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1003-06 / GYP61 FISHER PRICE TRONINHO BÁSICO 3 EM 1
34,3 x 33,7 x 20,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO| 0887961978230

Este penico 3 em 1 acompanhará seu filho na jornada de treinamento do banheiro. 
Começando como uma cadeira de penico de treinamento, o anel removível pode 
ser usado em um banheiro de tamanho padrão para ajudar seu filho a passar para o 
próximo estágio. Sua tampa texturizada também se dobra para baixo para se tornar 
um banquinho autônomo para ajudá-los a entrar e sair do vaso sanitário e dar-lhes 
um impulso até a pia. O Potty 3 em 1 da Fisher-Price é fácil de limpar, com um balde 
removível e proteção contra respingos e uma base segura e antiderrapante para que 
seu filho em idade pré-escolar possa aprender a andar com confiança

8729-1 / GPN14 FISHER PRICE TRONINHO  DELUXE 4 EM 1 OCEANO
31,8 x 43,8 x 21 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961891331

Este assento deluxe permite que seu filho se acostume a usar o banheiro com alças 
fáceis de segurar que o ajudam a se sentir seguro e uma bandeja removível e fácil de 
limpar. Quando seu filho vai ao banheiro, o assento removível adiciona suporte extra. 
Finalmente, o assento se torna uma cadeira com três botões iluminados nas costas 
que ativam sons de descarga realistas. Além disso, inclui dois cronômetros de atividade 
pré-programados que tocam músicas divertidas para estimular hábitos saudáveis, como 
escovar os dentes e lavar as mãos.

8733-9 / GKH64 FISHER PRICE CADEIRINHA DESCANSO RELAXANTE
61,3 x 33 x 13,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961827675

Este produto começa como uma cadeira de balanço infantil ou um assento estacionário 
com móbiles em cima. Depois, à medida que seu filho cresce, você pode remover 
facilmente a barra de brinquedos e converter o assento em uma cadeira de criança (até 
18 kg). E com duas posições confortáveis de reclinação, vibrações calmantes e uma 
almofada de assento lavável à máquina, tem como não amar? Use desde o nascimento 
até a criança pesar 18 kg. Duas posições reclináveis e uma barra de brinquedos removível 
com dois brinquedos móbiles. As vibrações relaxantes ajudam a acalmar o bebê.

8734-1 / GNM43 FISHER PRICE CADEIRINHA  
DESCANSO RELAXANTE ROSA

61,3 x 33 x 13,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961873757

Este produto começa como uma cadeira de balanço infantil reconfortante ou um 
assento estacionário. Depois, à medida que o bebê cresce, você pode remover 
a barra de brinquedos e converter o assento em uma cadeira de criança (até 18 

kg)! Com um assento profundo e aconchegante, encosto reclinável, vibrações 
calmantes e um tecido muito colorido (e lavável na máquina), você e seu bebê vão 

adorar esta prática cadeira. Os divertidos amigos animais incentivam seu bebê a 
alcançar e bater, fortalecendo esses pequenos músculos! Tecidos suaves, cores 
vivas e sons divertidos envolvem os sentidos tátil, visual e auditivo do seu bebê.

8728-6 / GWV94 FISHER PRICE CADEIRINHA DIVERSÃO NO ARCO-ÍRIS
8 x 43 x 44 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961948240

Esta cadeirinha ajuda a acalmar o bebê. Suas características principais: assento confortável 
para acalmar e divertir. Ligue as vibrações calmantes para ajudar a acalmar o bebê. 
Apresenta barra de brinquedos removível com 3 brinquedos giratórios e muito divertidos. 
Assento de tecido macio e acolchoado, removível e lavável na máquina. O controle ajustável 
em três pontos ajuda a manter o bebê seguro. Use o produto desde o nascimento até a 
criança pesar 9 kg.

7074-1 / GDP95 FISHER PRICE CADEIRINHA TIGRE ROSA
13,8 x 33,9 x 61 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961750843

A Cadeirinha Tigre Rosa Fisher-Price® começa como um balanço tranquilo 
para o bebê ou assento fixo com dois bichinhos em um móbile. Em 

seguida, à medida que seu bebê cresce, você pode remover o móbile e 
converter o assento em um balanço infantil (até 18 kg)! Com um assento 

fundo, aconchegante e reclinável, vibrações relaxantes e almofada colorida 
(e lavável à máquina), esta é a melhor cadeira (de bebê) da casa! Onde o 

desenvolvimento encontra a brincadeira. Coordenação motora grossa: Os 
divertidos animaizinhos incentivam seu bebê a alcançar e bater, fortalecendo 

os músculos do seu pequeno! Sensorial: Tecidos macios, cores brilhantes 
e sons divertidos envolvem os sentidos tátil, visual e auditivo do seu bebê. 

Segurança & Felicidade: O assento fundo, tecidos macios e vibrações 
relaxantes ajudam seu bebê a se sentir seguro e feliz.
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8728-7 / GPT46 FISHER PRICE CADEIRINHA PULA PULA 
DIVERSÃO NO ESPAÇO
58,4 x 59,7 x 17,5 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961895209

Com este centro de atividades seu astronauta e seu gatinho de almirante 
espacial podem pular indefinidamente em busca de um disco voador. 
O “centro de comando” espacial interativo vem com luzes de arco-íris, 
sons e músicas que manterão o bebê estimulado enquanto pula. Além 
disso, inclui uma barra de brinquedos e um mordedor. O assento se 
ajusta a quatro alturas diferentes, de modo que o salto não precisa parar 
à medida que o bebê cresce. E quando o bebê deseja entrar novamente 
na estratosfera, o centro de atividades dobra-se facilmente para ser 
guardado ou levado para onde você for.

7074-0 / GDP94 FISHER PRICE CADEIRINHA MACAQUINHO E LEÃO
13,7 x 33,5 x 61,6 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961750980

A Fisher-Price® Cadeirinha Macaquinho e Leão serve como uma relaxante cadeira de 
balanço ou um assento fixo para crianças, com dois bichinhos suspensos para bater. Então, 
à medida que seu bebê crescer, você poderá remover a barra de brinquedos e converter 
o assento em uma cadeira de balanço de criança (até 18 kg)! Com um assento fundo e 
aconchegante, encosto reclinável, vibrações calmantes e estofamento do assento colorido 
(que pode ser lavado na máquina), esta cadeira de balanço será o melhor assento (infantil) 
da casa! Onde o desenvolvimento encontra a brincadeira™. Coordenação motora grossa: 
Os divertidos bichinhos estimulam seu bebê a alcançar e bater, fortalecendo os pequenos 
músculos! Sensorial: tecidos macios, cores vivas e sons divertidos estimulam o tato, a visão 
e a audição do bebê. Segurança e bem-estar: o assento fundo, os tecidos aconchegantes 
e as vibrações calmantes ajudam o bebê a se sentir seguro e feliz. Use o produto desde o 
nascimento até a criança pesar 18 kg.

7153-5 / M3176 FISHER PRICE CADEIRINHA AMIGOS DA FLORESTA
22,2 x 33 x 39,2 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0027084576146

Procurando um jeito de entreter a criança enquanto você prepara sua refeição, ou come 
fora? Cadeirinha de Alimentação Amigos da Floresta traz uma floresta cheia de diversão 
que se acopla na bandeja de comida. Lagartos, macacos e outros amiguinhos da 
floresta mantém o bebê entretido com muita ação, e o brinquedo desencaixa quando 
está na hora de comer. Quando o bebê terminar de comer, você pode limpar a bandeja 
na máquina de lavar!

7762-3 / DLT02 FISHER PRICE CADEIRINHA DA ALIMENTAÇÃO 
LIMPEZA FÁCIL

22,3 x 32,8 x 39,4 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961266634

Torne as refeições ainda mais saborosas com a Caiderinha da alimentação 
limpeza fácil. Os recursos integrados para alimentação incluem um assento 
confortável com três ajustes de altura para caber em qualquer mesa e alças 
dianteiras e traseiras para quase qualquer cadeira. Uma bandeja e inserção 

laváveis ??na máquina de lavar louça e superfícies limpas fáceis de limpar 
fazem com que as refeições pareçam menos confusas! Em movimento? Sem 

problemas. Basta encaixar a tampa da bandeja para manter a superfície de 
alimentação do bebê limpa. Dobre o assento para trás, ajuste a alça para o 

ombro e… e você estará correndo com um assento portátil para bebês à mão.

8729-2 / GPN17 FISHER PRICE BANHEIRA LUXO 4 EM 1
77,5 x 22,2 x 45,1 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961891324

Quando o recém-nascido se torna criança, o tempo de banho vai de um simples banho a 
uma aventura de piratas no alto mar, passando por um misterioso gêiser guardado por uma 
baleia. A Banheira Deluxe 4 em 1 pode fazer tudo, desde o suporte de malha de suporte 
construído para o primeiro banho do bebê, até a baleia e o gêiser (ou são uma garrafa de 
colher e de enxágüe?). Este banho de bebê tem quatro estágios que se adaptam do recém-
nascido ao bebê e todos os salpicos no meio.

1003-07 / GPN11 FISHER PRICE CADEIRA ALTA SPACESAVER  
SIMPLE CLEAN

39,1 x 54 x 30,8 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961891416

Com a cadeira alta Fisher-Price® SpaceSaver Simple Clean, você obtém tudo o que adora 
em uma cadeira alta de tamanho normal em um tamanho portátil que cabe facilmente 

na maioria das cadeiras de jantar. Você pode ajustar a reclinação do assento e a posição 
da bandeja conforme o bebê cresce e, em seguida, converter a cadeira em uma cadeira 

elevatória para bebês. A bandeja e o forro envolventes e profundos ajudam a evitar que o 
bebê empurre os alimentos para o chão, e o forro da bandeja levanta-se facilmente para uma 
limpeza rápida na máquina de lavar louça. Peso máximo: 50 lbs (23 kg). Use a posição ereta 

apenas com uma criança que consiga sentar-se sem ajuda.
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8728-9 / GRP99 FISHER PRICE MÓBILE NUVENS HORA DE DORMIR
6,4 x 27,9 x 39,4 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961910223

Este novo móbile ajuda seu bebê a dormir com movimentos aéreos e músicas, 
sons e luzes personalizáveis. Com um sensor de som conveniente, o móbile reinicia 
automaticamente a ação calmante quando o bebê faz barulho. Este elegante móbile de 
berço também se converte em um aparelho de som de mesa com luz noturna à medida 
que o bebê cresce, para ajudar a manter a rotina de sono constante. Características: 
móbile de berço motorizado que muda para um aparelho de som de mesa com luz 
noturna à medida que o bebê cresce. Reinicia sem perturbar o bebê!

6978-0 / CHR11 FISHER PRICE MÓBILE 3 EM 1  
AMIGOS DA FLORESTA
10 x 27,5 x 35,5 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961086324

Móbile musical 3 em 1 automático com quatro adoráveis amiguinhos 
animais (três amiguinhos da floresta no móbile, mais um passarinho 
musical!) confortam e entretêm o bebê na hora de cochilar ou dormir, 
com 20 minutos de musica para ninar. Quando o bebê fica grande para 
o berço, o passarinho do móbile se converte em um brinquedo removível 
para passear com músicas e melodias, e um móbile que se acopla no 
carrinho. Conecte-o no teto do carrinho para levar o animalzinho favorite 
do seu bebê para passear, e use o passarinho musical ao sair de casa 
também, assim o bebê poderá curtir novas músicas e brincar com um 
personagem já familiar.

6613-6 / DYW54 FISHER PRICE MÓBILE MEUS  
BICHINHOS DE PENDURAR

4,3 x 19,5 x 24,9 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961424072

Fácil de encaixar na cobertura do carrinho, com 5 animais 
para o bebê brincar. O elefante, sapo e leão translúcidos 

captam a luz e a atenção da criança! O panda macio possui 
um chocalho, e o macaco tem brinquedos que balançam. 

Os braços do móbile são modernos e contemporâneos.

5388-5 / CDN41 FISHER PRICE MÓBILE URSINHOS FOFINHOS 3 EM 1
10,4 x 27,3 x 37,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961046076

Luzes estreladas, músicas, ruído branco e sons da natureza, tudo para acalmá-lo! O 
móbile Ursinhos Fofinhos 3 em 1 “cresce” com o bebê: de um móbile motorizado de 
berço, com projeção de luzes estreladas e 3 modos de áudio… ele vira um tranquilizador 
projetor de mesa, para usar fora do berço, além de um móbile para carrinho, que pode ser 
levado para onde você quiser! Os três ursos macios ajudam a acalmar, confortar e entreter 
o bebê. Os ursos flutuam suavemente por cima, enquanto um show de luzes estrelado é 
projetado no teto e nas paredes, cercando o bebê de imagens que acalmam, ideais para 
desenvolver as habilidades visuais. Três modos de áudio adicionam até 30 minutos de 
músicas de ninar, ruído branco ou sons da natureza. O controle remoto foi desenvolvido 
para ser pendurado na maçaneta da porta, para que você possa rapidamente reiniciar o 
movimento do móbile, além de sua projeção e áudio, sem incomodar o bebê. 

8729-4 / GRR00 FISHER PRICE URSINHO E PROJETOR VAGA-LUMES
27,5 x 27,5 x 27,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961910254

O Ursinho e Projetor Vaga-lumes Brilhantes começa como um aparelho de som de mesa 
para o seu quarto de bebê com música personalizável, sons, luzes cintilantes ou projeção 
de luz no teto para ajudar a acalmar o bebê. À medida que seu bebê cresce, o fofo urso 
de pelúcia se destaca durante o tempo de aconchegar, enquanto a lanterna de mão se 
torna uma luz noturna reconfortante para as crianças. Características: Aparelho de som 
de mesa que cresce com o bebê, desde o recém-nascido até a criança pequena. Lista 
de reprodução de Ready, Settle, Sleep, aprovada por especialistas em música suave. 
Sons e luzes ajudam o bebê a adormecer e dormir. As luzes cintilantes da lanterna e as 
opções de projeção de luz tornam-se as luzes noturnas reconfortantes para as crianças.

8727-3 / GJD44 FISHER PRICE NUVEM DOCES SONHOS  
BRILHAR E ABRAÇAR
8 x 28 x 30,5 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961809480

Essa nuvem é uma amiga fofa que ajuda a confortar e acalmar seu bebê enquanto ele 
cresce do berço para uma cama grande. A nuvem se conecta facilmente à maioria 
dos berços e apresenta a lista de reprodução Ready, Settle, Sleep de música suave 
e ruído branco suave, que é sincronizada com o show de luzes multicoloridas para 
definir uma cena relaxante para bons sonhos. E como cada bebê é diferente, você 
pode personalizar facilmente a música, sons suaves da natureza, volume e cores 
claras para encontrar a combinação que funciona melhor para o seu pequeno 
soneca! À medida que o bebê cresce, essa chupeta aconchegante se torna uma 
amiga reconfortante.
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8727-6 / GYN23 FISHER PRICE MORDEDOR  
AMIGOS DA SELVA SORTIMENTO
18 x 18 x 18 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961976939

Alivie a tensão das gengivas do seu bebê com este sortimento de 
seis diferentes e coloridos amigos da selva. Cada um é vendido 
separadamente.

8728-2 / GRR45 FISHER PRICE MORDEDOR  
MEU PRIMEIRO MACARON

5,4 x 16,5 x 5,7 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961910513

Bonjour, bébé! Os Mini “Macarons” podem sacudir, tilintar e brincar com seu 
próprio “macaron” em casa ou enquanto fingem passear pelas ruas de Paris. 

Apresentando três biscoitos de “macaron” de cor pastel, este doce brinquedo para 
bebê faz sons quando o bebê balança. Características: brinquedo mordedor para 
bebê com 3 biscoitos imitando os “macaron” franceses. Vem em uma embalagem 

pronta para presente que parece uma verdadeira caixa de confeitaria!

8729-8 / GRR03 FISHER PRICE MORDEDOR BICHINHOS TRICOTADOS 
SORTIMENTO
50 x 18 x 14 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961910247

O bebê pode chocalhar e mastigar na hora de brincar com os mordedores da Fisher-Price! 
Cada mordedor apresenta um animal amigável bordado de malha e um som divertido para 
o bebê descobrir. Os elegantes anéis mordedores são livres de BPA. Colecione todos os 
animais mordedores de malha para brincadeiras sensoriais mais mastigáveis. (Cada um é 
vendido separadamente e sujeitos à disponibilidade).

7393-0 / GHK76 FISHER PRICE MORDEDOR  
MEU SAFARI SORTIMENTO

14 x 17,8 x 2,2 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961776614

Seu filho pode se divertir por horas com estes adoráveis 
chocalhos e mordedores da Fisher-Price! Seu bebê 

poderá agarrar, agitar e brincar com esses brinquedos 
animais, enquanto fortalece suas habilidades motoras.

7762-6 / GJD45 FISHER PRICE MORDEDOR PRETZEL
14 x 17,8 x 2,7 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961809404

O FP Mordedor Pretzel oferece aos bebês algo macio e fofo para 
mastigar, com um pretzel sem BPA coberto com “sal” texturizado 
e um guardanapo removível e enrugado para uma diversão prática. 
Este brinquedo de dentição super fofo é um excelente presente para 
recém-nascidos e pequenos seres humanos que viajam.

7344-7 / FXC20 FISHER PRICE CHOCALHO LHAMA DIVERTIDA
5,4 x 17,8 x 14 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961687392

Este adorável Chocalho manterá as mãos do bebê ocupadas! Vire a cabeça para 
ouvir os sons de cliques ou agite-a para ouvir os anéis com sons fazerem o seu 

trabalho. O Fisher-Price® Chocalho Lhama Divertida também possui pés em 
tecido macio, uma fofa bandana e sela escondida para o bebê explorar.
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7600-9 / FGG90 FISHER PRICE GIRAFA DESCANSO RELAXANTE
6,3 x 22 x 9,2 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961504750

Esta girafa doce ajuda a acalmar seu bebê com 20 minutos de música e sons 
suaves, que incluem 10 canções suaves, ruído branco e sons da natureza. 
Coloque-o em uma mesa ou conecte-o ao carrinho quando estiver viajando! 
Base plana e estável com pés de borracha para usar na penteadeira ou na mesa. 
Requer 2 pilhas AA (não incluídas).

7589-7 / GKC49 FISHER PRICE CLIP PORTA CHUPETA ANIMAIS 
SENSORIAIS SORTIMENTO

5 x 13 x 7 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961823257

Mantenha a chupeta favorita do seu bebê na ponta dos dedos (e longe do chão!) 
com Clip Porta-Chupeta Animais Sensoriais da Fisher-Price®. Estes adoráveis 
amigos de pelúcia, que incluem uma lontra, uma lhama e um bicho preguiça, 

encaixam-se na maioria das chupetas e aderem facilmente à roupa do seu bebé 
ou ao saco de fraldas com um clipe leve. Amigos super confortáveis são laváveis 

na máquina e têm bolsos de armazenamento secretos para ajudar a manter as 
chupetas limpas quando não estiverem em uso. Colecione todas eles!

7762-5 / GHL41 FISHER PRICE LONTRA HORA DE DORMIR
15,5 x 11 x 25 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961796247

A Fisher-Price® Acalma a Lontra de Snuggle é uma chupeta de pelúcia exclusiva que 
ajuda a confortar seu bebê exatamente como você. Sua barriga macia se move para 
cima e para baixo em um movimento rítmico que imita a respiração para ajudar a 
acalmar seu bebê naturalmente, junto com até 30 minutos de música calmante, efeitos 
sonoros e luzes suaves. Com seu rosto doce, tecidos super aconchegantes e cauda 
acetinada, o Soothe ‘n Snuggle Otter é um amigo perfeito para dormir antes de dormir.

7344-9 / DPK29 FISHER PRICE ANIMAIS AMIGAVEIS SORTIMENTO
50 x 16 x 14 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961049237

Um sortimento de 6 diferentes chocalhos e mordedores com animais muito 
engraçados para o desenvolvimento sensorial de seu filho. Tem um macaco, um urso 
panda, uma borboleta, uma abelha, um leão e um urso que são do tamanho perfeito 
para o seu bebê segurar.

7604-1 / GJD46 FISHER PRICE TELEFONE MEUS PRIMEIROS SELFIES
3 x 10 x 7 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961809541

O Telefone Meus Primeiros Selfies da Fisher-Price é o brinquedo perfeito para o seu recém-
nascido carregar em qualquer lugar. Este smartphone adorável tem um grande espelho 
e ícones realistas na tela, um estojo macio e texturizado para estimulação dentária, um 
aperto nas costas e muitas atividades interessantes para o seu bebê descobrir. Você pode 
clicar, som, girar e estimular os dentes durante todo o tempo do jogo.

7813-0 / GJD32 FISHER PRICE CONJUNTO DE MASSAGEM COELHINHO
40,5 x 40 x 9,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961809428

O conjunto de massagem de coelho para bebê Fisher-Price® tem tudo para uma sessão 
de massagem relaxante após o banho com seu bebê. O tapete impermeável é um local 
confortável (e adorável) para o seu recém-nascido se deitar e relaxar, e também funciona 
como um trocador conveniente com uma capa lavável na máquina. A cunha de coelho 
doce é perfeita para brincadeiras na barriga e ajuda a apoiar seu bebê durante massagens 
relaxantes. O conjunto inclui um guia para ajudá-lo nos conceitos básicos de massagem 
para bebês, além de um livro enrugado e mordedor de cenoura em borracha para brincar.



9

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

7164-6 / FWT22 FISHER PRICE GINÁSIO PIANINHO DELUXE
8,8 x 45,5 x 67,5 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961682397

Ginásio deluxe com cinco teclas de piano iluminado, um arco de brinquedo 
reposicionável e quatro configurações musicais que mantém seu pequenino 
balançando por anos! Enquanto seu bebê crescer a partir de leigos e 
jogos quando estiver sentado no piano, você pode mudar a música e a 
aprendizagem, também! A tecnologia Smart stages™ permite você alterar o 
conteúdo de aprendizagem para encaixar melhor com a idade do seu bebê 
e o palco, enquanto notas de piano real incentivam seu pequeno Mozart 
para criar uma melodia própria! Você pode até mesmo separar o teclado 
para diversão musical!

