A 

malha é incrivelmente delicada e suave ao toque. Além disso, possui uma fl exibilidade que permite envolver delicadamente o 

bebé e adaptar-se ao seu corpo.

Cinza Claro 
Jersey 3D, 006072

Cinza Escuro 
Jersey 3D, 006076

Azul
Jersey 3D, 006031

Rosa perla
Mesh, 006001

Cinza
Mesh, 006018

Antracite
Mesh, 006013

Azul Marinho
 Mesh, 006003

Azul Cobalto
Mesh, 006020

Tecido Mesh

Rosa Pastel 
Algodão, 006014

Cinza Areia
Algodão, 006017

Antracite
Algodão, 006021

Preto
Algodão, 006016

Azul Meia-noite
Algodão, 006015

Tecido Algodão

NOVO

DISPONÍVEL 
EM MAIO



Espreguiçadeira Balance Soft BabyBjörn

Cinza claro/Branco
Mesh, 005029

Azul/Cinza 
Algodão/Jersey, 005045

Amarelo/Cinza 
Algodão/Jersey, 005061

Bege/Cinza
Algodão/Jersey, 005083

Rosa/Cinza
Algodão/Jersey, 005089

Preto/Cinza Escuro 
Algodão, 005022

Caqui/Bege
Algodão, 005026

Cinza Escuro/Cinzento 
Algodão/Jersey, 005084

NOVO NOVO



Assentos de Tela para Espreguiçadeiras BABYBJÖRN

Rosa Palo
Algodón, 012014

Azul
Algodón, 012015

Gris Arena
Algodón, 012017

Negro
Algodón, 012016

Antracita
Algodón, 012021

Cinzento Carvão
Jersey 3D, 006076

Azul
Jersey 3D, 012031

Cinza
Jersey 3D, 012072

Azul
Mesh, 012003

Tecido Jersey

Tecido Mesh

Tecido Algodão 

Rosa
Mesh, 012001

Cinza
Mesh, 012072

Azul Pizarra
Mesh, 012020

Antracite
Mesh, 012013

NOVO

DISPONÍVEL 
EM MAIO



Bolsa de Transporte para Espreguiçadeiras

Brinquedos para Espreguiçadeiras

Olhinhos travessos 
080500

Amigos voadores 
080099

Amigos macios 
080300

Bolsa de Transporte
 750251



A nova versão da cama de viagem BABYBJÖRN torna mais fácil e confortável dormir fora de casa com seu fi lho. É perfeita não só 
para as férias, mas também por ser um complemento fantástico e elegante para qualquer casa. Sempre que o seu fi lho tenha sono, 
a cama de viagem Easy Go fi cará pronta num instante. Você também pode usar a cama de viagem como um parque para brincar 
ou como um berço extra em casa. Quando não utilizada pode ser armazenada de forma compacta na bolsa de transporte que vem 
incluída. Recomendada desde recém-nascido a aproximadamente três anos de idade. 

Fácil de levar consigo
Pesa apenas 6 kg e inclui uma bolsa de 
transporte.

Cama de Viagem Light BABYBJÖRN

Lençol ajustável 
Orgânico, 043035  

Fácil de montar
Apenas um movimento rápido para para 
abrir e montar a cama de viagem. Pronta 
em segundos!

Estrutura sólida e estável
Apoia-se fi rmemente no chão graças à 
sua base larga e estável. Inclui colchão. 

Prata
040248

Antracite
040280

Cama de viagem Light de Madeira com Design Escandinavo BABYBJÖRN

Pesa 6 kg. Incluindo colchão e bolsa

Disponíveis a 

partir de agosto

Azul
040213

Branco
040287

Azul Cobalto 
040243

NOVO



Baby Bed é um berço moderno com design sueco que foi projetado juntamente com especialistas em segurança. Suas 
laterais possuem uma malha respirável e uma solução exclusiva já que o colchão é costurado à malha, permitindo uma boa 
ventilação e dando-lhe a tranquilidade de que o bebê está totalmente seguro e fresco enquanto dorme. Este berço tem duas 
alturas; uma para o recém-nascido e outra para os bebés maiores. É fácil levantar e deitar o seu bebé. Este modelo adapta-
se ao crescimento do bebé desde o nascimento até os dois anos. A malha do berço é fácil de remover e pode ser lavada na 
máquina a 40 ˚C. 

Berço BabyBjörn

Branco
085021

Lençol para Baby Bed 
Branco Orgânico 

085521



O sítio perfeito para o seu bebé dormir. Produz um movimento suave e relaxante ao balançar com a mão ou com o pé. Os 
próprios movimentos do seu pequeno também balançam o mini-berço, ajudando-o a voltar a adormecer. Recomendado a partir 
do recém-nascido até cerca de seis meses de idade (8 kg). 

