ASK MI
Lista de enxoval para bebês completa.
Comprar de acordo com suas necessidades e do bebê!
Roupinhas:

6 a 12 culotes c/ pé RN (gosto dos que vende na Silmara bebê em SP)
6 a 12 culotes c/ pé P
6 conjuntos de linha ou lã mais arrumados para a maternidade (isso é muito difícil de
achar em Miami, prefiro os brasileiros, muito mais fofos)
2 a 3 mantas para a maternidade que combinem com as roupinhas ( ex: uma branca,
uma off e uma rosa ou azul)
4 macacões manga comprida c/ pé RN ( de preferência de plush)
3 macacões manga curta c/ pé P
6 a 12 body manga longa RN
6 a 12 body manga curta P
6 a 12 body manga longa P
4 sapatinhos tamanhos 14 e 15 (ou 1 e 2 EUA)
6 meias RN (as que não apertam a batata da perna)
6 meias P
2 casaquinhos de lã RN
2 casaquinhos de linha RN
2 toucas ( pode ser 1 de piscina e 1 de tricot ou soft)
12 babadores (nos EUA você compra aqueles duplos de toalha para o dia a dia ou com
verso de plástico e aqui, recomendo os da Trousseau (por exemplo) vc compra uns 3
de piquet bordados mais bonitinhos).Vale a pena ver se na Daslu tem, são lindos!

ASK MI
Cama e Banho:

6 cueiros
2 viras de manta (normalmente vem no enxoval da maternidade)
2 a 3 mantas (já escrevi lá em cima, vc compra junto com as roupinhas da
maternidade)
1cobertor soft anti alérgico
5 jogos de lençol para o berço
3 fronhas de lençol branca extras
4 toalhas felpudas
6 toalhas fralda (aquelas bem fininhas)
10 fraldas de boca
10 fraldas maiores(de ombro)
1 kit de berço
1 mosqueteiro (eu mandei fazer um e ficou muito fofo)
1 colcha
2 travesseirinhos
1 almofada tipo balinha para o trocador
1 almofada em forma de U para amamentar
1 travesseiro anti sufocante (ele é bem fininho e com bolinhas recortadas)
1 banheira c/ tripé
Potinhos para banheiro
Kit higiene para colocar em cima do trocador
Garrafa térmica de pressão

ASK MI
Healthy :

1 escova de cabelo
1 pente
1 trim de cortar unha
1 tesourinha de unha s/ ponta
Pomada contra assaduras (gosto da A+D, 4 potes grandes e 3 tubos pequenos para
carregar na bolsa).
1 termômetro (de testa e o de farmácia. Entre um ou outro, fique com o de farmácia)
1 loção hidratante ( recomendo da johnson )
1 lavanda johnson (para depois dos 6 meses)
1 protetor solar de bebê (para usar depois dos 6 meses)
caixas de lenço de papel
1 sabonete líquido ( da Johnson cabeças aos pés)
1 saboneteira com sabonete da Johnson bebê
3 caixas de cotonetes para bebê ( A pontinha é diferente, gosto da marca chicco)
5 pacotes de algodão formato quadrado
3 pacotes de fralda (adoro a da turma da Mônica Soft Touch)
Soro fisiológico
Vaporizador
Aparelho para inalação
Protetor para tomadas
Aquecedor de ambiente

Chupetas e Mamadeiras:
6 chupetas ortodônticas 0 a 6m BPA FREE ( uso da marca Avent e adoro)
6 chupetas ortodônticas 6m+ BPA FREE
2 prendedores de chupetas
2 caixinhas p/ levar chupeta ( da Avent já vem)
6 mamadeiras tamanho pequeno BPA FREE
6 mamadeiras tamanho maior BPA FREE
2 bicos de mamadeira de cada tamanho: 0 a 3m+ e 6m+ BPA FREE
2 bicos de mamadeira de 4 furinhos BPA FREE
1 escova de mamadeiras
1 aquecedor de mamadeiras (recomendo da marca Baby Pro, First years)
1 esterelizador de chupetas (uso o aquecedor de mamadeiras e dá super certo)
1 pinça higiênica plástica p tirar os bicos depois de esterilizar (da Avent já vem)
1 aquecedor de mamadeiras