7164-2 / FXB92 FISHER PRICE CARTAS DE APRENDIZAGEM
4 x 23 x 17 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961687149

Seu bebê vai pirar com as Cartas de Aprendizagem da Fisher-Price®! Com 10 
lados para explorar, elas possuem imagens supercoloridas, em alto contraste, 
são antiderrapantes e vêm com duas bolinhas bate-bate, o que proporcionará 

ao seu bebê um mundo de brincadeiras! Você pode utilizar as cartas durante o 
crescimento de seu filho para apresentar os números, formas e animais!

8727-5 / GRT57 FISHER PRICE CHAVES ATIVIDADES DIVERTIDAS
14 x 18 x 3 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961911299

Esse conjunto de chaves incluem um mordedor de chave, um chocalho e um espelho 
tipo cartão de identificação. Uma alça prática permite anexar os brinquedos a um 
carrinho ou bolsa ao sair com seu companheiro de viagem favorito. Características: 
conjunto de chaves de mentira com atividades para o bebê. Inclui mordedor de 
chaves sem BPA, chocalho que imita a chave do carro e espelho tipo cartão de 
identificação. Pegar e mexer com os brinquedos ajuda a desenvolver a destreza e a 
coordenação visual e motora. Alça prática para levar junto os brinquedos.

8727-7 / GRR31 FISHER PRICE AVIAO DE ATIVIDADES LIMPEZA FACIL
80 x 23 x 17 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961910391

Limpe o caminho, o avião está chegando! Este item é facilmente acoplado à bandeja do 
cadeirão do bebê com uma forte ventosa e apresenta asas de borracha, sóis brilhantes e 
hélice giratória. Após a brincadeira das refeições do bebê, você pode colocar este avião 
de brinquedo na máquina de lavar louça para uma limpeza profunda e se preparar para o 
próximo voo! Características: Brinquedo de atividade que se prende à bandeja do cadeirão 
do bebê com uma ventosa forte. Pode ser lavado na máquina de lavar louça (removendo a 
ventosa). As asas do avião são mastigáveis para ajudar na dentição.

8729-0 / GRR44 FISHER PRICE TAPETE DE ATIVIDADES  
DIVERSÃO NA PISCINA
7 x 33 x 40 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961910506

A hora de brincar tem um toque especial com este tapete divertido. 
Este tapete com tema de piscina apresenta cores vivas, animais 
amigáveis e um detalhe no tubo interno que faz parecer que o bebê 
está flutuando na piscina. Agradável para a barriga, o tapete vem 
com 4 brinquedos para bebês, incluindo um mordedor, espelho 
para snorkel, tubarão enrugado e chocalho de limonada, além de 12 
cartões com marcos mensais. Características: tapete de atividades 
infantil grande, com tema de piscina e brinquedos. O tapete é lavável 
na máquina e dá a ilusão de que o bebê está flutuando na piscina.

8729-6 / GRR32 FISHER PRICE MACAQUINHO ATIVIDADES DIVERTIDAS
9 x 23 x 14 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961910384

O Macaquinho Bola de Atividades é um amigo que se transforma facilmente em uma 
bola para o dobro de diversão nas brincadeiras! Apresentando uma variedade de tecidos 
texturizados, sons estridentes e orelhas mordedoras sem BPA, este luxuoso brinquedo para 
bebês é super divertido para o seu recém-nascido brincar em casa ou em uma viagem. 
Use a alça prática para prender à sua bolsa ou carrinho. Características: Vire o macaco de 
pelúcia de dentro para fora para se transformar em uma bola! Orelhas mordedoras sem BPA 
para diversão mastigável. Variedade de texturas, cores e sons para envolver e encantar os 
sentidos do bebê.



10

NOVO

NOVO

7393-4 / GHJ03 FISHER PRICE LHAMA AMIGÁVEL
31,8 x 14,8 x 37,7 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961793864

Esta lhama é ideal para o tempo da barriga, é também um 
companheiro perfeito para o seu bebê em crescimento. A cunha 
de pelúcia acompanha seu bebê enquanto ele fica deitado e 
sentado para brincar. Ela vem com um cobertor de dupla face 
com um bolso e três brinquedos, incluindo um espelho e um 
tapete de brincar.

7762-7 / H9809 FISHER PRICE PORCO ESPINHO DIVERTIDO
12,9 x 21,6 x 23,4 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0027084282863

Este amigo colorido convida a exploração precoce, de um nariz estridente 
em uma extremidade a um saco de feijão mole enchendo a outra! Entre 
elas, penas suaves, sons de chocalho, pés enrugados e muita diversão 

fofa! Características: Cores brilhantes Nariz retorcido, sons de chocalho e 
pés enrugados Espinhos macios e barriga de saco de feijão mole Ajuda a 

estimular os sentidos de visão, som e toque do bebê.

8729-5 / GRR01 FISHER PRICE BICHO PREGUIÇA ATIVIDADES DIVERTIDAS
9 x 28 x 30 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961910261

Esta Almofada de Atividades é um suporte para a posição de bruços, com o apoio de um grande 
bicho preguiça enrugado e até 10 minutos de música e vibrações para ajudar a confortar seu 
bebê e mantê-lo entretido durante o tempo em que está de bruços. Dois brinquedos de atividade 
reposicionáveis, incluindo estalidos e um brinquedo de dentição sem BPA, que aumentam a 
diversão! Levantar a cabeça e empurrar para cima e se envolver com os brinquedos ajuda a 
fortalecer os músculos do pescoço e do tronco do bebê. Características: Almofada com tema de 
animais, calço de suporte com vibrações e música calmantes. Grande rosto de bicho preguiça 
amigável com rugas e “cabelos” macios para o bebê explorar.

1461-0 / N0662 FISHER PRICE MINHA PRIMEIRA BONECA SORTIMENTO
9 x 28 x 18 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0027084638981

-

8727-2 / GXC65 FISHER PRICE PRIMEIROS MELHORES AMIGOS SORTIMENTO
4,9 x 6,8 x 6,5 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961953596

Os brinquedos de atividade da Fisher-Price Busy Buddies são adoráveis amigos animais com 
atividades divertidas, incluindo estalidos, rolos e rangedores, para o bebê explorar em casa ou 
enquanto viaja. Cada brinquedo de atividade apresenta cores vivas, texturas diferentes e sons 

divertidos para envolver e encantar os sentidos em desenvolvimento do bebê. Colecione todos eles 
para muitas brincadeiras sensoriais emocionantes! (Cada brinquedo é vendido separadamente e 

sujeito à disponibilidade).

7590-8 / GFR53 FISHER PRICE QUEBRA CABEÇA DOS ANIMAIS
44 x 20 x 30 cm | Cx. 5 | Sort. NÃO | 0887961768466

Esse quebra-cabeça vai ser o melhor companheiro do seu pequeno na hora da 
brincadeira. As 6 peças de animaizinhos poderão ajudar o pequeno a aprender 
com formas, desenvolvendo a coordenação olho-mão.
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8727-4 / GYW33 FISHER PRICE ROLL POP E ZOOM AMIGOS 
RAPOSA SORTIMENTO
15,2 x 16,5 x 12,7 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961981070

A Raposa Fisher-Price® Roll, Pop & Zoom Amigos é um amigo fofo para o bebê que 
se transforma facilmente de um companheiro mobile rechonchudo em um veículo 
para empurrar. Aperte a barriga redonda e fácil de segurar e empurre a raposa para 
dar um passeio e explorar a floresta ou sua sala de estar! Esta simpática raposa com 
rodinhas incentiva seu bebê a engatinhar enquanto se diverte empurrando e rolando.

7591-0 / GML83 FISHER PRICE ANIMAIZINHOS  
SURPRESAS SOBRE RODAS SORTIMENTO
12 x 10 x 19 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961857665

Esses animaizinhos estão soltos e seu bebê terá que pagar todos! São três 
diferentes: pintinho, rapozinha e ratinho. Seu bebê poderá levar a diversão 
para onde ele quiser com esses carrinhos. Além disso, cada um tem 
diferentes atividades que poderão manter o seu bebê ocupado o dia todo.

5863-9 / DLH48 FISHER PRICE APOIADOR ZEBRA
10 x 41 x 46 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961258547

O Apoiador Zebra ajuda o bebê a dar seus primeiros passos, desenvolvendo 
equilíbrio e coordenação. Principais características: 2 modos para o bebê 
brincar enquanto cresce: sentado para brincar, ou em pé e andando, o que 
ajuda no desenvolvimento do equilíbrio e da coordenação. Ao empurrar a 
zebra o bebê é recompensado com frases de incentivo, além de música! 
Vire, gire, aperte! Muitas atividades práticas que fortalecem a coordenação 
motora fina! Vire a página do livro para aprender sobre o alfabeto e os 
números, com canções e frases! Aperte os dois botões que acendem para 
ativar luzes, música e mais aprendizado!

6262-7 / FDN71 FISHER PRICE BEATBO E BEATBELLE JR SORTIMENTO
5,6 x 16 x 9,1 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961474503

A festa começa batendo na cabeça para ativar luzes vivas, músicas animadas e passos 
engraçados. As crianças aprimoram a coordenação motora fina e as habilidades de 
pensamento ao agitarem com as versões portáteis do BeatBo™ e BeatBelle™. Uma 
combinação perfeita de desenvolvimento e educação. Coordenação motora fina: Os bebês 
aprimoram a coordenação ao pegar nos personagens e interagir com eles. Sensorial: Os 
sentidos do bebê são estimulados com luzes vivas, além de música e sons divertidos. 
Cognitivo: Atividades de ação e reação ajudam a desenvolver a curiosidade e as habilidades 
de pensamento, conforme descobrem como dar vida aos personagens!

7905-0 / GML90 FISHER PRICE BLOCOS DE MONTAR 
EMPILHANDO E EXPLORANDO
8,5 x 28 x 23 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961857757

Os Blocos Empilhando e Explorando da Fisher-Price®, mantêm 
as mãozinhas do seu bebê ocupadas com uma emocionante 
brincadeira sensorial. Cada um dos três blocos deste conjunto 
apresenta números, animais amigáveis, cores brilhantes, texturas 
interessantes e atividades surpreendentes para o seu bebê 
jogar, virar, chacoalhar, apertar, amassar e deslizar! Os pequenos 
exploradores podem ter horas de brincadeira estimulante com este 
conjunto de brinquedos superdivertidos. Onde o desenvolvimento 
encontra a brincadeira™.

7157-5 / GFJ45 FISHER PRICE CAMINHÃO FIGURAS E APRENDIZAGEM
18 x 10,9 x 30,6 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961763096

Carreguem na aprendizagem divertida com a Fisher-Price® tipo & Sort & Spill Learning Truck! Este caminhão de brinquedo 
ilumina o tempo de jogo do seu bebê com forma-classificação, preenchimento-e-gota divertido e mais de 50 canções, sons 
e frases sobre formas, cores e contando. Isso é no tamanho ideal para pequenas mãos. E, en quanto seu pequenino crescer, 
a corda premia os primeiros passos de seu bebê com luzes multi-coloridas emocionantes, música e sons do veículo!.
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7591-3 / GML94 FISHER PRICE CARRINHO BLOCOS
19 x 9,2 x 23 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961857801

Seu bebê pode agitar, empilhar, classificar e manter o tempo 
de reprodução rolando com os Blocos . Cada um dos 9 blocos 
robustos apresenta obras de arte coloridas e texturizadas de 
objetos, formas e letras familiares, além de um número para ajudar 
pequenos fabricantes de jogos a classificar os blocos em seus 
locais correspondentes no carrinho.

7591-9 / GPW25 FISHER PRICE CARRINHOS  
DE DINOSSAUROS SORTIMENTO

8 x 14 x 13,5 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961897081

Sua criança poderá ter muitas horas de diversão com os 
Carrinhos de Dinossauros. Ao girar as cabecinhas eles 

escutaram sons divertidos, cada um tem o seu ponto de 
ativação nas costas. Eles estão disponíveis em quatro 

cores: amarelo, verde, vermelho e rosa.

6984-1 / DGH82 FISHER PRICE CAVALO MARINHO COM LUZES
11,9 x 27,4 x 11,9 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961192537

Macio e gostoso de abraçar, o Soothe & Glow Seahorse™ ajuda a acalmar o bebê 
para dormir com uma luz suave, 8 músicas clássicas de ninar e sons relaxantes 
do oceano. Após aproximadamente 5 minutos de música, o volume abaixa aos 
poucos e a luz diminui até apagar. Se o seu bebê acordar durante a noite, um outro 
abraço do bebê acorda o cavalo marinho para mais 5 minutos de relaxamento.

6262-4 / 71084 FISHER PRICE CHAVES DE ATIVIDADE
70 x 24 x 20,5 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0075380010840

Permita ao seu bebê brincar com essas chaves e colabore com o 
seu desenvolvimento e percepção! 7877-9 / GPY98 FISHER PRICE COLMEIA ATIVIDADES DIVERTIDAS

12 x 28 x 32,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961899504

-

7591-8 / GNL81 FISHER PRICE CONJUNTO DE ANIMAIS DELICIOSOS
7 x 7,9 x 14 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961873160

Esses brinquedos para bebês com temas de comida e animais são divertidos e 
deliciosamente divertidos, com emocionantes brincadeiras motoras como spinners, 
clickers e sons de chocalho satisfatórios.
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7777-1 / BFH80 FISHER PRICE CUBO ANIMAIZINHOS DIVERTIDOS
12,7 x 14,9 x 15,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0746775309947

Em cada lado deste cubo, os bebês encontrarão muitas atividades divertidas e de 
estimulação sensorial. É o tamanho perfeito para as mãozinhas dos bebês e suas 
cores vivas estimularão seus sentidos.

4600-0 / Y8651 FISHER PRICE ELEFANTE 
BOLINHAS DIVERTIDAS

14,7 x 35,3 x 29,8 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0746775252748

O bebê não conseguirá resistir a diversão deste elefante 
com bolinhas divertidas. Conforme o bebê empurra 
o elefante, bolinhas coloridas saltam na tromba sem 

parar, enquanto há movimento. Ação divertida com um 
personagem simpático. Inclui 3 bolas coloridas.

4613-8 / Y8652 FISHER PRICE EMPURRA TARTARUGA
12,6 x 19,5 x 25,3 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0746775252755

A Empurra Tartaruga é o brinquedo perfeito para incentivar o desenvolvimento físico do bebê, com a divertida 
ação da cabeça que balança! Possui dois modos de brincadeira: sentar & brincar e ficar em pé & andar. No 
modo sentar & brincar, há muitos detalhes moldados para que o bebê explore, além do casco giratório para 
bater. No modo ficar em pé & andar, o bebê pode levar este simpático amigo para passear e ver sua cabeça 
balançando. Os detalhes e texturas moldadas no casco ajudarão o bebê a aprender sobre cores, formas e 
números desde cedo.

5631-1 / DJD80 FISHER PRICE ENCAIXA BORBOLETA
10,4 x 16,3 x 26,9 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961223460

Brinquedo de borboleta com ação para colocar e tirar. As 4 
aberturas e os 6 blocos trazem mais atividades para o bebê.

0894-3 / B4253 FISHER PRICE GIRAFA MUSICAL BLOCOS SURPRESA
11,9 x 32,9 x 16,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0027084033953

Esta girafa vem com 5 blocos, cada qual com uma animação diferente. A brincadeira 
começa quando o bebê coloca os blocos no alto da girafa e eles vão descendo até 
o final. Na medida em que os blocos vão passando pelas janelas, o bebê ouve sons 

divertidos. Funciona com 3 pilhas tipo botão (incluídas).

7590-7 / GCM80 FISHER PRICE LAGARTA DE ATIVIDADES
16 x 12 x 8,9 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961731279

Esse brinquedo é carregado com uma diversão surpreendente para o seu 
bebê descobrir. À medida que os mais pequenos pressionam, torcem e 
deslizam os botões na frente de cada porta, os pequenos amigos animais 
aparecem para dar um olá rápido! Para uma surpresa extra, empurre o nariz 
da lagarta para ouvir um rangido bobo. É um treino surpreendentemente 
bom para habilidades motoras finas e muita diversão emocionante!
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7074-2 / GFJ27 FISHER PRICE MEU PRIMEIRO ROCKIT
8 x 28 x 18 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961762914

O amigo favorito do seu bebê está de volta e pronto para aprender diversão em casa ou em 
qualquer lugar! O Glow & Groove Rockit ™ é macio e aconchegante e apresenta uma barriga 

cheia de músicas, sons e frases que introduzem pequenos no alfabeto, números, formas e 
muito mais! Basta pressionar o umbigo para ver o Glow & Groove Rockit ™ iluminado com 

cores “dançantes” e músicas educacionais incríveis. Onde o desenvolvimento entra em jogo ™ 
Acadêmicos: canções e frases cantadas ao longo introduzem seu bebê em cores, números, 

formas e alfabeto. Segurança e Felicidade: Ter um amigo peludo para aconchegar-se e 
brincar com onde quer que vá, dá aos bebês uma sensação de segurança. Sensorial: tecidos 
macios e confortáveis, luzes multicoloridas e uma variedade de músicas e sons emocionantes 

envolvem o desenvolvimento de sentidos táteis, visuais e auditivos do bebê.

6393-4 / FGP10 FISHER PRICE NOVO BALDE  
PRIMEIROS BLOCOS
14 x 20,7 x 14,1 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961511239

Blocos coloridos e grandes que apresentam cores e formas para o 
bebê organizar, empilhar e soltar nas aberturas da tampa. Esvazie 
o balde e comece tudo de novo! E, com a alça fácil de carregar, 
você leva o brinquedo para onde quiser! Onde o desenvolvimento 
encontra a brincadeira™ Coordenação motora fina: Pegar os blocos 
e brincar de colocar e tirar fortalece a coordenação olho-mão e a 
destreza do bebê. Resolução de problemas: Os bebês exercitam 
suas habilidades de solução de problemas quando descobrem como 
organizar e soltar os blocos nos locais corretos.

5631-2 / CMV95 FISHER PRICE NOVO SONS DIVERTIDOS SORTIMENTO
5,4 x 18,8 x 18,3 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961166156

Este sortimento vem repleto de amiguinhos animais, atividades práticas e sons mecânicos 
divertidos, para que o bebê fique ocupado e entretido!

6233-9 / DPN22 FISHER PRICE NOVO TELEFONE FELIZ
17 x 17 x 11 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961321746

Diga “alô” para o novo telefone da Fisher-Price®! Este brinquedo 
clássico agora tem um design mais moderno, mas continua divertido e 
simpático como sempre – com seu rostinho fofo, disco que gira, sons 

de telefone e olhos que sobem e descem conforme o bebê o puxa. 
O brinquedo incentiva o faz de conta precoce, e bebê ganha muitos 

benefícios em desenvolvimento também. O disco apresenta números 
e contagem de 1 a 9, ajudando a exercitar a coordenação motora 

fina. Já a coordenação motora grossa é exercitada ao ficar em pé e 
empurrar o telefone.

6262-5 / CMY09 FISHER PRICE NOVO XILOFONE
13,9 x 16,8 x 27,8 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961168075

Um brinquedo clássico com design moderno!

7153-6 / FXC99 FISHER PRICE ROCKI INTERATIVO
17,3 x 32,9 x 40,1 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961688139

Os coleguinhas interativos de aprendizado Rockit e Sparky querem brincar e aprender com 
seu bebê! Este duo adorável interage entre si e com seu pequeno, com luzes, músicas 
e frases interativas que ensinam o alfabeto, contagem e muito mais. Seu bebê adorará 
explorar todo o brinquedo e ver a estes dois amigos interagirem um com o outro (e com seu 
pequeno!) com brilhantes luzes e grandes movimentos. Até podem gravar o que você dizer 
e repeti-lo com divertidos efeitos de voz! Além disso, com a tecnologia de Aprendizado por 
Etapas, o conteúdo educativo muda conforme o crescimento do seu filho!
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7591-1 / GML91 FISHER PRICE PINTINHO  
EMPILHANDO E APRENDENDO
7,5 x 28 x 34,5 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961857764

Seu bebê pode empilhar os quatro amigos animais nas asas do 
pintinho para equilibrar o peso, ou empilhá-los de um lado e observar o 
passarinho balançar e balançar. Cada um dos empilhadores de animais 
tem um rosto amigável, texturas divertidas e cores brilhantes para 
encantar e desenvolver os sentidos do seu bebê. Para maior diversão, 
o pintinho tem um girador na barriga, cabelos com fitas e miçangas 
coloridas em sua base oscilante que balança e rola enquanto balança 
para frente e para trás!

7591-4 / GML95 FISHER PRICE PIRÂMIDE DE ARGOLAS GIGANTE
23 x 38 x 21 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961857818

Mais de 35 centimetros de muita diversão, a Pirâmide de Argolas Gigante podera 
trazer muita diversão para o seu bebê, com argolas e uma base gigante que 
poderam trazer momentos cheios de aprendizagem e desenvolvimento das 

habilidades motoras grosas e finas e de pensamento.

3085-0 / W4472 FISHER PRICE TORRE DE POTINHOS COLORIDOS
13 x 22 x 18 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0746775053383

O bebê pode empilhar os 10 potinhos coloridos na vertical ou formar ninhos. Cada 
potinho tem um número desenhado. Potinhos do mesmo tamanho formam bolas 
quando juntos. Idade: a partir de 6 meses.

4571-9 / Y8653 FISHER PRICE TREM DOS ANIMAIS
11 x 17 x 23 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0746775252762

A brincadeira clássica de empilhar vai muito além com o Trem 
dos Animais! Um conjunto com três vagões que combinam a 

atividade de empilhar com aprendizado básico. O bebê poderá 
empilhar, encaixar e conectar os três vagões para brincar de 

puxar! Cada um traz seu próprio personagem, ajudando o bebê 
a aprender letras e cores desde cedo.