Balance o seu bebé para fazê-lo dormir
O baloiço suave do mini-berço ajuda o bebé a acalmar-se e a 
dormir bem. 

Vigilância segura do bebé 
A rede de malha transparente e a baixa altura tornam mais fácil 
vigiar o seu bebé. 

Fácil de mover dentro de casa
O mini-berço é fácil de mover, o que permite manter o seu bebé 
sempre por perto, de dia ou de noite.

O dossel ameniza e filtra a luz, o que torna o 
mini-berço um sítio seguro e tranquilo para dormir. 
Feito de um tecido de malha fina e devidamente 
ventilado. 

Branco
041121  

Dossel para Mini-berço
Branco, 042021  

Mini-berço BABYBJÖRN

Acessórios para Mini-berço BABYBJÖRN

Lençol ajustável para 
Mini-berço 

Branco ecológico, 
Orgânico, 047021  



Cadeira de refeição BABYBJÖRN

Esta cadeira de papa ergonómica ajuda a sua criança a manter uma postura confortável e correta durante as refeições. 
A bandeja da cadeira de papa é retrátil e mantém a criança sentada em segurança durante a refeição. Isto dificulta que 
a criança possa levantar-se ou empurrar as pernas contra a mesa e inclinar a cadeira para trás. Além disso, o bloqueio da 
bandeja só pode ser aberto por um adulto. Adequado para crianças de 6 meses a 3 anos. 

Branco/Cinza, 067221Rosa/Cinza, 067255

Agora con 
arnês incluído



Assento Elevatório BABYBJÖRN

Os nossos assentos elevatórios são bancos práticos que aumentam a altura da criança à mesa da cozinha, sem ter de se 
sentar no colo ou sobre almofadas que podem escorregar. Com o Assento Elevatório, o seu filho poderá sentar-se de forma 
acolhedoral e segura. E, além disso, a criança poderá concentrar-se melhor na refeição e no que se passa à volta da mesa. 
Adequado para crianças a partir dos três anos de idade.     

• Proporciona uma boa altura de assento. A criança estará mais alta à mesa, sem ter que se sentar no seu colo. Além disso, 
a superfície rugosa do banco faz com que a criança se sinta segura, sem deslizar-se na cadeira. 

• Pequeno e fácil de levar consigo. O banco elevatório é tão leve que até o seu filho pode levá-lo sozinho. Ideal para levar 
consigo numa viagem! 

• Fácil de manter limpo. As superfícies do banco elevatório são planas e fáceis de limpar com um pano. Não possui 
nenhuma almofada que necessite ser lavada.

• Design seguro para as crianças. O banco elevatório assenta firmemente na cadeira e é amarrado com uma correia firme. 
A correia possui um fecho à prova de crianças que impede que saiam do banco sozinhas. 

• Tira de borracha para um bom encaixe. A tira de borracha na parte inferior faz com que o Banco Elevatório encaixe 
correctamente na cadeira. 

• Adequado para a maioria das cadeiras. O Assento Elevatório pode ser usado como banco elevatório na maioria das 
cadeiras e não deixa nenhuma marca desagradável no assento da cadeira ou no acolchoamento.

O banco elevatório é fabricado com plástico sem BPA (Bisfenol – A). Dimensões: 35,6 x 36,8 x 14,2 cm   

Blanc0

069021
Turquesa

069085



Lilás 
044382

Laranja
044383

Rosa Pastel
044384

Azul-Turquesa
044381

Babete de manga comprida BABYJÖRN

Com um babete de manga comprida você pode deixar seu filho brincar livremente! O Babete de Manga Comprida BABYBJÖRN 
é um avental que protege a roupa da criança pela frente e pelas costas. Permite ao seu filho total liberdade de movimentos e é 
perfeito tanto para fazer manualidades como para comer. O babete é feito de um material macio, flexível, respirável e fácil de 
limpar. Adequado para crianças a partir dos 8 meses de idade. 



Babete Suave BABYJÖRN

Rosa Pastel
078164

Amarelo Pastel
078166

Amarelo / Verde Pastel
046342

Verde / Rosa Pastel
046343

Amarelo / Azul Pastel
046341

Babete BABYBJÖRN pacote com 2 unidades

Mini-babetes BABYBJÖRN (pacote com 2 unidades)

Jogo de Babetes BABYBJÖRN (2 tamanhos)

Verde Pastel
078161

Azul Pastel
078167

Louça para Bebé BABYBJÖRN

Embalagem melhorada!