ASK MI
1 porta mamadeira térmico
1 bomba p/ tirar leite elétrica ( gosto da marca MEDELA)
1 caixas de saco plástico para congelar leite da marca MEDELA
Outros:
1 carrinho
1 protetores de carrinho (comprar na Silmara bebê ou na Paola da Vinci)
1 bebê conforto
1 protetor para bebê conforto (Silmara bebê) eu não usei o meu, não achei prático!
1 Protetor de cinto de segurança acolchoado
1 Protetor para colocar no banco do carro antes de instalar o bebê conforto. Parece
besteira, mas a cadieirnha do bebê conforto acaba com o banco de couro do carro (
padded seat protector, da marca eddie bauer)
1 cadeirinha tipo balancinho  FISHER PRICE
1 cadeirão para o bebê comer (recomendo da Fisher price)
2 babá eletrônicas ( comprei a Safety First, First Years da marca Summer)
1 trocador portátil
1 jogo de malas (uma mala, uma bolsa maior e uma bolsa menor)
Necessáire para colocar os remédios
Cabides
Caixas organizadoras
1 barra de brinquedos p/ carrinho
Mordedores (recomendo o cura baby que já vem com uma escovinha)
1 acolchoado c/ barra de brinquedos p/ brincar no chão
Brinquedos para divertir na hora do banho
2 pratinhos rasos ( um com ventosa, outro sem)
2 pratinhos fundos (um com ventosa, outro sem. Eu prefiro os sem ventosa)
4 colheres para papinha emborrachadas
3 tupperwares com tampa para bicos e chupetas
8 tupperware para quando estiver comendo papinha (para congelar)
1 bolsa térmica para a fase das papinhas
1 esponja de lavar louça
1 panelinha de ferro para fazer a comidinha
1 conjunto de coador e funil
1 chaleira ( de preferência de ferro)
Móbile
DVD (bebê mais cores ou os da Baby Einsten)
1 aparelho de DVD para apartir de 6m (recomendo da sony)

ASK MI
1 retrovisor para colocar no carro, para você enxergar o bebê enquanto está dirigindo
(recomendo os musicais)
Cesto para banheiro
Cestinho para coloca a fralda suja na hora de trocar o bebê
Potinhos para colocar os lacinhos da cabeça (para baby girls)
Panos de chão e limpeza para ser utilizados somente no quarto do bebê
Baldes, bacias, sabonete líquido de coco, álcool em gel (de acordo com sua
necessidade ou com o que a enfermeira/babá pedir)

Maternidade:
Para a Mamãe:
2 soutiens de amamentação 2 caixas de protetor de seios (gosto dos da Jogê ou
Medela)
3 camisolas p/ amamentar
2 pijamas de malha bem gostoso (calça e blusa)
1 robe
1 par de chinelo
1 necessaire
15 absorventes p/ seio
1 pacote de absorvente pósparto
6 calcinhas
Roupa p/ alta
Livro para as pessoas que visitarem assinar
Pomada Lansinoh para o seio
Hidro gel para colocar no seio depois de amamentar (da marca Medela, mas tem de
outras) deixar na geladeira ou freezer AJUDA MUITOOOO!
Cinta (usar pelo menos por 3 meses, ajuda muito. Comprei a minha na Jogê)
Documentos necessários dos pais, do médico, do seguro saúde (se for o caso)

ASK MI
Para o bebê
6 conjuntos de roupinha (já coloquei no início da lista)
3 mantas combinando com os conjuntinho (já coloquei no início da lista)
6 bodies com manga RN (já coloquei no início da lista)
6 culotes RN (já coloquei no início da lista)
2 viras de mantas (já coloquei no início da lista)
6 fraldinhas de boca (já coloquei no início da lista)
6 fraldinhas de ombro (já coloquei no início da lista)
1 mala
1 enfeite de porta
1 livro para quem for visitar, escrever uma dedicatória e assinar.
lembrancinhas
Máquina fotográfica