7590-6 / CDC52 FISHER PRICE MEUS PRIMEIROS BLOCOS DE ANIMAIZINHOS
9 x 20 x 11,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961037807

Está cheio de empilhamento, aninhamento e diversão sensorial para o seu bebê descobrir. Cada 
bloco de 5 lados apresenta cores brilhantes, texturas interessantes, personagens fofinhos, números 
e primeiros objetos familiares. O bebê pode empilhar os blocos, aninhá-los um dentro do outro ou 
colocá-los lado a lado para construir uma cena colorida!

8726-2 / GYW19 FISHER PRICE PIRÂMIDE DE ARGOLAS ECO
13,3 x 20,3 x 12,7 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961980905

Finalmente … o anel para superar todos eles. Este brinquedo Rock-a-Stack 
da Fisher-Price, feito de materiais vegetais *, oferece diversão clássica para 
os bebês. Possui uma base oscilante que balança e 5 anéis coloridos para 

mãos pequenas para agarrar e empilhar. O empilhamento ajuda o bebê a 
desenvolver a coordenação olho-mão e apresenta o conceito de tamanho 

relativo, à medida que aprendem a classificar e empilhar do maior para o 
menor! (*Brinquedo fabricado com no mínimo 90% de etanol extraído da 

cana-de-açúcar).
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6393-0 / DRG16 FISHER PRICE VEÍCULO MONSTRO SORTIMENTO
19 x 12,9 x 20,6 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961333268

Começa em alta velocidade na hora do jogo com os Monstros Pressiona e 
Persegue. Os bebês adoraram pressionar a cabeça de cada monstro e enviá-lo a 
toda velocidade motivando assim aos pequenos a engatinhar. Seu pequeno pode 
estimular suas habilidades motoras grossas enquanto você descobrir os conceitos 
da causa e efeito com estes amigos, divertidos, bem-humorados e coloridos.

5016-1 / BGX29 FISHER PRICE VEÍCULOS DOS ANIMAIS SORTIMENTO
14,7 x 8,1 x 12,2 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0746775309893

Os veículos dos animais são veículos de puxar com muita ação com bolas, encantando o 
bebê e desenvolvendo a coordenação motora grossa. Neste sortimento com dois, cada 

um vem com contas coloridas que pulam e balançam lá dentro conforme o bebê puxa, e 
uma etiqueta brilhante que oferece reflexos intrigantes. O tamanho é perfeito para o bebê 

pegar e segurar.

5631-3 / CGN63 FISHER PRICE ZEBRA BLOCOS SURPRESA
10 x 33 x 27 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961069938

Os blocos surpresa da Fisher-Price® ganham vida com acenos engraçados 
quando o bebê os joga dentro da Zebra com Blocos – e os observa 

descendo até lá embaixo! Por onde vão sair? Com 2 saídas diferentes, cada 
vez é uma surpresa, o que é muito fascinante para o bebê!

6609-5 / FRC78 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
CACHORRINHO QUE ANDA
22,1 x 40,2 x 49,4 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961621839

2 formas de brincar conforme o bebê cresce: sentado ou andando! 
Empurre o Cachorrinho para ouvir músicas divertidas e frases de 
incentivo. 7 atividades práticas! O nariz e as teclas do piano acendem, e 
há peças que giram, rolam e dá até para virar as páginas! São mais de 
75 músicas, sons e frases, que ensinam conceitos introdutórios sobre o 
alfabeto, formas, cores, números e muito mais. O conteúdo educativo 
muda conforme a idade e a fase do bebê, através da tecnologia Smart 
Stages™. A alça dá firmeza aos primeiros passos do bebê.

7591-6 / GMM64 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR CÂMERA 
SORRISOS E APRENDIZAGEM
10,6 x 13 x 7,6 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961858570

Seu mini-fotógrafo pode “tirar” fotos enquanto músicas e frases ajudam a ensinar 
sobre o alfabeto, a contagem e muito mais. Esta emocionante câmera fingida 
apresenta um leve “flash”, sons realistas da câmera e atividades práticas para o 
seu bebê explorar.

6614-1 / FPV02 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR CANTE E APRENDA
6,4 x 20,1 x 13,6 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961616583

Introduz conceitos sobre o alfabeto, números, formas, cores e muito mais! Aperte os botões 
coloridos para ouvir músicas, sons e frases. A alça é fácil de agarrar e chacoalhar, sendo 
perfeito para brincar onde estiver.
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8733-1 / HBB59 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR CASSETE PRIMEIRAS PALAVRAS
14 x 20,3 x 12,5 cm | Cx. 5 | Sort. NÃO | 0887961984187

A rebobinar! Os pequenos podem participar na diversão #TBT com este brinquedo de aprendizagem que ensina 
o alfabeto, a contar, as cores, as formas e os cumprimentos com canções, sons e frases super divertidas. Os mini 
amantes da música podem tirar o filme macio e enrolá-lo de novo com a roda, como um filme real! Além disso, 
tem o tamanho perfeito para que o bebê tome seus sucos enquanto viaja. Use o botão do globo para selecionar 
um idioma: espanhol ou português.

1073-4 / P5314 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR CD PLAYER
4,6 x 20,3 x 26,1 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0027084747010

O CD Player Aprender e Brincar vem com 3 discos e toca 6 músicas no total. É um 
brinquedo muito educativo que ensina o alfabeto, números, cores e formas.

7762-8 / GRF18 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR CHAVES BRINCA E APRENDE
15,2 x 20,3 x 8,3 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961902334

O Chaves Brinca e Aprende da Fisher-Price apresenta duas chaves, um mordedor de Cachorrinho e um 
chaveiro realista que ativa música, sons de carros e luzes. Os mini drivers podem fortalecer suas habilidades 
motoras finas enquanto seguram e brincam com as chaves, nquanto as músicas ensinam letras e números.

5863-4 / DLH40 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR 
CONTROLE REMOTO SORTIMENTO
50 x 20 x 11 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961258493

Controle Remoto Aprender & Brincar que acende, botões macios 
de 0 a 9 e 4 botões coloridos de controle. Repleto de aprendizado e 
brincadeira experimental.

7340-8 / FWG11 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
CONTROLE VIDEO GAME

9,4 x 19,4 x 16,2 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961673456

2 configurações musicais: Aprendizado e Brincadeira! Aperte os botões 
em com formas de letras e a plataforma numérica, ou mexa o joystick, 
para ativar conteúdos multicoloridos e o rosto que acende. Gire o risco 
e movimente a chave superior para exercitar ainda mais a coordenação 

motora. Apresenta formas, cores, o alfabeto, números e muito mais!

7591-7 / GMM66 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
GATINHO ENGATINHA COMIGO

14 x 22 x 10 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961858594

Hora de arrumar! Seu bebê pode “limpar”, contar e engatinhar por 
toda parte com o gatinho.Basta pressionar a cabeça do gatinho para 

jogá-lo para a frente no vácuo fingido, pois luzes, sons e músicas 
super divertidas incentivam seu bebê a engatinhar ou caminhar atrás 

de seu amigo felino. Este adorável brinquedo musical é um ótimo jogo 
para o seu bebê engatinhando!
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7762-9 / GRW51 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
LANTERNA ACAMPAMENTO DIVERTIDO
16 x 28 x 12,7 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961912913

O mundo natural aguarda os pequenos campistas com o Lanterna 
Acampamento Divertido. Esta lanterna de brinquedo iluminada apresenta 
dois modos de jogo, várias opções de cores e canções e frases divertidas 
para ajudar os mais pequenos a aprender cores, contar e opostos. Basta 
girar ou pressionar a parte superior para iniciar a viagem de acampamento.

6983-6 / FXK24 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
LAPTOP CLICAR E APRENDER

70 x 28 x 23 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961693423

Este laptop mantém os bebês ocupados o dia todo! Conforme seu 
pequeno pressiona, vira e desliza as diferentes atividades, escutará 
emocionantes músicas, sons e frases que apresentam os números, 

cores, formas e mais! Então, cadastre-se, acesse e comece a aprender!

5020-2 / P5318 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
LIVRINHOS  SORTIMENTO

5,4 x 17,6 x 13,5 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0027084747072

São 2 livrinhos que ensinam formas, cores, números, além de 
ensinar a contar. Os 2 emitem sons. Idade: a partir de 6 meses.

6009-1 / CDH62 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR LIVRO DE RIMAS
50 x 28 x 23 cm | Cx. 5 | Sort. NÃO | 0887961041750

Vire a página e ouça canções diversas! Enquanto isso, o bebê aprende a contar, as primeiras palavras, letras, números 
formas e muito mais — é muita diversão e aprendizado! Ensina a contar, primeiras palavras, letras, números, formas e 
muito mais! 3 botões que acedem ensinando letras, números e formas Páginas fáceis de virar ajudam a desenvolver a 
coordenação motora fina.

6009-2 / DRH45 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR 
MESA PASSEANDO PELA CIDADE
14,4 x 40,7 x 55,4 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961334609

Com esta mesa educativa, o bebê encontra um novo lugar para 
explorar (e muitas atividades) a cada canto. Vá para o zoológico e 
gire o rolo para ouvir músicas sobre animais, u aperte botões para 
aprender formas em português e inglês. Dê um passeio pela fazenda, 
abrindo e fechando a porta do celeiro para que um amigo possa lhe 
cumprimentar. No mercado, aperte as teclas para tocar o piano e 
aprender sobre números, alimentos e cores. Agora, vamos para a 
casa do Cachorrinho! Abra e feche a porta para ouvi-lo cantar sobre 
letras, ou vire o interruptor de luz para aprender sobre opostos.

7763-0 / GRW71 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
MEU PRIMEIRO ASSISTENTE DE VOZ

17 x 28 x 13 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961913101

Quando o bebê “fala”, o Assistente de Voz responde com luzes 
coloridas, música, sons e frases. Seu design realista inclui 4 botões 

na parte superior para bebês e crianças pequenas pressionarem para 
ouvir sons de animais e uma lista de reprodução com uma ampla 

variedade de estilos musicais. Além de aprender canções e frases 
sobre contagem, cores, alfabeto e clima, este brinquedo musical 

ajuda a manter os mais pequenos ocupados com brincadeiras 
emocionantes.
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7591-5 / GMM55 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
MEU PRIMEIRO SMARTWATCH
8 x 12 x 8,6 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961858389

Este smartwatch fingido se parece com o real, com uma tela iluminada, uma faixa 
de fácil compreensão e muitas atividades ocupadas para o seu bebê explorar.

8732-5 / HBB58 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
MEU PRIMEIRO VIDEOGAME

16,5 x 20,3 x 5,1 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961984170

O primeiro videogame de Aprendizagem dos pequenos conta com um 
D-pad real, botões A e B, um cartucho de jogo e uma tela iluminada. 

A medida que os bebês pressionem os botões para “jogar”, escutarão 
música divertida, sons e frases que ensinam instruções, cores, números 
e formas. Pressionar, deslizar e alternar os botões e atividades ajudam a 

fortalecer a destreza do bebê e a coordenação olho-mão. Use o botão 
do globo para selecionar um idioma: espanhol ou português.

6289-3 / FBR74 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR MICROFONE
12,6 x 20 x 13,7 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961439885

Realize os sonhos de fama da criança do este microfone e gravador da Fisher-
Price®! As crianças cantam e aprendem ao mesmo tempo, sobre: alfabeto, contar 

até 20, cores avançadas e opostos! “Cabeça, ombro, joelho e pé…”. Além disso, 
luzes coloridas “dançam” para animar a festa. E, se a criança quiser gravar seu 

próprio show, basta apertar o botão e começar a cantar! Prepare a pipoca — o show 
de sua pequena estrela está prestes a começar!

7073-9 / GFX34 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR PIANO CACHORRINHO
6,1 x 23,7 x 26 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961772142

Com quatro formas de jogar mantém o seu mini-músico ocupado a “compor” e a aprender 
durante todo o tempo de jogo. Como seu bebê pressiona as teclas do piano iluminado, eles são 
recompensados com notas de piano real, ou com deliciosos sons de pato, sons de vaca tonta, ou 
canções lúdicas e frases sobre números, cores e formas! E com um identificador de fácil alcance, 
você pode levar a diversão musical boba onde quer que você e seu bebê forem!

7905-1 / GRW83 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
PIZZA DE APRENDIZAGEM DELICIOSO
6 x 28 x 26 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961913224

Uma pizza pessoal exclusiva para o seu bebê, com todos os seus 
ingredientes favoritos. Com a sua Pizza De Aprendizagem Delicioso 
os mais pequenos podem pegar uma fatia e aprender tudo sobre 
contagem e formas através de um jogo deliciosamente divertido. 
Atividades como virar o tomate e deslizar as fatias de pizza ajudam a 
fortalecer as habilidades motoras do bebê, enquanto músicas e frases 
introduzem números e muito mais.

8733-2 / HBB57 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
RADIO PORTATIL DANCE APRENDA
31,8 x 33 x 8,6 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961984163

Suba o volume! Este estéreo está carregado de atividades práticas, luzes, música e sons 
para que os bebês explorem em casa ou enquanto viajam. As incríveis canções do rádio 
ensinam o alfabeto, as contas, as cores, as formas e os opostos a medida que o bebê 
desliza o sintonizador de estação, pressiona e alterna os interruptores ou abre e fecha 
os botões. Inclui a tecnologia Smart Stages, pela qual poderão ajustar o conteúdo da 
aprendizagem para a idade e etapa do pequeno.
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6609-2 / FVC80 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
SMART STAGES CACHORRINHO
28 x 33 x 15 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961655308

Mais de 75 músicas, sons, canções e frases! As mãos, pés, orelha 
e coração do Cachorrinho acendem, respondendo aos toques 
do bebê (são 5 ativações no total). Ensina 100 primeiras palavras, 
além de apresentar as partes do corpo, formas, contagem, o 
alfabeto e muito mais! São 3 níveis Smart Stages™ de aprendizado, 
que crescem junto com a criança. Aperte e segure o coração do 
Cachorrinho para ouvir todas as suas músicas! Aprimora os sentidos 
e a coordenação motora do bebê, que estão em desenvolvimento.

6609-3 / FVC81 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
SMART STAGES IRMÃ DO CACHORRINHO
21,9 x 8,8 x 27,8 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961655315

Mais de 75 músicas, sons, canções e frases! As mãos, pés, orelha e coração da rmã do 
Cachorrinho acendem, respondendo aos toques do bebê (são 5 ativações no total). Ensina 100 
primeiras palavras, além de apresentar as partes do corpo, formas, contagem, o alfabeto e muito 
mais! São 3 níveis Smart Stages™ de aprendizado, que crescem junto com a criança. Aperte e 
segure o coração do rmã do Cachorrinho para ouvir todas as suas músicas! Aprimora os sentidos 
e a coordenação motora do bebê, que estão em desenvolvimento.

7590-9 / GLM98 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR  
TABLET DE APRENDIZAGEM CRESCE COMIGO

2,5 x 13 x 29 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961845792

28 “apps” para aprender letras, primeiras palavras, animais y mais. A 
Tablet vai se iluminar e as luzes estarão acompanhadas de musicas e 

frases. Inclui a tecnología de aprendizagem pro etapas com três niveis 
de brincadeira.

6009-6 / DTM56 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR TAMBOR
15,6 x 26,3 x 14,4 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961360448

Acompanhe o ritmo da diversão! No modo de aprendizado, o bebê pode bater no 
Tambor Aprender & Brincar com a baqueta, ativando luzes, música e frases. As crianças 
aprenderão também sobre cores e números de um a dez. No modo música, você 
encontra canções reconhecíveis e ouve divertidos efeitos de percussão. Aprendendo 
percussão com luzes e música.

6392-6 / FHJ18 FISHER PRICE APRENDER E BRINCAR TELEFONE 
EMOJIS SORTIMENTO
4,7 x 19,4 x 13,7 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961523300

Com quatro “apps” interativos, oito emojis diferentes, luzes coloridas e sons realistas, os 
pequeninos irão adorar este smartphone! São muitas atividades legais no aparelho interativo: 
a criança pode ligar para um amigo e clicar nos botões do aplicativo, ouvir música a gravar 
sua própria mensagem da “secretária eletrônica”… ouvindo-a quantas vezes quiser! E, 
enquanto explora as luzes e sons divertidos, a criança também aprende sobre contagem, 
dias da semana, sentimentos, saudações e conversas!
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8735-3 / GVW04 IMAGINEXT JURASSIC WORLD 
DINOSSAUROS BEBÊ SORTIMENTO
12,7 x 15,2 x 5,1 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961933796

Recrie suas cenas favoritas da saga Jurassic World com 
este sortimento de dinossauros da Imaginext. Pegue seu 
dinossauro bebê favorito e coloque-o em ação! Imaginext. 
Ative a aventura!

8732-8 / GWN99 IMAGINEXT JURASSIC WORLD 
FIGURAS AÇÃO XL SORTIMENTO

10 x 27 x 16 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961944624

As crianças podem encenar suas próprias aventuras 
impressionantes do Jurassic World com estas figuras de 

dinossauro Imaginext Jurassic World XL da Fisher-Price! Cada 
figura de dinossauro extra grande apresenta braços e pernas 
móveis para uma ação realista. Colecione todos eles para se 

divertir mais ferozmente.

8732-7 / GXR27 IMAGINEXT TEEN TITANS GO! FIGURAS AÇÃO XL 
SORTIMENTO
17,8 x 10,3 x 7,3 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961960822

As crianças vão adorar usar essas figuras para recriar suas aventuras favoritas e 
hilariantes do show Teen Titans Go! com seus personagens preferidos em tamanho 
extra-grande! Cada figura colecionável é vendida separadamente. Imaginext, Imagine 
What’s Next!

5022-2 / W3511 IMAGINEXT FIGURAS BÁSICA  
COM ACESSÓRIOS SORTIMENTO

3,6 x 5 x 5,2 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0027084820539

Sortimento de figuras da Imaginext. Cada embalagem vem 
com 1 figura e acessórios. Contém 1 display de balcão/

gôndola para aumentar a exposição do produto.

7875-3 / GMR16 IMAGINEXT JURASSIC WORLD INDOMINUS REX
19 x 37 x 36,5 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961860511

Recrie a ação dos filmes Jurassic World™ e imagine as novas histórias com este 
incrível dinossauro Indominus Rex da Fisher-Price Imaginext®. O feroz Indominus 
Rex está solto! Este predador feroz pode combater os dinossauros mais fortes. 
Owen e o resto da equipe conseguem controlar os dinossauros? Isso será decidido 
pelo seu pequeno domador de dinossauros! Imaginext® Ative a Aventura! (O valor de 
Owen é vendido separadamente e está sujeito à disponibilidade).

7393-7 / GBN14 IMAGINEXT JURASSIC WORLD 
T-REX MORDIDA FEROZ
18,5 x 32,1 x 38,2 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961719321

Com esse T. Rex Mordida Feroz da Imaginext, leve para 
casa a ação de rugir, pisar e mastigar dos filmes da Jurassic 
World. As crianças poderão controlar a emocionante ação 
com a asa, já que o dinossauro se mexe, morde e engole a 
sua presa inteira!
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7590-1 / GMP42 IMAGINEXT MINIONS FIGURAS  
BÁSICA SORTIMENTO
1,9 x 5 x 24 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961859997

As figuras básicas lhe ajudarão a recriar todas as aventuras 
do filme Minions.

7589-9 / GMP35 IMAGINEXT MINIONS LABORATÓRIO DO GRU
13 x 41 x 25 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961859959

Um conjunto que vai fazer parte do filme dos Minions.

7590-0 / GMP36 IMAGINEXT MINIONS VEÍCULOS SORTIMENTO
10 x 19 x 35 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961859973

Um sortimento de veículos que vão fazer parte do filme dos Minions.

6010-7 / DHH63 IMAGINEXT CROCODILO PIRATA MOTOR
32 x 29 x 14 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961219272

Empurre o crocodilo para movimento realístico locomoção Gire o botão para lançar “bolas de canhão” com espinhos 
Inclui um crocodilo que anda, boneco do Capitão Gancho com gancho na mão, 2 projéteis e um tesouro.

6010-9 / DHH61 IMAGINEXT NAVIO PIRATA TUBARÃO
23 x 41,4 x 53,2 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961218985

Tubarão ao mar! Role o navio para mexer as “barbatanas” Com fome de aventura? Aperte o botão no mastro para ativar a 
“mordida de tubarão” – capturando prisioneiros no casco do casco! Levante a escotilha para mostrar os prisioneiros capturados 
Vire outro botão no mastro para a esquerda e revele o copartimento secreto do tesouro… Vire-o para a direita e atire o canhão! 
Incui o navio piarata Shark Bite Pirate Ship, 2 bonecos de pirata, 2 capacetes, 2 espadas, 1 bola de canhão, 4 projéteis, uma 
luneta e um tesouro.
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7393-9 / GKG78 IMAGINEXT TUBARÃO E VEÍCULO SORTIMENTO
21,6 x 19,1 x 10,2 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961826630

As crianças podem mergulhar em excitantes aventuras oceânicas com esses 
incríveis personagens e veículos. Cada pacote inclui uma figura de mergulhador, um 
tubarão e ótimos acessórios para um jogo mais realista.

7394-0 / GKG77 IMAGINEXT TUBARAO MEGA MORDIDA
15 x 28 x 45 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961826616

É grande, é feroz e pode engolir os mergulhadores… É o tubarão 
mega-mordida! As crianças podem criar incríveis aventuras submarinas 

com este tubarão de brinquedo que desliza com um movimento 
realista e uma ação de mastigação super legal.

5021-2 / T5120 IMAGINEXT SUPER AVIÕES SKY RACER SORTIMENTO
9,7 x 14,4 x 28 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0027084911220

Este conjunto vem com 2 aviões grandes, cada um diversas ações especiais. Todos 
possuem uma figura e acessórios, uma cabine que abre e fecha e que possui espaço 
para um bonequinho sentar dentro.

7261-4 / GBG89 IMAGINEXT TOY STORY 4 FIGURAS 
BÁSICA SORTIMENTO
5 x 19 x 16 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961716047

Os filho podem recriar seus momentos favoritos do filme, ou criar suas 
próprias novas aventuras, com estas figuras basicas da Toy Story 4.