Embalagem 
melhorada!

Verde / Rosa Pastel
052043

Amarillo / Azul Pastel
052042

Amarillo / Verde Pastel
052041

Verde Pastel
046761

Rosa Pastel
046764

Amelo Pastel
046766

Azul Pastel
046767

Rosa
046255

Verde
046361

Rosa
046364

Amelo
046366

Azul
046367

Azul-Turquesa
046213

Embalagem 
melhorada!

Embalagem 
melhorada!

Embalagem 
melhorada!



Louça para bebé BABYBJÖRN

Colher e Garfo para bebé BABYBJÖRN (pacote com 4 unidades)

Copo para bebé BABYBJÖRN (pacote com 2 unidades)

Rosa
070064

Azul
070067

Amarelo
070066

Verde
070061

Verde Pastel
074061

Rosa Pastel
074064

Amarelo Pastel
074066

Azul Pastel
074067

Verde Pastel
073061

Rosa Pastel
073064

Amarelo Pastel
073066

Azul Pastel
073067

Verde Pastel
072161

Rosa Pastel
074164

Amarelo Pastel
072166

Azul Pastel
072167

Embalagem melhorada!

Embalagem melhorada!  

Embalagem melhorada!

Embalagem melhorada!

Pratos e talheres BabyBjorn



Bacio Poltrona BABYBJÖRN

Bacio Smart BABYBJÖRN

Branco
 055221

Gris
055225

Rosa Pastel
055264

Amarelo Pastel
055266

Verde Intenso 
055268

Azul Intenso 
055269

Branco
 051221

Gris
051225

Rosa Pastel
051264

Amarelo Pastel
051266

Verde Intenso 
051268

Azul Instenso 
051269



Banquinho Estável BABYBJÖRN

Branco
 051221

Cinza/Branco
051225

Rosa Pastel/Branco
051264

Amelo Pastel/Branco
051266

Verde Profundo
 051268

Azul Profundo
 051269

Asiento de Váter BABYBJÖRN

Branco/Azul-Turquesa
058013

Branco/Cinza
058025 

Branco/Preto
058028  



BABYBJÖRN MAIS SUSTENTÁVEL

É necessário analisar todo o ciclo de vida de cada produto para compreender a pegada ecológica total que ele deixa para 
trás. No caso da BabyBjörn, esta análise inclui tudo, desde o cultivo do algodão até à produção nas fábricas onde as matérias-
primas são fiadas, tingidas e costuradas, além do transporte para as fábricas, lojas e casas. É importante considerar o ciclo de 
vida do produto e a temperatura a que este deve ser lavado. No caso dos nossos produtos utilizamos algodão e poliéster e 
ambos requerem muita energia, água e químicos na sua produção. 

Uma das razões é o cultivo do algodão, que requer enormes quantidades de água e é realizado, paradoxalmente, em áreas 
onde este elemento é escasso. O cultivo convencional do algodão utiliza muitos litros de água e mais produtos químicos que 
qualquer outro produto agrícola, o que é muito prejudicial tanto para os agricultores como para o ambiente imediato. No 
entanto, o algodão tem qualidades excepcionais que dificultam a sua substituição.                                                                                      

Actualmente, a BabyBjörn apoia a produção de algodão de acordo com a Iniciativa por um Algodão Melhor (BCI - Better 
Cotton Initiative). Esta é uma alternativa ao cultivo tradicional que utiliza menos água e produtos químicos. Nos últimos 
anos, temos feito grandes esforços para eliminar gradualmente o uso do algodão convencional em nossa produção. Estamos 
constantemente a testar e a avaliar novos materiais que possam substituir o algodão. 

No momento, 54% do material que usamos é feito de poliéster. O poliéster é uma fibra sintética com um ciclo de vida 
muito longo e não requer grandes quantidades de água, como é o caso do algodão, mas a reciclagem da matéria-prima e sua 
produção envolvem um grande consumo de energia, como constatado claramente na nossa análise do ciclo de vida. É por isso 
que todos os dias procuramos por alternativas mais ecológicas. 



Os produtos BABYBJÖRN, sua forma distintiva e a marca BABYBJÖRN estão protegidos  por registos de 
patente, design e marca comercial em vários países. 

Para mais informações, por favor contate o distribuidor oficial em Espanha e Portugal.

Independent Marketing S.A. 
Calle Santo Tomás 8, P.I. La Leala 29631 Arroyo de la Miel | Málaga 

T: 952 561 000 | info@infobebe.es  | www.infobebe.es