7165-4 / GFT00 IMAGINEXT TOY STORY FIGURAS 
BÁSICA SORTIMENTO
7 x 19 x 1,6 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961768954

Os três incríveis pacotes de figuras que lhe ajudarão a recriar 
todas as aventuras clássicas de Toy Story!

7165-5 / GFR97 IMAGINEXT TOY STORY VEÍCULOS SORTIMENTO
18,6 x 11,4 x 24 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961768916

Um sortimento de dois artigos clássicos de Toy Story, primeiro a van lançadora do planeta 
Pizza que vem com o Buzz Lightyear! Após o sortido de RC e Woody.

7459-2 / GBG71 IMAGINEXT TOY STORY FIGURAS DE AÇÃO 
SORTIMENTO
17,5 x 9,4 x 21,4 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961714883

As figuras de ação podem levar as crianças a ter muita aventura, para vários 
lugares de uma vez só. Mas a diversão não acaba com os brinquedos. 
Imagens meramente ilustrativas possuem uma figura e acessórios, uma cabine 
que abre e fecha e que possui espaço para um bonequinho sentar dentro.
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6609-0 / FKW12 IMAGINEXT DC BATALHA NA BATCAVERNA
35,1 x 11,9 x 32,7 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961552706

?Inclui figuras do Batman, Coringa e 4 acessórios de armas. ?Aperte o gatilho para ver as figuras 
rodando, e mova os controles manualmente para vê-las em confronto! Isso aí! Quando há uma 
colisão, uma figura é descartada! O Batman™ supervisiona tudo do deck do segundo andar, 
com seu arsenal. Colecione mais figuras Imaginext® Dc Superamigos e leve-as para a batalha na 
batcaverna criando ainda mais ação! (Figuras adicionais são vendidas separadamente, sujeitas à 
disponibilidade).

5864-2 / DMT82 IMAGINEXT DC BATBOT
26 x 39,9 x 25,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961288094

Os pequenos super-heróis terão diversão em DOSE 
DUPLA com um robô e um tanque num só brinquedo! 
Esse robô de combate ao crime se transforma num 
incrível tanque blindado e para que volte ao normal, gire 
o disco no Batbot ou use o controle remoto completo. 
Além de uma transformação incrível, as crianças podem 
continuar a açao ativando a garra ou lancando discos em 
seus vilões. Luzes e efeitos sonoros ajudam a criar novas 
aventuras a cada brincadeira.

7589-8 / GKJ22 IMAGINEXT DC LANÇADOR DE PROJÉTEIS BATMAN
12 x 29 x 8,8 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961828504

Quando os vilões viram malucos, o Batman eleva-se pelo céu no Imaginext DCSF 
Lançador de Projeteis. As crianças podem colocar a figurinha na cabine do avião e 
depois apertar o gatilho para abrir as aças de pano. Aperta o Disco de Ativação para 
jogar projeteis de disco e enviar os vilões para um refúgio.

5019-4 / M5645 IMAGINEXT DC FIGURAS BÁSICA 
COM ACESSÓRIOS SORTIMENTO
16,7 x 6,2 x 13,4 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0027084595611

Sortimento de figuras do Batman e seus inimigos. Cada figura 
vem com 1 veículo ou acessórios.

7590-4 / GPT41 IMAGINEXT DC FIGURAS DE AÇÃO SORTIMENTO
6 x 26 x 16 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961895162

As crianças podem lutar contra todos os tipos de vilões com essas grandes 
personagens do DC Super Friends™ da Imaginext® da Fisher-Price. Cada boneco 
tem aproximadamente 25 cm de altura e possui pescoço, ombros, quadris e 
pulsos totalmente articulados. Colete todas os personagens para criar aventuras 
incrivelmente espetaculares com super-heróis.

6141-3 / DPF00 IMAGINEXT DC FIGURAS DE AÇÃO  
COM ACESSÓRIOS SORTIMENTO
40 x 14 x 14 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961315189

Este sortimento de figuras traz os heróis e vilões favoritos do 
universo DC! Batman, Superman, Coringa e outros personagens 
estão equipados com acessórios, prontos para aventuras.
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5019-5 / M5649 IMAGINEXT DC FIGURAS DE AÇÃO E VEÍCULOS 
SORTIMENTO
14,3 x 18,7 x 14 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0027084595659

Os super-heróis não existiriam se não fosse pelos malvados vilões, e essa coleção 
de personagens oferece os dois para ajudar as crianças a criarem emocionantes 
aventuras de combate ao crime. Cada DC Super-herói ou Super-vilão vem com 
um veículo, que possui um recurso de ação e lançador de projéteis muito legais. 
Imagine as batalhas emocionantes que seu filho pode criar! .

6289-2 / FDX24 IMAGINEXT DC PLAYSET ASILO ARKHAM
12,7 x 37,7 x 23,4 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961478990

As celas foram misteriosamente abertas, e os vilões escaparam! Ainda 
bem que o Batman™ está preparado, com lançador oculto para capturar 
seus inimigos antes que cheguem longe demais! As crianças vão adorar 

dar vida aos seus vilões favoritos do Asilo Arkham, ajudando o Batman™ 
a colocá-los atrás das grades! Vire a plataforma de ativação para controlar 

as portas das celas! (Vilões não incluídos). Basta virar a plataforma para 
revelar o lançador! Vem com o Batman e 3 discos para atirar.

6009-8 / DHT64 IMAGINEXT DC SUPER BATMÓVEL
19,9 x 7,5 x 30,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961219036

Abra o cockpit – o boneco do Batman cabe dentro Abra as asas do 
Batmóvel para exibir o símbolo do morcego Vire o botão para a esquerda 
para ativar os escudos e girar o canhão Vire o botão para a direita para 
atirar os mísseis Inclui Batmóvel, boneco do Batman e 3 projéteis

7763-2 / GNN46 IMAGINEXT DC FIGURAS COM VEÍCULOS SLAMMERS 
SORTIMENTO
8,3 x 8,9 x 4,1 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961874839

As crianças realmente podem entrar em açao com os veículos DC Super Friends™ 
Slammers e drud bnecos surpresa! Quebre o rótulo, bata na caixa e surpreenda! Descubra 
um boneco misterioso do DC Super Friends™ lá dentro. Em seguida, use as peças 
internas para criar um veículo muito legal.

6396-1 / DTM82 IMAGINEXT TEEN TITANS VEÍCULOS TITÃS 
SORTIMENTOS
16,6 x 8,8 x 20,1 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961363364

As crianças vão adorar usar essas figuras para recriar as aventuras hilárias 
do programa Teen Titans Go!™ ou mesmo criarem as suas próprias! 
Quanto mais pacotes colecionar, mais ricas e nutritivas ficam as aventuras 
criadas com o maior poder… o da imaginação. (Cada pacote é vendido 
separadamente, sujeito à disponibilidade).

7908-9 / GNN43 IMAGINEXT DC PLAYSET BATMAN 
CENÁRIO COM BONECO

4,5 x 21 x 20 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961874808

Os jovens justiceiros podem abrir a embalagem e criar suas 
próprias aventuras do Batman™ cheias de ação com o conjunto 

surpresa Imaginext® DC Super Friends™ Gotham City™ da Fisher-
Price. As crianças podem abrir as portas secretas do conjunto 

para descobrir as 3 figuras misteriosas e 2 acessórios escondidos 
dentro. Em seguida, abra o conjunto dupla face para criar o palco 

para a incrível ação de super-herói contra supervilão no centro 
de Gotham City™, na frente ou em Park Row, na parte de trás. 

Com 4 conjuntos de personagens para colecionar, não há como 
dizer quais miniaturas surpresa as crianças encontrarão dentro! 

Imaginext® Um Mundo de Aventuras!™
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1003-19 / DRL43 LITTLE PEOPLE CAMINHÃO RAMP’N GO CARRIER
27,9 x 20,3 x 8,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961338171

Prepare-se para a diversão de corrida 2 em 1 com a transportadora Little People Ramp 
‘n Go! As crianças podem começar colocando seu carro Wheelies no transportador 
e rolando o transportador. Aumente a diversão dobrando o transportador em uma 
divertida rampa de corrida, onde os mais pequenos podem disparar e fazer zoom com 
seu carro Wheelies. Dobre a rampa para conduzir o carregador para a próxima aventura 
de corrida! Vroom vroom! Onde o desenvolvimento entra em jogo Motor fino: conforme 
as crianças agarram e movem os veículos, elas estão desenvolvendo destreza e 
coordenação motora-ocular.

1003-20 / FPN67 LITTLE PEOPLE PLAYSET 
SORTIMENTO

35 x 26 x 12 cm | Cx. 1 | Sort. SIM | 0887961613605

Com esses cenários emocionantes de Little People®, 
crianças pequenas podem explorar cenas familiares do 

mundo ao seu redor na palma da mão! Quando os mais 
pequenos descobrem toda a diversão prática de cada 
conjunto, as canções e frases cantadas os introduzem 

a conceitos importantes como ser gentil com os outros, 
compartilhar, trabalhar juntos e usar os bons modos.

1000-16 / GGT33 LITTLE PEOPLE MINI FIGURA E VEICULO TRATOR
9 x 10 x 13 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961786736

O fazendeiro acorda cedo todos os dias para cuidar de suas plantações e alimentar os animais. À medida 
que os pequenos empurram o Trator Ajudante da Colheita Little People® e veem como o motor funciona, eles 
começam a entender o importante papel que os agricultores desempenham no fornecimento dos alimentos de 
que precisamos. Pequenas coisas fazem uma grande diferença™. Ajudar os outros: Cuidar das colheitas mostra 
às crianças como os agricultores fornecem os alimentos de que precisamos. Coordenação motora fina: À medida 
que os pequenos agarram e empurram o veículo, eles fortalecem a destreza e a coordenação das mãos e dos 
olhos. Brincadeira imaginativa: Com um veículo e figura do fazendeiro fáceis de segurar, os pequenos podem usar 
a imaginação para criar histórias enquanto brincam.

1000-14 / DVP63 LITTLE PEOPLE MINI FIGURA  JACK
5 x 9 x 6 cm | Cx. 36 | Sort. SIM | 0887961383638

Todo mundo adora o Jack, ele é um brincalhão muito divertido! Ele 
adora fazer as pessoas rirem. Não importa se ele está fazendo sons 
engraçados ou contando uma nova piada que ele inventou, Jack 
sempre sabe como fazer seus amigos sorrirem. Seu pequeno vai 
adorar passar tempo com este amigo divertido Little People®! Onde 
o desenvolvimento encontra a brincadeira™. Coordenação motora 
fina: À medida que os pequenos agarram e interagem com a figura, 
eles reforçam a destreza e a coordenação das mãos e dos olhos.

7763-6 / GHK83 THOMAS E SEUS AMIGOS FERROVIA  
COM TRENZINHO TRILHA DO GUINDASTE
35,6 x 27,9 x 6 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961795691

Ajude Thomas a entregar uma remessa de abacates para as docas do Brasil, mas você precisará da ajuda de 
sua amiga Cassia, o guindaste. Os maquinistas podem usar o guindaste para colocar o produto nos vagões de 
Thomas, para que ele possa entregar a tempo.

7396-4 / GCK94 THOMAS E SEUS AMIGOS  
GRANDES LOCOMOTIVAS SORTIMENTO

19,2 x 11,4 x 3,4 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961702521

Os trens motorizados TrackMaster™ e os conjuntos de 
trens permitem que as crianças experimentem um mundo 
de brincadeiras com momentos inspirados em Thomas & 

Friends™. Em um episódio especial, quando Thomas viaja 
para a China e ele precisa escapar das chamas ferozes do 

dragão! Para ainda mais maneiras de brincar, o TrackMaster™ 
impulsiona os motores na pista TrackMaster™! (Empurre 

os motores de metal vendidos separadamente e sujeitos à 
disponibilidade). Conjunto de trem inclui Thomas motorizado, 
layout de pista completo, dragão e colapso na estação com 

obras de arte de Yong Bao

7396-7 / BMK87 THOMAS E SEUS AMIGOS 
TRENZINHO MOTORIZADO SORTIMENTO
5 x 14 x 26 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0746775384463

Os trens motorizados TrackMaster™ da Fisher-Price levam 
o Thomas & Friends™ a velocidades maiores, alturas mais 
altas e grandes aventuras! Ligue o interruptor para vê-los 
correr em outra jornada emocionante! Colete todos eles para 
construir uma ferrovia motorizada TrackMaster ™ cheia de 
motores realmente úteis! Cada trem requer 2 pilhas AAA.
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7601-5 / BMK93 THOMAS E SEUS AMIGOS TRENZINHO 
MOTORIZADO COM ACESSORIOS SORTIMENTO
5,2 x 8,3 x 35,3 cm | Cx. 9 | Sort. SIM | 0887961795653

Com as locomotivas motorizadas TrackMaster™, as crianças poderão 
se divertir ao reviver os grandes momentos de Thomas e Seus 
Amigos. Estas locomotivas incluem dois vagões adicionais, bem como 
figuras e detalhes únicos de diferentes cenas da animação.

7593-3 / GJX83 THOMAS E SEUS AMIGOS PISTA THOMAS NA ÁFRICA
5 x 20 x 13 cm | Cx. 5 | Sort. NÃO | 0887961820256

Os maquinistas agora poderão recriar as selvagens aventuras de Thomas pela selva 
africana que ele visitou no filme Um Grande Mundo de Aventuras!

7157-7 / FTB93 BLAZE ROBOS TRANSFORMÁVEIS SORTIMENTO
19,4 x 11,2 x 25,1 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961609028

A aventura continua e transforma os personagens robôs incríveis!

6620-4 / FDH28 BLAZE VEÍCULOS BASICO SORTIMENTO
3,9 x 6,4 x 6,3 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961250053

Blaze e seus amigos estão lançando uma nova forma em seus carrinhos 
prontos para correr feitos de plástico! O veículo Crusher de plástico com 

rodas livres, pneus de monster truck e eixos de metal, é perfeito para 
recriar rápidas corridas e manobras espetaculares como vistos no show 

Blaze e as Monster Machines!

6613-8 / CGK22 BLAZE VEÍCULO TURBO SORTIMENTO
11 x 18 x 18 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961486230

É dia de corrida e o Blaze e as Monster Machines estão prontos para 
ação e cheios de energia! Pressione os carrinhos de corrida para dar 
corda e veja como eles correm! Vendidos separadamente e sujeitos à 

disponibilidade.
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8730-1 / GWY68 MEGA BLOCKS DISNEY BOLSA DE CONSTRUÇÃO 
SORTIMENTO
30,5 x 35,6 x 12,7 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961939729

Seu pequeno construtor pode exercitar a imaginação com os Block Buddies do 
Mickey Mouse e um conjunto de 59 blocos de montar grandes e coloridos. Os blocos 
grandes se encaixam e se desmontam com facilidade, ajudando a desenvolver as 
habilidades motoras das crianças enquanto elas empilham as peças. Para deixar a 
brincadeira ainda melhor, os blocos podem ser combinados com qualquer brinquedo 
Mega Bloks para prolongar a diversão por horas. Quando chegar a hora de guardar, 
basta colocá-los na bolsa. Ideal para First Builders, a partir de 1 ano

8730-8 / GWN57 MEGA BLOCKS DISNEY BALDE DE CONSTRUÇÃO AS AVENTURAS DE SIMBA
20 x 28 x 40 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961944174

O mundo do Rei Leão ganha vida com este conjunto de temas tropicais de grandes blocos coloridos e peças especiais. 
Apresentando um escorregador na selva com peças que se mexem para revelar larvas gostosas, para que as versões de 
Simba, Timon e Pumba da Block Buddies possam se deliciar – enquanto seu bebê brinca. Quando a brincadeira termina, 
os blocos podem ser armazenados no balde que pode ser fechado novamente – o que significa limpeza fácil e sem 
preocupações pelo resto dos seus dias.

8730-7 / GWF89 MEGA BLOCKS DISNEY  
BALDE DE CONSTRUÇAO SORTIMENTO
14 x 29 x 25 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961939651

Deixe a imaginação do seu pequenino correr solta com baldes temáticos. Blocos 
de construção coloridos empilháveis com temas da Disney Block Buddies. Feitos 

apenas para mãos pequenas, os blocos são fáceis de entender e empilhar, 
ajudando a desenvolver as habilidades motoras e a criatividade. O seu pequenino 

pode construir direto no balde e, após a brincadeira, tudo se arruma perfeitamente.

8730-6 / GWF94 MEGA BLOCKS DISNEY PEQUENOS VEÍCULOS 
SORTIMENTO
17 x 18 x 30 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961939699

Os pequenos construtores podem partir para uma aventura com o Mickey ou a 
Minnie Block Buddies em seu veículo acompanhante. Cada conjunto vem com 
blocos grandes e fáceis de manusear e peças especiais que você pode usar para 
construir destinos divertidos. Parta para a aventura e antes de sair guarde tudo 
dentro do veículo para facilitar a limpeza!

8731-1 / GWF99 MEGA BLOCKS DISNEY  
MESA DE CONSTRUÇÕES TOY STORY
13 x 41 x 61 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961939736

Seu pequenino vai adorar guiar 2 personagens clássicos do Toy Story através 
deste carnaval montável em cima de uma mesa dobrável, que também serve 
como armazenamento e maleta portátil para os 33 blocos incluídos. Os 
blocos para a distância entre eixos podem ser rolados ao longo da trilha de 
mesa; visite o carrossel montável do carnaval, a bilheteria e o arco enquanto 
descobre esse mundo mágico com o Woody e o Buzz Lightyear.

7123-7 / FWK22 MEGA BLOCKS TREM MUSICAL ABC
12,9 x 28,9 x 38 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961675832

Todos a bordo do trem ABC que emite sons reais e toca música. 
Seu filho vai seguir o caminho mais rápido para aprender o alfabeto 

construindo um trem musical com as letras de A a Z! Conecte as 
três bases rotativas e empilhe os blocos de letras no topo para 
aprender o alfabeto ou até criar algumas palavras! Em seguida, 

pressione a chaminé do trem e descubra sons reais e uma música 
para adicionar mágica musical à sua aventura alfabética.

7166-8 / GGC81 MEGA BLOCKS MEUS PRIMEIROS VEÍCULOS 
SORTIMENTO

17,4 x 18,5 x 24,8 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961775433

Compita ou vá ao resgate quando seu pequeno usa as três peças grandes 
para montar um desses carros de corrida rápidos, veículos de resgate ou 

caminhonetes! Projetado para os pequenos construtores, cada um desses fortes 
veículos são fáceis de construir e sustentar para se divertir muito na estrada! Eles 

são vendidos separadamente. Cores, temas e detalhes podem variar.
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6394-2 / DCH63 MEGA BLOCKS SACOLA PARA CONSTRUÇÃO
15 x 35 x 30 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0065541083271

A criatividade não tem fim com esses 80 blocos de montar premiados! Monte, 
empilhe e explore infinitas possibilidades para construir com esse conjunto 
premiado de 80 blocos de montar em cores clássicas! Agora seus filhos poderá 
construir qualquer coisa que imaginar ao usar os blocos e formas especiais para 
criar torres, castelos, animais divertidos, ou qualquer coisa que possam sonhar!

7764-3 / GPW35 MEGA BLOCKS CÃOZINHO DE ARRASTAR 
COM BLOCOS DE CONSTRUÇÃO
32,7 x 29,2 x 21,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961897258

Seu pequeno vai encontrar uma surpresa ao andar com seu filhote. Você pode 
alimentá-lo colocando blocos na boca e depois levá-lo para passear com a 
trela e... Surpresa! Seu filhote sairá deixando blocos de cocô! Depois, eles 
podem usar os blocos grandes para construir diretamente na cabeça, nas 
costas e no nariz do cachorro. Inclui 1 filhote, 15 maxi blocos de construção.

6607-2 / FKL01 MEGA BLOCKS SACOLA VAMOS CONSTRUIR
25,5 x 29,5 x 10,5 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961548242

Desperte a criatividade com 40 blocos de construção premiados! Construtores 
iniciantes podem dar vida a mundos inteiros a partir de sua imaginação 

quando usam este conjunto de 40 blocos de construção premiados para 
criar tudo o que sonham! Construa tudo, desde um temível dinossauro e uma 

linda borboleta até um trem de choo-choo ou castelo de conto de fadas! 
Perfeitos para mãos pequenas, os grandes blocos se encaixam e se separam 

facilmente, ajudando o seu pequeno a desenvolver habilidades motoras e 
criatividade enquanto brincam. Ideal para First Builders ™, com mais de 1 ano 

de idade Recursos: 1. 40 grandes blocos de construção coloridos

7601-0 / GKX45 MEGA BLOCKS PEEK A BLOCKS SORTIMENTO
10 x 14 x 8 cm | Cx. 9 | Sort. SIM | 0887961832983

Mega Bloks® Sortimento de 6 Animais Que Recriam O Clássico “Peek-A-Boo”, 
¡Colecione-os!

7601-1 / GKX66 MEGA BLOCKS PEEK A BLOCKS ARREMESSAR E DESLIZAR
4 x 24,8 x 19,6 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961833218

Comece uma maneira totalmente nova de brincar com os animais Peek A Blocks™! Agora, seu 
pequeno construtor pode se divertir com 2 animais Peek A Blocks™ e seus escorregadores 
divertidos! Cada conjunto inclui 1 animal e 13 peças para montar seu ambiente e escorregador. 
Empilhe o animal em um grande bloco de montar para uma surpresa. Em seguida, coloque seu 
animal Peek A Blocks™ no lançador e pressione a alavanca para mandar o animal rolar pelo 
escorregador. Combine o escorregador Panda e o escorregador Pinguim para expandir seu 
mundo Peek A Blocks™! Cada um é vendido separadamente. As cores e detalhes podem variar. 

7764-4 / GKX70 MEGA BLOCKS PEEK A BLOCKS SET GRANDE 
CONJUNTO MONTAGEM

38,1 x 29,2 x 8,2 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961833232

Entre de cabeça na diversão em uma aventura em um parque de diversões 
de 3 andares com esses cachorros e gatinhos atrás de você! Seu filho pode 

brincar com um parque de diversões de 3 andares, 1 filhote e 1 gatinho Peek 
A Blocks™! Eles podem construir o parque de diversões e colocar os animais 

Peek A Blocks™ em um grande bloco de construção para jogar “cadê o 
bebê?”. Seu bebê pode empilhar o Peek A Blocks™ no lançador, um após o 

outro, e pressionar a alavanca para baixo para enviar o cão e o gato correndo 
atrás dos escorregadores. Inclui 2 Peek A Blocks™, 29 blocos de construção 

maxi, 3 escorregadores e um lançador.
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8731-0 / GRT80 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE CHELSEA 
CONJUNTO PRAIA COM PETS SORTIMENTO
6,4 x 16,2 x 11,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961911503

Inspirados na mais nova série Barbie Dreamhouse Adventures, esses conjuntos de 
bonecas e animais de estimação da Chelsea inspiram histórias selvagens de amizade 
com uma boneca, animais da selva e seis acessórios! Cada Chelsea apresenta um maiô 
com cores vivas e uma estampa tropical perfeita para a hora do banho ou para brincar na 
água, além de uma boia com tema animal, snorkel e outros acessórios com um divertido 
tema da selva. Cada Chelsea vem com um bicho de estimação selvagem, como um 
papagaio, tartaruga ou lagarto, para inúmeras aventuras de contar histórias.

8730-2 / GTM84 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE CHELSEA 
FESTA NA SELVA

34,3 x 26,7 x 7 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961918410

Inspirada na mais nova série Barbie Dreamhouse Adventures, este conjunto 
da Chelsea causa diversão nas histórias com um tema de festa de aniversário, 
amigos animais e um recurso surpresa super divertido! A Chelsea vem vestida 

de maneira perfeita para a festa – e desde que seja seu aniversário ela consegue 
abrir a pinhata! Quando a imaginação a prende ao conjunto e a ajuda a balançar o 
presente gigante, ele se abre, revelando muitas peças coloridas e surpreendentes.

7351-7 / FWV20 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE EXPLORAR 
E DESCOBRIR CHELSEA COM ACESSÓRIOS
4,4 x 16,2 x 16,5 cm | Cx. 12 | Sort. NÃO | 0887961683752

Chelsea leva seu cachorrinho para passear e as crianças podem imaginar um mundo 
de possibilidades com Chelsea! Chelsea leva seu cachorrinho como acompanhante 
de viagem, pegue sua mochila e você pode colocar tudo o que você precisa para 
começar a viagem! Chelsea tem um celular, um ursinho de brinquedo, fones de 
ouvido rosas e uns óculos de sol rosas. Os viajantes curiosos vão amar levá-la a 
lugares novos e explorar o mundo, porque quando uma criança brinca com a Barbie, 
ela imagina tudo o que ela quiser!

8730-5 / GTM82 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE 
BARBIE & CHELSEA ANIMAIS DA SELVA SORTIMENTO
6 x 32,4 x 22,5 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961918397

Inspirada na série Barbie Dreamhouse Adventures, este conjunto de 
peças da Barbie e da Chelsea gera histórias selvagens com um tema 
de aniversário na selva! As irmãs estão prontas para comemorar com 
roupas e acessórios de festa, com cores vivas e estampas tropicais. 
Os acessórios temáticos preparam o cenário para uma festa de 
aniversário e três amigos animais bebês – um macaco, uma girafa e 
um elefante – inspiram uma aventura na selva.

8730-9 / GRT86 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE 
CONJUNTO DE IRMÃS VIAGEM COM PETS SORTIMENTO
5,4 x 32,4 x 15,2 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961911534

A Barbie e suas irmãs Skipper e Stacie estão prontas para uma aventura 
na selva inspirada na mais nova série Barbie Dreamhouse Adventures! 
Cada uma usa uma roupa colorida e sapatos adequados para um dia 
de exploração. Quando é hora de dar um mergulho, a imaginação pode 
transformar sua boneca em um maiô de tecido macio com cores vivas 
e estampas tropicais. Um acessório adicional com tema de viagem, 
uma peça colorida na bagagem e um filhote de cachorro inspiram muita 
diversão nas histórias.

7597-3 / GHK23 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE EXPLORAR E DESCOBRIR NADADORA
2,8 x 12 x 8,5 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961795141

A imaginação das crianças pode mergulhar na diversão com esta boneca Barbie® Nadadora, que usa roupas de 
banho coloridas com listras esportivas e detalhes brilhantes.Pressione a alavanca na cintura para ver as pernas 
nadando. Coloque a amiga da boneca Barbie no trampolim para vê-la saltar ou enche-a de água e aperte-a. Vista 
a boneca Barbie® com óculos, pratique o salto perfeito no trampolim ou brinque com uma bola de pólo aquático. 
Quando terminar de saltar,Barbie® pode usar seu acessório de medalha de ouro e relaxar com uma garrafa de água, 
sandálias e uma toalha.
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7352-3 / FWV25 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE  
EXPLORAR E DESCOBRIR VIAJANTE
6 x 32,4 x 22,9 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961683820

Com bonecas inspiradas na Barbie Dreamhouse Adventures, a imaginação pode dar 
uma espiada na vida cotidiana da Barbie e seus amigos enquanto eles embarcam em 
emocionantes aventuras juntos. Em seus look exclusivo do show, Barbie pode ir a qualquer 
lugar que a imaginação das crianças levar. Os sonhadores de 3 a 7 anos adoram explorar 
histórias favoritas e sonhar com novas aventuras, porque quando uma garota brinca com 
a Barbie e seus amigos, ela imagina tudo o que pode ser. Colecione todas as bonecas e 
brinquedos da Barbie Dreamhouse Adventures para contar histórias com toda a turma.

7597-7 / GHR61 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE  
EXPLORAR E DESCOBRIR KEN

15 x 32,5 x 30 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961800647

Com un look informal, o boneco Ken™ está pronto para ir a qualquer lugar onde 
a imaginação das crianças o leve. Ele veste uma camiseta azul e cinza com um 

bolso, calça preta e lindos sapatos azuis. A boneca não pode ficar parada sozinha.

7352-5 / FWY29 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE EXPLORAR E DESCOBRIR HELICÓPTERO
19,1 x 25,4 x 40,6 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961686173

Junte-se à diversão com o Helicóptero da Barbie e viaja com sua imaginação a qualquer parte do mundo! Desenhado 
na cor rosa e azul, ”voe” com este helicóptero e admire a vista lá de cima. Tem espaço para duas bonecas (vendidas 
separadamente) e incluem cintos de segurança para fazer com que a hora da brincadeira seja mais realista e “controles” na 
cor prata para que você possa levar o helicóptero aonde quiser! Onde será a sua próxima aventura?

7352-6 / GJB33 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE EXPLORAR E DESCOBRIR JATINHO DE AVENTURAS
24,1 x 27,9 x 58,4 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961807448

Este incrível Jatinho de Aventuras brilha nas alturas. Abra e descubra um interior brilhante com tudo o que é necessário para uma 
viagem divertida! Tem três assentos cor de rosa e cintos de segurança para ser mais realista. Inclui boneca!

7353-2 / FXG57 BARBIE MALIBU CASA
17 x 75 x 41 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961690774

O conjunto Barbie® Malibu House™ está pronto para dar asas à imaginação das crianças para 
que elas mergulhem em transformações legais e muitas peças para brincadeiras criativas! A 

casa de bonecas da Barbie® se abre para revelar diversos espaços para brincar e recursos que 
multiplicam a diversão. Conte histórias nas quais a boneca Barbie® se diverte com suas irmãs, 

dá festas do pijama ou churrascos no quintal, comemora um aniversário, um feriado ou um 
dia qualquer! A Barbie® Malibu House vem com mais de 25 acessórios, que incluem mobília e 

utensílios domésticos; boneca não inclusa.

7073-5 / FXG55 BARBIE CASA GLAMOUR COM BONECA
14 x 32 x 54 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961690781

Barbie® está pronta para contar todos os tipos de histórias nesta adorável casa de bonecas Barbie® com 
recursos internos e externos, portabilidade (a cobertura funciona como alça) sendo fácil de dobrar para abrir 
e fechar. Dentro da casa com decoração colorida, uma cozinha prepara a diversão com uma pia embutida e 
fogão, além de uma mesa removível e duas cadeiras para jantar.
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1000-17 / GNH53 BARBIE PLAYSET CASA DOS SONHOS 
COM ELEVADOR

24 x 77 x 77 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961870831

Quando a imaginação se muda para a Casa dos Sonhos™ da Barbie®, 
ela transforma essa incrível casa de bonecas em uma casa dos sonhos! 

Com mais de 1 metro de altura e 2,10 metros de largura, a Barbie® 
Dreamhouse™ oferece muitas características incríveis: três andares, oito 

ambientes que incluem uma garagem e um escritório, e 70 acessórios 
que incluem móveis, itens domésticos e um cachorrinho; as bonecas, as 

roupas e o carro não incluídos. Cores e decorações podem variar.

7767-5 / GHL93 BARBIE TRAILER DOS SONHOS 3 EM 1
59,7 x 32,4 x 22,9 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961796865

Quando as meninas chegam na estrada com a Câmera Barbie® 3 em 1, suas histórias podem ir onde a 
imaginação as levarem! Muitas transformações e surpresas ocultas tornam o jogo emocionante; Com 50 
peças, as oportunidades de contar histórias são infinitas. É fácil contar histórias de viagens e aventuras ao 
ar livre com a Barbie Camper 3 em 1, porque, com a Barbie®, você pode ser o que quiser! Adicione ainda 
mais variedade ao conjunto, expandindo o mundo da Barbie®.

6916-8 / FRP01 BARBIE SUPERMERCADO DE LUXO DA BARBIE
10,1 x 32,6 x 38,8 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961632309

Barbie® tem todos os ingredientes para a diversão com um kit de loja de comestíveis que tem tudo que é necessário para recriar 
uma ida ao supermercado! Incluí boneca e acessorios.

7597-9 / GHL91 BARBIE PISCINA COM BONECA
19 x 15 x 15 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961796841

Mergulhe na diversão de verão com a boneca Barbie® e sua piscina! É a piscina perfeita para uma festa! A boneca 
Barbie® pode deslizar até a piscina espirrando água ou descansar na área de assentos. Um design colorido inspira 
estilo e acessórios incentivando narrativas imaginativas. Duas bebidas frias, dois porta-copos ao lado da área de 
assentos e uma toalha com uma estampa colorida ajudam a preparar o cenário para um dia perfeito de verão. A 
boneca Barbie® está pronta para a piscina em um maiô brilhante com divertidos gráficos florais.

7156-6 / FTV96 BARBIE BONECA E BICICLETA
7,6 x 31,5 x 30,2 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961652598

Barbie® faz rodar a imaginação com uma linda bicicleta em que ela pode 
realmente montar! Desenhada em rosa com toques prateados, uma cesta e um 
assento roxo, ela cria todos os tipos de histórias. Barbie® se encaixa no assento 
para uma brincadeira dinâmica – um clipe no banco segura seu corpo, suas mãos 
se encaixam no guidão e seus pés se encaixam nos pedais. Basta pressionar para 
iniciar a ação: as pernas da boneca Barbie® dobram-se na cintura e nos joelhos 
para que os pés se movam com os pedais enquanto as rodas rolam para a frente.

8727-0 / GRG30 BARBIE COM BARCO E CACHORRINHO
17,8 x 21,6 x 36,8 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961903560

A imaginação pode levar suas histórias da terra ao mar com a Barbie 
e seu barco que flutua de verdade! Depois que as crianças vestem a 
Barbie com seu colete salva-vidas, ela e seu filhote de estimação podem 
andar pela esteira e descansar na popa com porta-copos plug & play. 
O barco possui espaço para três bonecos e um design colorido com 
detalhes exclusivos. Inclui acessórios temáticos para começar a história.

NOVO
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8735-2 / GRG56 BARBIE MÓVEIS E ACESSÓRIOS COM PETS SORTIMENTO
9,5 x 11,4 x 17,2 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961903775

Esses packs de acessórios da Barbie criam inúmeras possibilidades de horas de diversão com a 
Barbie. Escolha entre os acessórios que estimulam histórias como peças de teatro, relaxamento, 
um dia de praia ou uma brincadeira para animais de estimação. Cada pacote inclui um amigo animal 
para inspirar histórias de amizade, além de quatro a cinco peças adicionais com detalhes sensoriais e 
texturas divertidas que trazem toques realistas à hora de imaginar.

8731-9 / GRG75 BARBIE MINI PLAYSET COM PETS SORTIMENTO
19,1 x 26,7 x 8,3 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961903966

Esses mini sets da Barbie criam inúmeras possibilidades de horas de diversão com a Barbie. Cada 
conjunto inclui aproximadamente oito peças – incluindo um animal de estimação! – com toques 
divertidos e detalhes sensoriais que despertam a imaginação. Escolha entre os cenários que 
inspiram os contadores de histórias a imaginar uma noite de jogos com uma mesa de pebolim que 
funciona de verdade, fazer um churrasco com uma churrasqueira perfumada ou cuidar de dois 
filhotes adoráveis em seu doce lar.

8731-7 / GRG90 BARBIE PLAYSET PET SHOP
39,4 x 32,4 x 7,6 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961904093

Vá até a loja de animais de estimação com a Barbie e seu filhote! Este conjunto para animais de estimação pode se transformar em segundos – vire o balcão 
para revelar uma área de banho e tosa para o filhote da Barbie. Um balcão de caixas e estantes oferecem muito espaço para guardar mais de 20 peças 
temáticas, algumas com alças para que a Barbie possa segurá-las por conta própria, além de três animais de estimação adicionais, incluindo um gatinho, 
um hamster e uma tartaruga.

1003-08 / DVX59 BARBIE CARRO CONVERSÍVEL
34,9 x 16,2 x 18,4 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961376852

Pegue a estrada aberta com o conversível Barbie® - as possibilidades de 
contar histórias são infinitas! Projetado em rosa cintilante com a silhueta da 
Barbie® como ornamento do capô, o veículo de dois lugares tem o estilo 
exclusivo da Barbie®. O formato esportivo do carro tem spoiler na parte traseira 
e rodas prateadas que realmente rodam. O interior é moderno em preto com 
etiquetas de estofamento realistas e cintos de segurança para as bonecas 
(vendidos separadamente). Empurre o conversível para dirigir aonde quer que a 
imaginação o leve, porque com a Barbie®, tudo é possível! Inclui Barbie® glam 
conversível; boneca não incluída. Cores e decorações podem variar.

1003-09 / HBB91 BARBIE BONECA E RESTAURANTE
53,3 x 31,8 x 12,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961984569

Jovens foodies podem servir todos os tipos de diversão de contar histórias com a 
boneca Barbie® Cook ‘n Grill Restaurant ™ e conjunto de brinquedos! Apresentando 

um design colorido e moderno, seis áreas de jogo e mais de 30 peças no total, este 
conjunto inspirado em café desperta uma imaginação sem fim. A boneca Barbie® está 

pronta para um dia de trabalho e diversão com um vestido, adorável avental rosa e 
chapéu de chef. As crianças podem ajudá-la a receber pedidos na janela para viagem 

ou acomodar até quatro pessoas no balcão de jantar e na mesa do pátio. Em seguida, 
vá para a cozinha para virar hambúrgueres na grelha giratória, organizar doces na 
vitrine giratória de sobremesas, colocar uma pizza no forno e vê-la mudar de cor 

quando estiver “cozida”! Com mais de 30 peças no total e tantas oportunidades de 
contar histórias, crianças a partir de 3 anos podem contar suas histórias da Barbie® 

como chef, garçom, cliente ou os três! 

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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8729-9 / GRN27 BARBIE EXTRA COM ACESSORIOS E MASCOTE SORTIMENTO
7 x 33 x 25 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961908480

As Barbie Extra aumentam as opções ousadas de moda e personalidades exageradas, 
acompanhadas de seus animais de estimação, mostrando que o estilo é um estado de espírito. 
Todas as Barbie Extra podem ser montadas com corpos articulados, incluem animais de estimação 
que também são “extras” e têm mais de 10 peças plissadas de moda e acessórios. Cada boneca 
também vem em uma embalagem exclusiva, incluindo um elemento tátil único, como o tecido da 
jaqueta da Barbie, confetes dentro do botão e folha holográfica de prata no logotipo. Inclui a Barbie 
Extra usando roupas e acessórios, além de acessórios para os animais de estimação.

8726-6 / GRB93 BARBIE CADEIRA DE RODAS LOIRA SORTIMENTO
11 x 29 x 21 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961900439

A Barbie celebra a diversidade com bonecas exclusivas que incentivam as meninas 
a sonharem grande! Com uma ampla variedade de tons de pele, cores dos 
olhos, cores e texturas de cabelo, tipos de corpo e looks, as Barbie Fashionistas 
são pensadas para refletir o mundo que as meninas veem ao seu redor hoje, 
oferecendo-lhes infinitas maneiras de contar histórias. Cada uma dessas bonecas 
inspira novas possibilidades de brincar.Conta uma cadeira de rodas manual, com 
rodas giratórias e um freio funcional. Uma rampa é incluída para que a Barbie possa 
entrar e sair facilmente da Barbie Dreamhouse. Cada uma também complementa 
seu visual moderno e colorido com um segundo acessório.

8729-3 / GRB94 BARBIE CADEIRA DE RODAS  
MORENA SORTIMENTO
11 x 29 x 21 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961900446

Barbie® e Ken™ Fashionistas™ celebram a diversidade com bonecas 
fashion exclusivas que incentivam a contar histórias do mundo real e 
repletas de sonhos. Com uma grande variedade de tons de pele, cores 
de olhos, cores e tipos de cabelos, tipos de corpos e de roupas, as 
bonecas foram projetadas para refletir o mundo que as crianças veem 
hoje. A Barbie® inspira novas possibilidades de brincadeira com uma 
cadeira de rodas manual e uma rampa para que ela possa entrar e sair 
facilmente da Barbie® Casa Dos Sonhos™ (vendida separadamente e 
sujeita a disponibilidade). As crianças podem colecioná-las para criarem 
infinitas formas de contar histórias, expressar o seu próprio estilo e 
se divertir! Inclui 1 Barbie® usando roupas e acessórios da moda. 
Cada produto é vendido separadamente, sujeitos a disponibilidade. As 
Barbie® não ficam em pé sozinhas. Os sapatos sem salto encaixam 
nas bonecas com tornozelos articulados ou pés achatados. Cores e 
decorações podem variar.

8728-8 / GRB41 BARBIE KEN ANIVERSARIO 60 ANOS SORTIMENTO
5,1 x 32,4 x 11,4 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961899948

O Ken celebra uma ocasião importante com um visual único e acessórios que as 
crianças e os colecionadores vão adorar.

8735-6 / GRB35 BARBIE MALIBU ANIVERSÁRIO  
DE 50 ANOS SORTIMENTO

5,4 x 32,4 x 11,4 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961899887

Essa Barbie comemora uma ocasião importante com um visual 
único e acessórios que as crianças e os colecionadores vão adorar.

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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7765-5 / GHH38 BARBIE PRAIA SORTIMENTO
8,6 x 32,4 x 4,4 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961804188

A ?Barbie® e suas amigas adoram passar um dia na praia! E vestidas para entra na água, 
todas estão prontas para o verão. Estas bonecas estão prontas para aproveitar o sol e a 
diversão com seus fabulosos maiôs estampados da última moda. As crianças vão adorar 
brincar na praia, na piscina e passar férias de verão com as amigas. Colecione todas as 
Barbie® a Praia para uma verdadeira festa à beira-mar! Inclui boneca com roupa de banho 
não removível. Cada produto é vendido separadamente e sujeito à disponibilidade. As 
bonecas não ficam em pé sozinhas. As cores e decorações podem variar.

5021-5 / T7439 BARBIE FASHION SORTIMENTO
4,9 x 29,6 x 4,3 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0027084929539

Prepare-se para uma brincadeira cheia de estilo! Este sortimento vem com quatro bonecas 
Barbie, cada uma com roupinhas no seu estilo característico, com colar e sapatos.

5021-6 / T7580 BARBIE GLITTER SORTIMENTO
5,2 x 27,4 x 7 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0027084930696

Aumente o brilho! Este sortimento inclui três bonecas 
Barbie diferentes, prontas para ir em uma festa! Cada uma 

tem seu próprio vestido, decorado com glitter e brilho! 
Também inclui brincos, bolsa e acessórios.

6266-1 / FBR37 BARBIE FASHIONISTAS SORTIMENTO
9,3 x 4,5 x 28,9 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961377019

Cada Barbie Fashionista tem seu próprio visual e estilo, com mais diversidade e variedade em estilos, roupas, sapatos e acessórios. 
Inclui boneca Barbie® Fashionistas™ com roupas e acessórios. Cada produto é vendido separadamente, sujeito à disponibilidade. As 
bonecas não ficam em pé sem apoio. Os sapatos baixos servem apenas as bonecas com tornozelos articulados ou pés planos. As cores 
e decorações podem variar.

6237-0 / DWK44 BARBIE FASHIONISTAS KEN SORTIMENTO
5,8 x 29,4 x 7,1 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961383676

Cada boneco Ken Fashionista tem seu próprio visual e estilo, com mais diversidade e variedade em estilos. Cada produto é vendido 
separadamente, sujeito à disponibilidade. As bonecas não ficam em pé sem apoio. As cores e decorações podem variar.



38

7891-2 / GHN04 BARBIE PENTEADOS DE FANTASIA 
COM ACESSÓRIOS SORTIMENTO
22,9 x 32,4 x 6 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961797541

Essas fantásticas bonecas Barbie® têm cabelos coloridos e brilhantes 
que podem ser ainda mais fantásticos! Cada uma vem com acessórios 
para uma transformação instantânea em um personagem mágico: um 
unicórnio ou uma sereia. A transformação é fácil: basta adicionar uma 
camiseta e uma tiara, depois adicionar acessórios e estilo. A boneca 
Barbie® tem um vestido brilhante, saltos de prata e brincos.

6876-4 / FTG80 BARBIE FEITA PARA MEXER SORTIMENTO
14,5 x 6,4 x 28,5 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961643756

Barbie® está pronta para se exercitar completamente, seja que testar seu equilíbrio na postura da árvore o que fizer 
uma sessão de alongamento antes do se exercício aeróbico! E fica fabulosa para o exercício com um top macio de 
academia e elegantes malhas esportivas om padrões florais. Com suas 22 “articulações” Barbie® você pode esticar, 
dobrar e posar de muitas maneiras!7603-0 / GJN32 BARBIE BANHO DE ESPUMAS

28 x 32 x 9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961814231

As crianças podem explorar o mundo do bem-estar com a boneca Barbie® e seu 
filhote! Este brinquedo de bonecas e banheira de hidromassagem permite que as 
crianças tomem um banho relaxante, completo com um tratamento de spa. Encha 
a banheira com água, coloque a boneca Barbie® dentro e adicione uma das bolsas 
efervescentes perfumadas para obter um efeito luxuoso de banho de espuma. 
Instale o banco e as prateleiras com inspiração em madeira ao lado da elegante 
banheira branca para criar uma atmosfera ainda mais relaxante. Inclui boneca 
Barbie®, cachorrinho, banheira, móveis de banheiro e vários acessórios temáticos.

7598-1 / GKH73 BARBIE DIA DE SPA SORTIMENTO
6,5 x 32,5 x 8,9 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961810899

Para os pequenos que gostam de mimos, agora podem explorar o mundo do bem-estar com a Barbie® e escolher entre um dia de spa, uma festa 
do pijama ou uma vida fitness.

7766-7 / GJR84 BARBIE SPA DE LUXO  COM PETS
8,5 x 32,1 x 39,8 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961816495

O conjunto Barbie® Face Mask Spa Day celebra uma de suas maneiras favoritas de recarregar as energias: máscaras faciais 
–– temos massinha e formas para fazer máscaras faciais para Barbie® e seu filhote, uma caneta que cria manchas removíveis 
e um balcão de spa para fazer as crianças mergulharem nesta experiência. O conjunto de spa para o rosto vem com a boneca 
Barbie®, um filhote de cachorro, uma estação de spa com moldes para máscaras, três tubos de massinha Barbie® e acessórios 
para realizar tratamentos faciais rejuvenescedores repetidamente.
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7767-0 / GHN07 BARBIE SALÃO DE MANICURE COM PETS
27,9 x 32,4 x 9,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961797565

A boneca Barbie® inspira os cuidados pessoais com este conjunto de 
bonecas, filhotes e esmalteria, semelhante a um spa e diversão com 
mudança de cor – é tão fácil de brincar! Um banco de madeira inspirado 
em spa mantém os suprimentos de manicure e pedicure e tem um local 
para o filhote descansar. A boneca Barbie® usa roupões coloridos e 
sapatos de spa.

7351-2 / GBK12 BARBIE CLOSET DE LUXO COM BONECA
8,3 x 32,2 x 33,7 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961716450

O armário da Barbie não é apenas projetado para ser super portátil, ele 
também inclui uma boneca Barbie, roupas e acessórios para criar looks 
diferentes e muitas histórias. Um mundo de possibilidades!

7598-2 / GNK01 BARBIE MEDITA COMIGO COM PETS
13 x 17 x 16 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961872446

Explore o mundo do bem-estar com Barbie® e seu cachorro. Esta boneca de meditação dá vida à prática com 
recursos que incluem luzes e sons.

8726-3 / GVK58 BARBIE COLOR REVEAL OVO DE PASCOA 
SORTIMENTO
6 x 10 x 6 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961928549

As mascotes Barbie Color Reveal Easter Egg proporcionam uma 
experiência de desembalagem de primavera cheia de surpresas - cinco 
delas! Os itens vêm em um ovo colorido decorado com o logotipo da 
Barbie. Abra e remova os quatro sacos de dentro; um deles contém um 
animal de estimação Color Reveal. Assim que o encontram, as crianças 
simplesmente mergulham em água morna e giram; o fundo do ovo é 
perfeito para essa ação. A água muda de cor, e quando o animal é puxado 
para fora, seu visual é revelado! Mas as surpresas continuam a abrir as 
outras bolsas para descobrir três acessórios: um pintinho, uma cesta e um 
par de orelhas de animal de estimação - as orelhas são aleatórias em cores 
e estilo animal para criar mais de 20 combinações diferentes! Além disso, 
um divertido recurso de mudança de cor pode ser repetido indefinidamente 
com água gelada e quente.

8731-3 / GWC55 BARBIE COLOR REVEAL BRILHANTE SORTIMENTO
9 x 32 x 9 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961920086

As Barbie Color Reveal oferecem muitas surpresas na revelação! Uma boneca com roupa da moda está 
garantida, mas o visual de cada boneca permanece um mistério até ser revelado. Cada série tem um tema 
único – essas bonecas Color Reveal são inspiradas em glitter com pernas moldadas em glitter e uma saia 
cintilante. Use o tubo para guardar os acessórios da Barbie. As crianças podem colecioná-los para misturar e 
combinar os acessórios e expandir as possibilidades! Inclui a Barbie Color Reveal, moda e acessórios.

8731-2 / GWC56 BARBIE COLOR REVEAL COLORIDO SORTIMENTO
8,4 x 32,4 x 8,4 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961920093

As Barbie Color Reveal oferecem muitas surpresas na revelação! Uma boneca com roupa da moda está 
garantida, mas o visual de cada boneca permanece um mistério até ser revelado. Cada série tem um tema único 
– essas bonecas Color Reveal são monocromáticas com pernas moldadas e cabelos coloridos combinando. 
As crianças podem colecioná-las para misturar e combinar os acessórios e expandir as possibilidades! Inclui a 
Barbie Color Reveal, moda e acessórios.

NOVO

NOVO

NOVO
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5824-8 / DMM06 BARBIE FANTASIA PRINCESAS 
BÁSICA SORTIMENTO
5 x 29,4 x 4,6 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961282511

Estas lindas princesas Barbie® estãoprontas para um 
baile real! Elas vão brilhar com seus lindos corpetes com 
detalhes característicos e as saias brilhantes que combinam. 
Escolha entre uma princesa vestida de rosa com detalhes 
com laços ou uma de roxo com adornos cor-de-rosa. Os 
sapatos e as tiaras completam o visual. Entre em seu próprio 
reino de contos de fadas com essas graciosas princesas! 
Inclui boneca princesa Barbie com roupa e acessórios 
removíveis. Cada produto é vendido separadamente, sujeito 
à disponibilidade. As bonecas não ficam em pé sem apoio.

7598-7 / GJK12 BARBIE FANTASIA PRINCESAS SORTIMENTO
11 x 32 x 5 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961813036

As bonecas Barbie Princesa de Dreamtopia transformam os sonhos em realidade. Essas 
princesas Barbie usam vestidos brilhantes com estampas de arco-íris, flores e muito mais!

7599-1 / GKH26 BARBIE FANTASIA PRINCESAS VESTIDO MÁGICO
23 x 32 x 12 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961827286

Viva um conto de fadas fashion com a boneca Barbie Princesa Vestido Mágico! Barbie está vestida para uma ocasião de gala 
com um vestido estampado com flocos de neve e muito brilho. Um corpete brilhante com um efeito de mudança de cor de 
branco para roxo complementa a roupa. Pressione o botão no corpete da Barbie® para criar um momento incrível: seu vestido 
abrirá revelando flocos de neve. Uma mexa rosa nos longos cabelos loiros da boneca Barbie® adiciona um toque de fantasia 
e um pincel é incluído.

7599-0 / GJK53 BARBIE FANTASIA PRINCESA COM CARRUAGEM
14,3 x 32,1 x 39,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961813227

Leve a boneca Barbie Princesa com Carruagem em uma viagem encantada com 
seu cavalo e carro de fantasia. Os amantes de contos de fadas podem assumir o 
comando e dirigir esse casal fantástico para onde quer que sua imaginação os leve. 
Sente a boneca Barbie® no veículo e deixe-a andar no estilo de uma carruagem, ou 
vire-a e prenda-a para poder ficar para trás e conduzi-la como um carro.

8726-1 / GTF37 BARBIE PRINCESA PENTEADOS FANTÁSTICOS 
SORTIMENTO

15,2 x 32,4 x 5,4 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961913811

Conte histórias mágicas com as bonecas Barbie Dreamtopia, com looks 
fantásticos e cabelos coloridos e muito longos! Escolha entre uma boneca 

Barbie princesa e uma Barbie sereia com cabelos coloridos de 7 polegadas que 
inspiram diversão sem fim. Ambas bonecas apresentam um visual vibrante de 

conto de fadas com detalhes brilhantes. Acessórios de penteado como pinças, 
duas tiaras, duas presilhas e dois clipes de pente decorativos permitem que a 

imaginação jovem projete e crie todos os tipos de looks de contos de fadas para 
a Barbie.

7598-5 / GJJ98 BARBIE FANTASIA FADA SORTIMENTO
11 x 32 x 8,9 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961812893

As bonecas Barbie Fada de Dreamtopia inspiram as crianças a voar! Cada boneca usa um corpete 
brilhante e uma saia colorida. Asas translúcidas com um toque de cor aumentam a diversão, e uma tiara 
vibrante no cabelo de cada boneca completa o visual.

NOVO
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7598-6 / GJK07 BARBIE FANTASIA SEREIA SORTIMENTO
11 x 32,5 x 5 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961812985

As bonecas Barbie Sereia de Dreamtopia inspiram as crianças a mergulharem nas histórias. 
Cada uma tem uma aparência colorida e uma barbatana com detalhes fantásticos.

8731-4 / GTF89 BARBIE FANTASIA SEREIA MUDA DE COR 
SORTIMENTO
22,9 x 32,4 x 5,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961913941

Essas bonecas Barbie Sereia Dreamtopia apresentam uma transformação 
de mudança de cor que permite que a imaginação mergulhe nos contos 
de fadas mais coloridos ainda! Cada boneca Barbie Sereia apresenta um 
visual de fantasia com brilho neon, com cabelo de arco-íris, uma cauda 
multicolorida vibrante e um corpete com detalhes inspirados no mar. 
Pronta para uma transformação de cores? Mergulhe a Barbie em água 
morna e observe como seus cabelos, corpete, cauda e nadadeira se 
transformam para revelar um arco-íris de belos tons pastéis! Mergulhe-a 
em água fria para ajudá-la a voltar ao brilho original de neon ou 
simplesmente espere que ela seque e reviva a transformação novamente.

7073-2 / GFL82 BARBIE FANTASIA SEREIA BRILHANTE
21,4 x 6,3 x 27,7 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961765236

Barbie™ Sereia Brilhante Dreamtopia traz magia à brincadeira com características divertidas que realmente criam 
ondas – a boneca nada e sua cauda se ilumina. Você pode ativar esse recurso apertando um botão ou mergulhando a 
cauda da boneca na água para iniciar um show de luzes. Sua cauda translúcida cria padrões divertidos e fantásticos. 
Cabelos longos e coloridos aumentam a diversão, junto com sua tiara que dá um toque de conto de fadas.

7598-8 / GJK17 BARBIE FANTASIA CHELSEA E UNICÓRNIO
4 x 16 x 5 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961813074

Barbie Chelsea e Unicórnios despertam uma história doce com dois unicórnios bebês e uma boneca 
Chelsea princesa. A imaginação das crianças pode ajudar a Chelsea™ a alimentar seus adoráveis 
amigos unicórnios, um rosa e um roxo, com seus acessórios correspondentes.

7598-9 / GJK49 BARBIE FANTASIA DIA DE PETS SORTIMENTO
6,1 x 29,4 x 17,9 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961813180

Barbie Dia de Pets inspira as jovens mentes a explorar contos de fadas e a contar histórias com peças que despertam todo tipo 
de diversão imaginativa! Cada conjunto apresenta um toque de fantasia: organize uma festa de chá para a boneca Barbie® e 
seus amigos ou ajude a Barbie® a cuidar de seus bebês dragões e do filhote Honey em sua adorável casinha.

NOVO
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8730-3 / GTM85 BARBIE DREAM HOUSE ADVENTURE CHELSEA AVENTURA NO RIO
39,4 x 32,4 x 8,6 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961918427

A imaginação pode contar as mais diferentes com este conjunto da Chelsea inspirado na mais nova série 
Barbie Dreamhouse Adventures. As crianças podem encher o rio da selva com água, para que a Chelsea 
e seus amigos animais possam nadar, mergulhar e flutuar pela ilha. Depois, ajude-os a subir na árvore para 
descer no rio ou tirolesa para o outro lado! A Chelsea usa um maiô colorido, perfeito para brincar na água, e 
ela pode dobrar os quadris para se sentar na sua boia.

8726-8 / GML76 BARBIE PRINCESA ADVENTURE
6 x 33 x 23 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961857603

A Barbie Princess Adventure transporta as mais sonhadoras a uma terra distante cheia de imaginação. A Barbie 
conta com um vestuário cheio de brilho e frases inspiradoras, além disso, o salto alto é perfeito para um dia 
mágico. Os acessórios como uma tiara, um par de sapatos extra, óculos de sol, bolsa, colar e um acessório para 
telefone inteligente transformam qualquer história da Barbie em um conto de fadas da moda. Mas, nenhuma 
aventura real estaria completa sem um bichinho de estimação: também inclui um amigo animal com sua própria 
tiara e coleira!

1000-15 / GBK59 BARBIE STACIE GINASTA PLAYSET
6 x 32 x 23 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961716733

A Stacie™ e suas amigas são lutadoras, assim como a Barbie® 
e juntas, elas formam uma equipe super forte! Com Equipe 
Stacie™, as crianças são inspiradas a explorar seus interesses. 
As jovens atletas vão pirar com este conjunto e boneca Stacie™ 
ginasta. A boneca ginasta pode realmente girar na barra! Basta 
encaixar os pulsos nos clipes e girar a manivela para vê-la virar 
para trás ou para frente. Em seguida, realize uma rotina no solo 
com a fita ou as duas argolas. As crianças vão adorar praticar ou 
competir e buscar a medalha de ouro vamos Equipe Stacie™!

7766-0 / GML79 BARBIE PRINCESA ADVENTURE COM CAVALO
53,3 x 32,4 x 10,8 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961857627

Nenhuma aventura Barbie® Princess Adventure™ estaria completa sem o 
seu cavalo! Com três músicas da Barbie® Princess Adventure™, mais de 25 
combinações de luz e som e ações realistas. Toque na tiara do cavalo para ver 
seus cascos, tiara e freio se acendem enquanto ela faz brincadeiras e relincha. 
Ou pressione o botão próximo à cauda e incline as costas para as patas 
traseiras para ativar um show de luzes mágico e musical! Os joelhos da boneca 
Barbie® se dobram para que ela possa montar, coloque os pés nos estribos e 
galope em aventura.

6615-2 / FHY97 BARBIE BABYSITTER BONECA 
CONJUNTO SORTIMENTO

70 x 32 x 21,5 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961531480

Jogue momentos comuns de babá com esses conjuntos 
da Barbie®. Escolha entre bonecas com estilos e temáticas 
diferentes. Cada uma é vendida separadamente, sujeitas à 

disponibilidade. As cores e decorações podem variar.

NOVO

NOVO
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7766-5 / GHV92 BARBIE CARRINHO DE CACHORRINHOS
22,9 x 32,4 x 7 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961803624

Os amantes de animais podem ajudar a boneca Barbie® a levar seus 
filhotes para viagem com o conjunto Barbie® Stroll ‘n Play Pups™: inclui 
um carrinho com função de transformação, dois filhotes de estimação e 
sete acessórios para ajudar a cuidar deles! Há duas maneiras pelas quais 
a boneca Barbie® pode transportar seus animais de estimação: sentar o 
primeiro filhote no carrinho e o segundo na bolsa de mão Barbie®; ou puxar 
a frente do carrinho para expandi-lo. Os acessórios para o faz de conta 
incluem tudo o que as crianças precisam para dar de comer e brincar.

7352-9 / FXH11 BARBIE BANHO DE CACHORRINHOS
7 x 32,4 x 22,9 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961691313

Os amantes de animais amarão este kit de briquedos da Barbie, o qual inclui três 
bichinhos de estimação: um cachorrinho, um gato e um coelho e mais de 10 
acessórios para cuidados. Inclui três potinhos para comida e três prêmios para os 
bichinhos. Pulverize a grama com água fria e observe como os bichinhos se “sujam” 
enquanto brincam, depois encha a banheira com água quente para um banho e 
observe como eles se limpam!

8731-5 / GXV75 BARBIE FESTA DO FILHOTE COM CACHORRINHO SORTIMENTO
22,9 x 32,4 x 6,8 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961963274

A Barbie está dando uma festa para seus filhotes de estimação e todos estão convidados a se divertir! 
Ajude a Barbie a encher a forma de bolo com a massinha incluída e empurre a alavanca para revelar 
um bolo adorável em formato de osso. As crianças podem decorar os bolos e servi-los aos convidados 
de honra com tigelas coloridas personalizadas para cachorros. Acompanha uma Barbie, dois filhotes 
de estimação, acessórios para contar histórias e uma massinha colorida, as possibilidades para contar 
histórias são infinitas.

NOVO

6236-7 / DWJ68 BARBIE PASSEIO COM CACHORRINHO
4 x 23 x 32,5 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961382884

Ajude a Barbie® a levar seu cachorro para um passeio, ensinando-o como fazer suas necessidades: basta virar a peça na lateral 
do cachorrinho e puxar a coleira -- o bichinho anda sozinho! E a coleira se encaixa na mão da Barbie, dando um toque a mais 
de realismo. E, na hora de ir ao banheiro, aperte o rabinho. A Barbie® pode limpar a sujeira com a vassoura e a pá inclusas. Vem 
também com tigela e osso que se encaixa na boca do cachorrinho! A boneca não fica em pé ou anda sem apoio. As cores e 
decorações podem variar.

7072-8 / FXH08 BARBIE TREINADORA DE CACHORRINHOS
7,5 x 29,4 x 18,1 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961691290

Os amantes de animais vão à loucura com Barbie® Treinadora de 
Cachorrinhos. Há muitas maneiras de cuidar dos animais de estimação 
com a boneca Barbie®, quatro filhotes – incluindo um que faz xixi e um 

que faz cocô – além de acessórios temáticos.
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7766-9 / GHV81 BARBIE CHELSEA AULAS DE BALLET COM CENÁRIO
70 x 27 x 35 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961803518

A Chelsea™ sempre inspira a explorar o mundo. Como sua irmã Barbie®, ela adora 
experimentar coisas novas e inspirar outras pessoas a fazer o mesmo! Com este conjunto 
de balé Chelsea™, você pode ter uma transformação interessante que leva a Chelsea™ 
da aula de balé ao recital, e acessórios temáticos geram histórias sem fim. Ajude a 
Chelsea™ a treinar no bar de balé e depois vá para o quarto dela, onde ela pode se 
preparar para o show! Quando chegar a hora do show, transforme o espaço de prática 
em um palco para o recital.

7766-8 / GHV82 BARBIE CHELSEA  
PARQUE E ANIMAIS COM CENÁRIO
39,4 x 26,7 x 8,3 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961803501

Com cinco áreas de lazer e um filhote de cachorro de 
estimação, este parque de diversões da Chelsea™ 
gera diversão sem fim para contar histórias, e realmente 
gira! Coloque a Chelsea™ e mais dois amigos na 
roda da fortuna, prenda-os e aperte-os para girá-los. 
A difamação pode levar a Chelsea™ ao estande do 
jogo para girar o volante e ganhar um prêmio – muita 
diversão! Com uma blusa listrada, uma saia rosa 
removível e sapatos brancos, a Chelsea™ está pronto 
para jogar o dia todo.

6876-5 / FDB32 BARBIE CHELSEA CONJUNTOS CLUB 
SORTIMENTO

80 x 23 x 24 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961463637

A Chelsea™ e suas amigas gostam de andar com seus animais de 
estimação, e esses conjuntos são perfeitos para que as superamigas 

passeiem o dia sob o sol. Eles são vendidos separadamente.

7352-8 / GFL38 BARBIE SKIPPER ESCOLA DE BEBÊS
7,6 x 32,4 x 39,4 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961764918

As bonecas e brinquedos Barbie® Skipper™ Babysitters Inc.™ permitem que as crianças explorem seu lado 
cuidador brincando de babá. O conjunto Skipper Escola de Bebês com a boneca Skipper™ estimula a imaginação 
das crianças para assumirem o controle, ajudando Skipper™ a cuidar de duas adoráveis bonecas de bebê. Inclui a 
babá Skipper™, duas bonecas de bebês com fraldas de pano, um berço com trocador, um móbile de berço/tapete 
de atividades, um cavalo de balanço, uma cadeira de descanso, brinquedos de pendurar, um ursinho de pelúcia, um 
aquecedor de mamadeira, uma pilha de fraldas e uma caixa de lenços umedecidos.

7767-3 / GHV89 BARBIE SKIPPER DIA NO PARQUE
8,2 x 31,7 x 38,9 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961803587

Este conjunto de parquinho da Barbie® Skipper™ Babysitters Inc.™ ajuda as crianças a serem 
a melhor babá de todos os tempos - não dá para conter tamanha diversão! Há um balanço, 
escorregador, roda-roda e blocos para girar e virar, além de uma caixa de areia e areia moldável. As 
crianças podem usar os moldes e a pá inclusos para criar esculturas de areia; então destruí-las e 
começar de novo. A boneca Skipper™ e a boneca da bebê usam roupas casuais para inspirar um 
dia de brincadeira!
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7599-2 / GHV69 BARBIE CHELSEA FESTA À FANTASIA SORTIMENTO
38 x 16 x 6 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961803402

As crianças podem criar muitas histórias divertidas com as bonecas Chelsea™ de 6 
polegadas com roupas temáticas! Escolha entre uma fantasia de unicórnio, melancia 
ou gato. Cada boneca usa uma peruca (como uma tiara ou uma faixa) e vem com um 
filhote disfarçado com sua fantasia para contar doces histórias. As imaginação das 
crianças vão adorar criar grandes histórias com essas pequenas bonecas. Colecione 
todos para obter ainda mais inspiração durante a brincadeira (cada um vendido 
separadamente, sujeito à disponibilidade). Cores e decorações podem variar.

6266-6 / DWJ33 BARBIE CHELSEA MINI BONECA CLUB SORTIMENTO
6,6 x 14,3 x 2,6 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961382525

Chelsea e suas amigas. Sete bonecas diferentes, cada uma com roupas de cores vivas. 
Coloque as peças nas mãos das bonecas e dê um toque de realismo às suas histórias. 

Escolha entre temas populares, como natação, flores, sorvete, borboletas, pipas, 
cinema e lanches. Cada produto é vendido separadamente, sujeito à disponibilidade. As 

cores e decorações podem variar.

7599-4 / GLN73 BARBIE CHELSEA PRAIA SORTIMENTO
4 x 16 x 34 cm | Cx. 18 | Sort. SIM | 0887961846409

As crianças podem dar um toque narrativo às bonecas Chelsea™ 
prontas para o verão! O maiô das bonecas Chelsea™ está decorado 
com padrões brilhantes e gráficos modernos, como animais, listras 
doces, estampas de abacaxi e muito mais. A diversidade e a maior 
variedade de looks e penteados oferecem infinitamente mais maneiras 
de despertar a imaginação e reproduzir histórias ilimitadas. Reúna todas 
as bonecas e brinquedos Barbie® Club Chelsea™ para inspirar ainda 
mais a diversão de contar histórias (cada uma vendida separadamente, 
sujeita à disponibilidade). Cores e decorações podem variar.

7599-3 / GHV80 BARBIE CHELSEA DIVERSÃO NA ESCOLA
6,9 x 26 x 11 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961803495

Este brinquedo escolar Barbie® Club Chelsea™ é o lugar perfeito para 
as jovens mentes explorarem a sala de aula e além! As decorações 

escolares, acessórios para contar histórias e várias áreas de recreação 
inspiram a imaginação das crianças. Quando a sala de aula estiver em 

sessão, coloque a boneca Chelsea™ nos brinquedos de mesa e cadeira. 
Um acessório de lousa incentiva a narrativa: vire-o de um lado para o 
outro para trocar de tema. Quando chegar a hora do recreio, lance a 

boneca Chelsea™ pelo escorregador ou prenda-a no balanço e empurre!

7353-0 / FXG90 BARBIE CHELSEA TRAILLER
14,3 x 21,6 x 44,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961691115

Chelsea e seu cachorrinho estão prontos para começar a viagem no Trailer De Chelsea. O trailer se abre para se transformar 
em um acampamento incrível! Enganche o trailer ao carro conversível e inicie a história. Encontre o lugar perfeito para 
acampar, desengancha a camper e abra-a para começar a diversão. Tem uma cozinha com refrigerador e um quarto com 
dois beliches. Acessórios adicionais acrescentam mais possibilidades à história: como uma fogueira, duas cadeiras, dois 
sanduíches e um violão.
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8730-0 / GTR88 BARBIE CHELSEA PROFISSOES PLAYSET SORTIMENTO
7 x 22,9 x 24,1 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961918724

Assim como sua irmã mais velha, Barbie, Chelsea adora experimentar diferentes profissões! As crianças podem explorar 
um mundo de diversão com a coleção de bonecas Chelsea Profissões com uma seleção do conjunto Treinadora de Cães 
ou da Pizza Chef, com temas e peças fofas para contar histórias e se divertir na profissão! O conjunto do Treinadora de 
Cães apresenta uma adorável Chelsea vestida com um lindo top e shorts, pronta para treinar seu filhote! O conjunto do 
Pizza Chef inclui a Chelsea vestida com roupa de chef com chapéu, forno de pizza e balcão para fazer pizzas, luvas de 
forno, acessórios de cozinha e muito mais.

8730-4 / GTN86 BARBIE CHELSEA PROFISSÕES SORTIMENTO
4,4 x 16,2 x 16,5 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961919059

Assim como sua irmã mais velha, Barbie, Chelsea adora experimentar diferentes profissões! 
As crianças podem explorar um mundo de diversão com a coleção de bonecas Chelsea 
Profissões, com diversas bonecas(6 polegadas / 15,24 cm) em diferentes looks. Escolha 
entre as bonecas piloto, médica, empresária, estrela do rock, policial ou construtora. Cada 
boneca Chelsea Profissões apresenta roupas com temas adoráveis e vários acessórios 
relacionados à profissão para se divertir com as histórias!

8726-4 / GTN60 BARBIE EXPLORADORA DA SELVA
7,5 x 32,5 x 39,5 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961918700

Explore um mundo de diversão com a vida selvagem com o conjunto Barbie Exploradora! Se você gosta de animais, do deserto e é 
uma das principais entusiastas do ar livre, você pode ser uma Exploradora! O conjunto Barbie Exploradora apresenta um ambiente 
ao ar livre com uma árvore, caminho pela ponte, uma caverna e um lindo arco-íris no alto. Além de áreas interativas divertidas, onde 
8 animais diferentes (incluídos) podem descansar, se esconder e explorar! A Barbie Exploradora usa um colete esportivo, shorts 
e binóculos para liderar o caminho! O conjunto apresenta um ambiente selvagem, 8 figuras de animais e a Barbie Exploradora.

8735-5 / GTN58 BARBIE LOJA DE FLORES
70 x 32 x 23 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961918687

Explore um mundo divertido de produção de flores com o Conjunto Barbie Loja de Flores! Se você gosta de flores e de 
organizá-las em belos arranjos, pode ser dona de uma loja de flores! O Conjunto Barbie Loja de Flores inclui uma Barbie 
usando uma linda bata listrada com bolsos para ferramentas, uma estação de produção de flores e acessórios. O Conjunto 
Barbie Loja de Flores vem com a Barbie, uma estação de fabricação de flores, 3 recipientes de massa, 3 moldes, 2 vasos 
e um ursinho de pelúcia. A boneca não pode ficar em pé sozinha.

1003-10 / GYJ98 BARBIE PROFISSÕES DELUXE SORTIMENTO
6 x 32,4 x 16,5 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961973594

Explore um mundo de diversão na profissão com a variedade de profissões 
Barbie Deluxe! Quando uma menina brinca com a Barbie, ela imagina tudo 
o que pode ser e, se você ama animais ou sonha em combater incêndios, 
pode ser uma veterinária ou uma bombeira! Conjunto Deluxe Pet Vet inclui 

a Barbie veterinária, vestida com um lindo vestido de estampa animal, com 
uma bata branca e estetoscópio. O conjunto também inclui um cone, uma 

almofada e uma caixa para animais de estimação para ajudar a Barbie a cuidar 
do seu paciente peludo. As crianças vão adorar as infinitas possibilidades de 

expressão criativa e formas divertidas de contar histórias.

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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6266-4 / DVF50 BARBIE I CAN BE PROFISSÕES SORTIMENTO
4,3 x 27,2 x 7,5 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961368024

As meninas sonham alto com as bonecas Barbie®! Existem muitas opções, desde cientista e médica até estrela pop e chef confeiteira, 
descobrindo um mundo de possibilidades. Rostos diferentes, tons de pele, cores dos olhos e estilos de cabelo adicionam opções e diversão. 
Com a Barbie®, as meninas podem ser o que quiserem! Inclui boneca com roupas e acessórios. Eles são vendidos separadamente.

5856-0 / DHB63 BARBIE I CAN BE CONJUNTO PROFISSOES SORTIMENTO
20,1 x 7,6 x 29 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961206722

Essas bonecas estão prontas para atender seus pacientes com os melhores móveis e acessórios para escritório. A Barbie pediatra, com sua 
máquina de raio-x e computador. A Barbie dentista com sua estação com pia, lâmpadas e prateleiras ou a Barbie oftalmologista com sua 
estação de exame oftalmológico. Eles incluem uma garotinha.

8690-2 / GLM53 BARBIE I CAN BE TREINADORA DE FUTEBOL PLAYSET SORTIMENTO
22 x 32 x 7 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961813920

Explore um mundo de diversão e competitividade com a Barbie Playset Treinadora de Futebol! Quando 
uma menina brinca de Barbie, ela imagina tudo o que pode ser, e se você gosta de jogar futebol, pode 

ser também uma treinadora! Este playset inclui um verdadeiro ambiente de jogo com uma Barbie vestida 
com um uniforme de futebol azul e chuteiras, e seu pequeno aluno com uniforme rosa. Ainda conta com 
uma série de acessórios para fazer ainda mais a diversão da garotada: uma bola de futebol, prancheta, 
rede de gols, dois cones, banco, maçã, garrafa de água e um troféu. Parece que o trabalho, a força e a 

determinação da Barbie Treinadora de levará sua equipe ao tão sonhado troféu de vencedores! As crianças 
vão adorar as infinitas possibilidades de histórias que podem ser imaginadas e contadas com este incrível 

playset. Se torne uma treinadora de futebol você também!

7599-7 / GJM72 BARBIE I CAN BE GINASTA PLAYSET
80 x 33 x 40 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961813937

Explore um mundo de diversão e competição com o Conjunto Ginasta da Barbie! Este jogo inclui uma boneca 
Barbie em um collant metálico colorido e todo um ambiente de treinamento e competição, como uma trave 
olímpica, 2 argolas, uma fita e 2 bastões para competir, são mais de 15 peças e acessórios para brincar. Quando 
a competição termina, Barbie está pronta para receber seu troféu e medalha. Que performance!

7599-6 / GJL58 BARBIE I CAN BE BAILARINA SORTIMENTO
5 x 33 x 12 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961813586

Essas bailarinas da Barbie estão prontas para roubar o show com seus vestidos 
incríveis de bailarinas! Os tutus e acessórios para o cabelo são removíveis.
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7603-1 / GJL73 BARBIE I CAN BE ESPORTISTA OLIMPICA SORTIMENTO
20 x 30 x 9 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961813715

Esta coleção de bonecas Barbie® destaca o mundo dos esportes com uma variedade de 
bonecas criadas em colaboração com uma organização esportiva famosa. Cada boneca 
está pronta para competir com uma roupa temática profissional. Os acessórios incentivam 
a diversão do faz de conta.

7767-1 / GMW03 BARBIE I CAN BE CAFETERIA
39,4 x 32,4 x 7,6 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961862881

Explore um mundo de diversão em cafeterias com o Conjunto Barbie® Cafeteria! Se você 
gosta de fazer bebidas como café e smoothies, então você pode administrar uma cafeteria! 
A boneca Barbie® está pronta para atender seus clientes! O café possui uma placa de menu 
e uma máquina para fazer café, smoothies e chá. Os acessórios adicionais incluem uma 
jarra de leite, calda de chocolate, xícaras de café, e muito mais. Há também uma seção com 
doces,uma seção fria, e uma seção de lanches e barra de cereal.

7603-2 / GJM32 BARBIE I CAN BE KEN PROFISSÕES SORTIMENTO
6,2 x 27,5 x 14,6 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961813913

Esses conjuntos convertem o espaço de trabalho em um espaço de brincadeira 
com móveis e acessórios relacionados a diferentes profissões. O veterinário da vida 
selvagem vem com uma estação de atendimento e bonecos de animais adoráveis 
para cuidar, como uma zebra de bebê, um guepardo e um macaco. O Treinador de 
Cachorro para exposições inclui dois cães, instrumentos de treinamento e um pódio. 
Cada conjunto também inclui acessórios temáticos, como um estetoscópio para o 
veterinário.

7767-4 / GMW07 BARBIE I CAN BE VEÍCULO FOOD TRUCK
19 x 18 x 47 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961862898

Bip, bip! Abra caminho para um mundo de diversão culinária com o 
caminhão de comida Barbie® Fresh ‘n’ Fun™! Se você gosta de fazer 
comida deliciosa e servir clientes, então você pode dirigir um food truck! O 
veículo se abre nesta áreas de diversão para preparar e servir alimentos: 
fogão e chapa, estação de smoothies, armários para bar e armazenamento. 
O food truck também vem com mais de 30 acessórios para o faz de contas, 
incluindo um stand para o cardápio, panelas, utensílios, bandejas, pratos, 
uma fritadeira para batatas fritas, liquidificador, comidas, condimentos e 
assentos para um cliente faminto!

7599-5 / GHK43 BARBIE I CAN BE MAQUINA DE MACARRÃO PLAYSET
6 x 15 x 9 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961795318

Explore um mundo de diversão e venha fazer macarrão com a Barbie! Se você gosta de 
cozinhar, então pode ser um fabricante de macarrão! Este conjunto inclui uma boneca 

Barbie® com uma roupa profissional e um lindo cenário inspirado em comida, uma estação 
de trabalho e acessórios para fazer macarrão e legumes. Também inclui 2 recipientes para 

massa (branco e verde), faca de caça e 2 pares de pauzinhos.

7350-8 / GFP59 BARBIE I CAN BE CHEF DE BOLINHOS
7,7 x 32 x 38 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961767643

Barbie Chef Confeiteira e seu conjunto é a receita perfeita para a hora 
de brincar. Com massinha rosa, azul e branca que funcionam com o 
conjunto do jogo, as crianças podem “assar”, “decorar” e mostrar suas 
criações. Coloque os bolos no forno e decore-os como quiser!
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1003-12 / GTM33 ENCHANTIMALS ACAMPAMENTO DE SAFARI
33 x 25,4 x 5,2 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961917871

Este conjunto Acampamento de Safari é repleto de aventuras de acampamento 
com a boneca Giraffe e seus bichinhos! Reunir-se nos bancos junto à fogueira 
antes de ir para a barraca para ter bons sonhos. Há uma rede para a boneca 
Enchantimals (bem embaixo de um ventilador que gira!) E 2 camas para os 
seus bichinhos. Acessórios menores, como binóculos, lanterna e muito mais, 
contribuem para a diversão das histórias.

6401-5 / DVH87 ENCHANTIMALS BONECA E BICHINHO SORTIMENTO
5 x 22 x 12 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961408799

Deixe que essas bonecas e suas amigas animais te encantem. As bonecas 
Enchantimals™ são personagens adoráveis que tem um laço especial com suas 

amigas, elas estão sempre juntas, e são muito parecidas! Escolha entre as bonecas 
Enchantimals™ e os bichinhos temáticos: coelho, raposa, gambá, pavão, coala ou 

ovelha. Cada boneca de aproximadamente 15 cm vem com roupa e sapatos em cores 
alegres, estampas florais e toques de pelúcia. Já os bichinhos vêm com seus próprios 
toques de fofura, um detalhe de flor no cabelo ou uma pequena parte com textura de 

pelúcia. Cada uma vendida separadamente e sujeitas à disponibilidade.

7600-7 / GJX35 ENCHANTIMALS CONJUNTO  
HISTÓRIAS DIVERTIDAS SORTIMENTO

6 x 22 x 25 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961819809

Obtenha uma fazenda limpa e fresca com Petya Pig™ e suas melhores 
amigas! Este conjunto inclui uma boneca Enchantimals™ de 6 polegadas, 

dois amigos animais (com função de mudança de cor) e 11 acessórios. 
Esses amigos porquinhos da Enchantimals™ estão prontos para um 

banho com suas adoráveis toucas de banho. A banheira se adapta para 
dois para o dobro de diversão. Molhe as pequenas figuras de porco com 

água morna e veja suas manchas de lama desaparecerem!

6978-6 / FRH51 ENCHANTIMALS BONECA GRANDE 
SORTIMENTO
7,3 x 37,7 x 19,5 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961625776

Recrie encantadoras histórias com as adoráveis bonecas de 
Enchantimals™ e seus amigos animais. Cada uma das bonecas 
de 30,5 cm usa um conjunto e calçados em cores brilhantes, com 
divertidos desenhos e detalhes na pele.

6619-4 / FNH22 ENCHANTIMALS BONECA E BICHINHO II SORTIMENTO
50 x 22 x 13 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961537666

Estas adoráveis bonecas de 15 cm e seus bichinhos foram inspiradas no mundo dos Enchantimals™, 
um local fantástico no meio da natureza. Cada boneca veste uma roupa colorida, com estampas 
divertidas, toques felpudos e sapatos. Já os bichinhos vêm com seus próprios toques de fofura, 
um detalhe de flor no cabelo ou uma pequena parte com textura de pelúcia.Cada uma vendida 
separadamente e sujeitas à disponibilidade. As cores e as decorações podem variar.

7600-8 / GJX43 ENCHANTIMALS FAMÍLIA DE BICHINHOS SORTIMENTO
6,2 x 12,9 x 20,6 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961819915

Conheça os Enchantimals™, um grupo de personagens adoráveis ??que compartilham 
um vínculo especial com seus melhores amigos animais. Esses conjuntos familiares 
Enchantimals™ da coleção Harvest Hills incluem uma boneca (6 polegadas) e 3-4 amigos 
animais. Escolha entre a boneca Cambrie Cow com vaca Ricotta™ e 2 outras vacas bebê, 
ou a boneca Dinah Duck™ com o pato Slosh™ e 3 outros patinhos. Os pequenos vão adorar 
seus estilos adoráveis ??de fazenda e seus cabelos longos. Com mais amigos no curral, esses 
conjuntos Enchantimals™ estão cheios de diversão em família e brincadeiras enriquecedoras.

7603-9 / GJX23 ENCHANTIMALS AVENTURAS NA FAZENDA
7,5 x 24,6 x 33 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961819687

Os pequenos podem ajudar a boneca Haydie Horse™ a cuidar de seus amigos 
animais no viveiro da fazenda Enchantimals™. Este conjunto inclui uma boneca 

Enchantimals™ (6 polegadas), três figuras de animais, uma fazenda com uma cesta 
giratória e uma prateleira. As crianças vão adorar brincar com o pônei Trotter™, 

um cordeiro e um filhote. Balance o cordeiro para dormir na cesta pendurada ou 
no berço de balanço. O pintinho vem em um ninho dentro de um ovo, pronto para 

abrir! Existe até uma estação de troca que se converte em uma cadeira alta.

NOVO



50

1003-18 / GTK60 LITTLE MOMMY MEU PRIMEIRO ABRAÇO SORTIMENTO
22,9 x 20,3 x 11,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961916539

Bebês adoráveis, macios e prontos para abraçar, e receber amor! As crianças poderão brincar 
com as bonecas para recrear momentos simples do dia-a-dia confortando e alimentando, 
exatamente como as suas mamães fazem!

7355-3 / GFJ09 LITTLE MOMMY CARRO PASSEIO COM BOLHAS
19,7 x 36,8 x 55,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961762747

Esta adorável boneca Little Mommy Passeio com Bolhas vem com um carro 
super fofo que solta bolinhas de sabão e vem com música e efeitos sonoros! 
Basta derramar a solução de bolinhas de sabão (incluída) no tanque de gasolina 
e empurrar a alavanca do carro na parte traseira para “cair na estrada” soltando 
bolhas de sabão.

6237-6 / FBC88 LITTLE MOMMY BEBÊ FAZ XIXI SORTIMENTO
12,4 x 32 x 16,7 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961428087

Agora sua pequenina pode aprender a alimentar e trocar o bebê com esta linda boneca. Ela permite que 
as pequenas mamães alimentem sua bebê com a mamadeira e cuidem dela quando a fralda reutilizável 
fica suja. Para começar, coloque água na mamadeira e alimente o bebê; a água vai passar por todo seu 
corpo . A fralda reutilizável fica molhada e depois seca. As cores e decorações podem variar.

6757-8 / FWJ41 LITTLE MOMMY BEBÊ SURPRESAS MÁGICAS 
SORTIMENTO
14,4 x 34,4 x 38,1 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961675078

Uma brincadeira cheia de surpresa com as bonecas Bebê Surpresas Mágicas! 
Descubra a personalidade da boneca recém-nascida e adapte seu estilo ? ela 
pode ser esportiva, gostar de unicórnios, gatinhos ou ser muito vaidosa! Para 
descobrir, encha a banheira de água e coloque-a dentro. A fralda de papel se 
dissolve, revelando qual seu tema. Depois, mergulhe um dos presentes e 
descubra uma roupinha temática e certidão de nascimento. O próximo presente 
revela uma faixa de cabelo, par de sapatos e um brinquedo para o bebê. Vista sua 
boneca em sua linda roupa que combina com sua personalidade!I

6017-3 / DTG64 LITTLE MOMMY BRINCADEIRA NA BANHEIRA
15,9 x 33,5 x 37,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961354102

Com esta linda boneca Little Mommy™ Brincadeira na Banheira as meninas poderão vivenciar os doces momentos do banho, 
assim como suas mamães! Coloque a boneca em sua banheira rosa, com recurso que solta espuma de verdade, e use o copo 
em formato de pássaro para “lavá-la”. O recurso de mudança de cor na boneca a transformam de “suja” a “limpa”, sempre que 
a temperatura da água for alterada. Na hora de secar, a pequena mamãe pode enrolá-la em sua linda toalhinha com estampa de 
pássaro. Não esqueça de escovar seus dentes!

6881-5 / FLC04 LITTLE MOMMY HORA DE COMER E LAVAR
15,3 x 36 x 51 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961554939

O almoço e lavanderia Little Mommy ™ é a maneira perfeita para as mamães aprenderem a alimentar sua boneca no almoço com todos 
os derramamentos que acompanham o processo e depois lavar as roupas do bebê para torná-las “limpas!” Quando as mamães pequenas 
alimentam seu bebê na mesa do almoço com a tigela, a colher e os “lanches” e depois “derramam”, haverá uma mudança de cor destacada 
no babador, vestido e / ou guardanapo. Uh-oh agora mamãe pequena deve lavar as roupas do bebê para derramar o líquido! Os pequenos 
vão adorar o recurso surpresa de mudança de cor que faz parecer que eles estão realmente lavando a roupa (a cor muda novamente quando 
seca). Basta pegar as roupas do cesto de roupa suja e colocá-las na lavadora / secadora combinada com “detergente”. Pressione um botão 
para girar a lavadora / secadora e pressione o azul para “lavar”, o tambor interno acende em azul e pressione o botão vermelho para “seco” e 
o tambor interno acende em vermelho (o tempo limite após pressionando). Você também pode sempre secar ao ar livre em seus cabides! Não 
se esqueça de usar o spritzer e o ferro para deixar tudo limpo e prensado! Este conjunto de histórias conta tudo o que é necessário para o 
aprendizado de almoço e lavanderia, incluindo babador surpresa de mudança de cor, vestido e / ou guardanapo, mesa de almoço com tigela, 
colher e “lanches”, uma lavadora / secadora com luzes e movimento, detergente, cesto de roupa suja, ferro, cabides e garrafa spritzer. Cores e 
decorações podem variar. Idades 3 anos e mais velhos.

™
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7768-1 / GLD76 LITTLE MOMMY HORA DE DORMIR
13 x 37 x 31 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961837612

As pequenas mamães podem aprender a se preparar para dormir e escovar os dentes com Little Mommy™ Hora de 
Dormir! Quando a boneca escova os dentes com a escova de dentes, sua cabeça se move para frente e para trás 
como se estivesse realmente escovando os dentes. Little Mommy™ Hora de Dormir também vem com acessórios 
adicionais: uma pia, um dispensador de sabão e uma toalha; pasta de dentes, escova de dentes e copo para 
enxaguar os dentes; além de uma lista de verificação para garantir que a boneca tenha concluído todas as etapas 
necessárias antes de dormir.

6398-1 / FCN11 LITTLE MOMMY MEU PRIMEIRO PASSEIO
14,3 x 41,7 x 43 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961455441

Lembre-se de aprender a andar de bicicleta em primeiro lugar? Agora, o 
seu filho também pode fazer seu primeiro passeio, com a boneca Little 
Mommy ™ Learn to Ride! Tudo pronto para um dia divertido lá fora, Little 
Mommy ™ veste seu top fofo de guingão rosa, jeans, sandálias e capacete 
rosa, é claro! Além disso, há uma garrafa de água e uma cesta traseira para 
sua amiga cachorra. Agora ela está pronta e com duas maneiras de andar: 
com rodinhas ou sem elas. Basta colocar os pés da boneca nas correias 
e a boneca pode “andar sozinha”! Tire a boneca das correias e ela poderá 
descansar com o seu amiguinho. Inclui boneca, bicicleta, capacete, garrafa 
de água, cachorro, adesivos de bandagem e rodinhas. Cores e decorações 
podem variar. Idades 2 e mais velhos. ?? Características: Agora, o seu filho 
pode fazer seu primeiro passeio de bicicleta com a boneca Little Mommy 
™ Learn to Ride!

8726-9 / GXT00 LITTLE MOMMY MINHA BONECA  
COM ACESSORIOS SORTIMENTO
13 x 34 x 30 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961961607

Divirta-se em momentos clássicos com esta coleção de bonecas Little Mommy 
Playtime! Escolha bonecas com temas para vestir-se e piquenique. Cada boneca 
Little Mommy inclui 3 acessórios para contar histórias! O conjunto de bonecas inclui 
óculos escuros, sapatos e uma tiara para se divertir. A boneca Picnic Time vem com 
um sanduíche, morango e prato para histórias de lanches. Com 31 cm de altura, 
essas bonecas Little Mommy são do tamanho perfeito para diversão com amizade 
e brincadeiras.

6397-9 / FJL45 LITTLE MOMMY RECEM NASCIDO SORTIMENTO
13 x 17 x 33 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961538915

A série da Little Mommy™ Bebê Recém-Nascido traz para você bebês adoráveis, 
macios e gostosos de abraçar, todos vestidos e prontos para receber amor! 
Tudo que ele ou ela precisa é uma mamãezinha para cuidar deles e mostrar o 
mundo lá fora. Esses preciosos bebês estão prontos para encantar com suas 
roupas aconchegantes combinando com a mamadeira, que encaixa na boca dele 
s para brincar de alimentar. E o cobertor vai mantê-los quentinhos. As crianças 
poderão brincar com momentos simples do dia-a-dia confortando e alimentando, 
exatamente como as suas mamães fazem! As pequenas mamães vão amar 
alimentar esses bebês.

5696-4 / BLW15 LITTLE MOMMY FANTASIAS FOFINHAS SORTIMENTO
12,5 x 32,8 x 20,8 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0746775369842

Essas crianças queridas estão todas vestidas com suas roupas favoritas e prontas para um dia de diversão ao sol com 
sua Little Mommy ! Parte bicho de pelúcia e parte boneca, o Dress Up Cuties é perfeito para brincadeiras aconchegantes 
e acolhedoras. As roupas de cada boneca destacam um adorável tema animal. Escolha Cordeiro, Urso, Coelho, Gatinho, 
Filhote de cachorro, Panda ou Porquinho, todos com uma qualidade incrivelmente tocável e um corpo macio e peludo.

5700-1 / X1519 LITTLE MOMMY PENIQUINHO
13,6 x 36,8 x 27,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0746775110093

É hora de de aprender a usar o banheiro! Coloque a boneca 
sentada em seu peniquinho especial e ouça sons e frases 
engraçadas conforme ela “usa” o banheiro. Depois, olhe 
para ver uma surpresa! Não se esqueça de dar “descarga” 
para ouvir sons realistas e mais frases. Toda a diversão sem 
nenhuma bagunça! Inclui caneca brilhante e higienizador 
para mãos para completar a brincadeira. A boneca não 
bebe ou libera líquidos.

™
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7168-2 / FWY19 POLLY POCKET BONECA BÁSICA SORTIMENTO
7,7 x 16,6 x 3,5 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961686135

Toda hora é hora de brincar com a Polly™ e seus amigas, vesti-las com as roupas 
da moda e sair em busca de novas aventuras!

7168-4 / FTP67 POLLY POCKET BONECA ATIVA SORTIMENTO
8,9 x 8,5 x 9,3 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961650044

As bonecas Ativas Polly Pocket™ estão sempre prontas para “agitar” qualquer 
aventura, a qualquer hora e qualquer lugar! Cada boneca vem em uma pose 
de ação, com uma roupa da moda e um acessório de “movimento”. Essas 
bonecas Ativas estão equipadas e prontas para o que der e vier!

8733-5 / GWD82 POLLY POCKET ATIVIDADES DE VERÃO 
SORTIMENTO
20,3 x 16,5 x 5,1 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961938807

A coleção de acessórios e bonecas Polly Pocket Park inclui o conjunto 
Atividades de Verão Polly e o conjunto Sorvetes da Lila. A Polly de 3 polegadas 
usa uma roupa linda e está pronta para rodar com o conjunto Atividades de 
Verão, com uma scooter, skate, mochila, capacete e garrafa de água. A Lila de 
3 polegadas está pronta para um doce presente com o conjunto Sorvetes, com 
um carrinho de sorvete com dossel e três acessórios para sorvete.

NOVO

8733-6 / GWD81 POLLY POCKET PIQUENIQUE NO PARQUE
25,4 x 20,3 x 6,4 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961938777

Todo dia é o melhor dia de todos os tempos com a Polly Pocket! As crianças vão se divertir ao ar livre com 
o conjunto de peças Aventura no Parque, com um divertido jogo com tema de piquenique! Inclui as bonecas 
Polly e Shani de 3 polegadas, conjunto de balanço, mesa de piquenique e 2 cadeiras, churrasqueira, cesta 
de piquenique e 7 pequenos acessórios de comida. Depois que as meninas brincam, elas podem acender a 
churrasqueira e fazer um piquenique! Tão divertido!

NOVO

8734-2 / GVY52 POLLY POCKET PACOTE DE MODAS SURPRESA 
SORTIMENTO
15,2 x 15,2 x 3,8 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961935004

A Coleção de Modas Surpresa da Polly Pocket é muito divertida de desembalar 
e colecionar! Cada caixa tem uma embalagem temática e, quando as crianças 
abrem a embalagem – uma boneca de 5 cm e mais de 15 peças de modas e 
acessórios – caem no estilo pinhata! Existem 8 temas diferentes para colecionar, 
incluindo: padaria, café da manhã, doces, fast food, frutas, sorvetes, lanches de 
filmes e vegetais! Os fãs podem colecionar todos eles, misturar e combinar para 
se divertir ainda mais!

NOVO

8733-4 / GWD80 POLLY POCKET PARQUE DE DIVERSÕES 
DOS CACHORRINHOS

40,6 x 33 x 13,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961938760

Todo dia é o melhor dia de todos os tempos com a Polly Pocket! As 
crianças terão uma festa de aniversário com o conjunto Parque Temático 

de Bichinhos com um tema de aniversário comemorando os bichinhos 
de estimação! O conjunto inclui uma Polly de 3 polegadas, 3 animais de 
estimação, acessórios para animais de estimação, balões, uma pinhata, 

uma casa inflável com escorregador e muito mais!

NOVO
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7168-5 / GBF85 POLLY POCKET BONECA E ACESSÓRIOS SORTIMENTO
5,8 x 15,6 x 20,6 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961713817

Prepare-se para uma aventura estilosa com os conjuntos que incluem uma boneca Polly™ 
em 7,5 cm, seis roupas esportivas e seus acessórios; além de uma boneca Lila™, seis 
roupas superestilosas e seus acessórios. Combine as roupas para ser uma esportista ou 
uma modelo pronta para desfilar na passarela.

7168-8 / GFT92 POLLY POCKET KIT FASHION DE VIAGEM SORTIMENTO
12,3 x 3,5 x 14,6 cm | Cx. 7 | Sort. SIM | 0887961747331

Polly Pocket™ e suas amigas estão prontas para uma aventura de viagem e já querem 
curtir das paisagens! Cada boneca do sortido inclui dez modinhas e cinco acessórios do 

local onde forem viajar.

7168-9 / GDM08 POLLY POCKET VEÍCULOS SORTIMENTO
8,4 x 15,7 x 18 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961747270

O Polly Pocket™ Sortimento Veículos está na estrada da diversão juntamente com o Polly Pocket™ 
Conjunto Barco (inclui um barco, uma boneca Polly™ de 7,5 cm, colar, animal de estimação e um 
chapéu para o animal) ou o Polly Pocket™ Lavadora Portátil (inclui uma lavadora portátil, uma boneca 
Polly de 7,5 cm, roupas, animal de estimação e acessórios).

7168-3 / GDL97 POLLY POCKET BONECA DE AVENTURA 
SORTIMENTO
5,4 x 11,1 x 10,3 cm | Cx. 7 | Sort. SIM | 0887961747164

É hora de Polly Pocket™ entrar em campo e de Shani® preparar-se 
para encarar as ondas mais iradas do mar! Há dois pacotes de esporte 
disponíveis nesta coleção: A Polly Pocket™ Estrela do Futebol e a 
Shani® Surfista.

7169-1 / GDM01 POLLY POCKET CONJUNTO FASHION PEQUENO SORTIMENTO
12,3 x 8,6 x 9,9 cm | Cx. 7 | Sort. SIM | 0887961747225

Polly Pocket!™ Sortimento Fashion Pequeno é uma aventura de viagem e diversão na moda para Polly e sua amiga Shani neste surtido. 
Cada uma viaja a Nova York na moda para impressionar com estilo. Cada pacote inclui uma boneca, cinco modinhas e três acessórios.

7354-8 / GFR04 POLLY POCKET HOSPITAL MÓVEL DOS BICHINHOS
10,2 x 25,4 x 33 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961767971

Pronta para ajudar os animais em qualquer lugar que ela precise, a boneca Polly™ está pronta para viajar com seu versátil Hospital 
Móvel dos Bichinhos A parte externa do hospital de bichinhos móvel se dobra para baixo e para os lados e transforma em áreas 
de tratamento para animais grandes e pequenos! A boneca Polly™ de 7,62 cm tem sua bolsa de veterinária, estetoscópio, 
caixa transportadora, garrafa, escova, mesa de exame e chuveiro para ajudar a tratar os animais. O conjunto também vem com 
3 animais de estimação, 2 tigelas, 2 cadeiras, mesa, mochila, binóculos, 2 sanduíches e 2 bebidas. A boneca Polly™ usa um 
vestido com tema de veterinária e botas, e mal pode esperar para ajudar qualquer animal que precise! Depois de um longo dia 
de trabalho, a boneca Polly pode relaxar em uma das cadeiras e comer um sanduíche e tomar uma bebida gelada! Cores e 
decorações podem variar.
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7767-7 / GKL61 POLLY POCKET AVENTURA EM PARIS COM VEICULO
33 x 25,4 x 9,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961829433

Prepare-se para uma linda viagem a Paris com as bonecas Polly™ e Shani™ de 3 
polegadas! Cada boneca tem sua própria lambreta e capacete para viajar pela cidade e 
ver as atrações! As meninas podem visitar a Torre Eiffel, uma bela fonte e parar em um 
café. Tanta diversão na Cidade Luz! O conjunto Paris inclui: bonecas Polly™ e Shani™ de 
3 polegadas, 2 lambretas, 2 capacetes, Torre Eiffel, fonte, mesa e cadeiras e área de café.

7353-9 / GFP93 POLLY POCKET AVENTURA EM RODAS SORTIMENTO
5,1 x 16,5 x 20,3 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961767858

O shopping Polly Pocket™ e o sortimento de acessórios de bonecas incluem dois conjuntos 
divertidos com temas de shoppings projetados para circular por ele e ir às compras: Boneca 
Polly™, bicicleta com cesto, capacete, cotoveleiras, luvas e bolsa de compras; Boneca Lila™, 
bicicleta com cesto, capacete, bolsa, sacola de compras e acessórios de joias. Cada um 
vendido separadamente, sujeito à disponibilidade.

7767-9 / GKL47 POLLY POCKET CLINICA VETERINÁRIA
33 x 35,6 x 12,1 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961829273

Explore um mundo de diversão dos veterinários com o Centro Veterinário Polly Pocket™! 
O conjunto de luxo inclui atividades e acessórios para um faz de contas animal! Inclui 
a boneca Polly™ de 3 polegadas em seu bonito jaleco branco e atividades como uma 
balança para pesagem, áreas para exames e acessórios como 2 bonecos de animais de 
estimação, camas para animais de estimação, caixotes e muito mais!

7767-6 / GKL59 POLLY POCKET HELICÓPTERO DE AVENTURA
25,4 x 20,3 x 9,5 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961829419

Prepare-se para viajar com estilo com este conjunto de helicóptero Polly Pocket™ estrelando a 
boneca Lila™ de 3 polegadas, além de roupas e acessórios para sua viagem! O conjunto inclui um 
helicóptero elegante que pode acomodar bonecas, roupas, malas, binóculos, bolsas, garrafas de 
água e muito mais! Hora de decolar e passear!

7768-0 / GKL62 POLLY POCKET JATO FABULOSO
25,8 x 20,6 x 47,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961829440

Prepare-se para viajar com estilo com o conjuto Viagem de Jatinho Polly 
Pocket™! Este jatinho contém uma boneca Polly™ de 3 polegadas, vestida 
com uma roupa fofa com chapéu, além de malas e roupas para a viagem. O 
jatinho se transforma em uma elegante área de jantar, deck externo e uma 
fabulosa área de estar. Acessórios adicionais incluem fones de ouvido para 
um vôo tranquilo, bebidas e muito mais!

7340-4 / GGJ48 POLLY POCKET KIT GRANDE MODA ESPORTIVA SORTIMENTO
4 x 25,5 x 33 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961747355

Prepare-se para a hora do exercício com a Polly Pocket™ Kit Grande Moda Esportiva! O pacote inclui duas bonecas e mais de 35 modinhas e 
acessórios de esporte para que Polly e suas amigas tenham uma aventura cheia de ação.

NOVO
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7354-4 / GFR12 POLLY POCKET MEGA CASA DE SURPRESAS
13,3 x 44,4 x 60,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961767957

Coloque o chapéu de festa para o Polly™ Mega Casa de Surpresas! Completo, com a boneca Polly™ e roupas para trocar, este impressionante brinquedo apresenta 
oito espaços exclusivos que se transformam em 13 espaços para a melhor festa de todos os tempos. Somente na casa que se transforma da boneca Polly um 
banheiro se torna em uma festa de spa, uma sala de jantar se torna um bar de smoothie e uma cozinha prepara o palco para uma festa de aniversário – tudo com o 
simples toque do botão “P”. E o melhor de tudo, móveis e acessórios adicionados correspondem ao tema de cada sala para expandir as possibilidades de narrativa. 
Coloque a boneca Polly™ no elevador central e veja-a girar de cima para baixo, guiando suavemente a plataforma. A festa continua do lado de fora, onde a boneca 
Polly™ e sua amiga (vendida separadamente) podem passear no pátio externo. Com atividades e surpresas em cada canto, as crianças têm razões ilimitadas para 
comemorar! Inclui um conjunto, uma boneca Polly™, um elevador e peças extras para narrativas. A boneca não fica em pé sozinha. Cores e decorações podem variar.

7353-8 / GFR06 POLLY POCKET 2 AMIGAS HORA DE BRINCAR SORTIMENTO
25,4 x 20,3 x 6,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961767926

Os bonecos Polly™ e Shani™ estão prontos para um bom momento de swing e diversão com seus animais 
de estimação! Playset inclui um balanço de animal de estimação super fofo rosa e roxo que Polly™ pode 
balançar seu cachorro pêssegos, e Shani™ pode balançar seu gato, Capitão Collywobbles no balanço ao 
mesmo tempo! Há também um banho de água para os animais de estimação também podem brincar e 
fazer um respingo e também xampu, também. Quando terminar, as meninas podem secar seus animais de 
estimação. O Playset inclui bonecas Polly™ e Shani™ de 3”, pêssegos, capitão Collywobbles, bola, pet bowl, 
guloseimas, frisbee, brinquedos de rato, champô, escova e secador de cabelo.

7354-3 / GFR09 POLLY POCKET 3 BONECAS AVENTURA NA ÁGUA
4,4 x 20,3 x 20,3 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961768022

É três vezes mais divertido com as bonecas Polly™, Shani™ e Lila™ de 3 polegadas 
em sua super viagem de aventuras! O Pacote inclui 3 bonecos em suas roupas de moda 
e acessórios. Também inclui maneiras divertidas de percorrer a cidade, relaxar ou dar 
um mergulho: espreguiçadeira, tablet, bola, capacete, skate, prancha de surf e boia.

7604-4 / GMF82 POLLY POCKET PACOTE 3 BONECAS CLUBHOUSE 
SORTIMENTO
4,3 x 13,8 x 11,3 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961853711

É hora de se divertir e ir à Casa Club com este conjunto de acessórios que inclui as 
bonecas Polly™, Shani™ e Lila™ de 3 polegadas, além de roupinhas, chinelos, caixa 
de maquiagem, travesseiros, bichinhos de pelúcia, tapa olhos e cobertores. Além 
dos itens aconchegantes para relaxar, há também uma caixa de pizza para quando 
as meninas estiverem com fome e uma máquina de karaokê para cantar algumas 
canções. Que momento divertido! Cores e decorações podem variar.

7076-7 / GDM11 POLLY POCKET BONECA COM BICHINHO 
SORTIMENTO
4 x 9,9 x 10,6 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961747300

É hora de brincar com a boneca Lila® e sua adorável coelhinha, Bonita. A 
boneca Lila® pode levar sua coelhinha na caixinha de transporte e deixá-la 
sair para brincar assim que chegar ao seu destino! Se sua coelhinha ficar 
com fome ou sede, Lila® poderá dar-lhe cenouras e água também! 7354-6 / GHY65 POLLY POCKET CASA DO LAGO DA POLLY

9,5 x 35,6 x 38,1 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961806656

É hora de aventura e diversão em ambientes internos e externos com o Polly Pocket™ 
Lakehouse! Há duas histórias esperando para serem exploradas com Polly™ e suas amigas. 
O Lakehouse inclui quarto, banheiro, cozinha e área de jantar, além de muitas atividades 
divertidas. Há um deck no topo da casa com um poste que você pode deslizar para baixo 
e ir direto para o lago! Que refrescante! Um escorregador do segundo andar permite que 
a boneca Polly™ dê um mergulho no lago também! Há um balanço ao lado da casa para 
relaxar. O Lakehouse inclui uma boneca de Polly de 3 polegadas, seu cachorro Peaches, 
boia e acessórios.
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7773-1 / GMF81 POLLY POCKET CLUBHOUSE
11,1 x 25,2 x 32,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961853704

É hora de se divertir e se aventurar na Polly Pocket™ Casa Club! Este brinquedo divertido vem com 
um sofá e uma cadeira para relaxar! Ele também inclui uma boneca Polly™ de 3 polegadas vestida 
com um lindo macacão, relicário e sapatos. Seu cachorro Peaches está lá para lhe fazer companhia e, 
quando seus amigos chegarem, eles poderão comemorar com um pedaço de bolo! Hummm! É muito 
divertido passar um tempo na Casa Club! Cores e decorações podem variar.

7354-9 / GFR07 POLLY POCKET FESTA NA PISCINA
5,7 x 25,4 x 33 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961768008

A boneca Polly™ está pronta para dar um mergulho em sua festa 
na piscina com este emocionante jogo de diversão ao Sol! Há todo 
o necessário para a festa, incluindo piscina, um flamingo flutuante, 
poltrona com guarda-chuva, mesa de piquenique, churrasqueira, 
comida, bebida, sobremesa, acessórios e muito mais. A boneca 
Polly™ de 3 polegadas também tem uma variedade de opções 
fashion com mais de 20 acessórios e roupas para você escolher 
seu visual ao ar livre. Parece que o verão vai ser uma explosão na 
festa da piscina da boneca Polly™!

7168-7 / GDM15 POLLY POCKET KIT CACHORRO FANTASIAS COMBINADAS 
SORTIMENTO
6,9 x 14,4 x 16,1 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961747393

Há quatro formas de vestir a boneca Polly™ e seu bichinho de estimação! Com o Kit Cachorro 
Fantasias Combinadas™, as crianças podem vestir a Polly™ e seu cãozinho com quatro diferentes 
fantasias e acessórios! Você será uma borboleta, uma sereia, uma pirata ou uma gatinha? Ou, 
se quiser variar um pouco, que tal misturar as peças e criar novos looks? Cada fantasia para a 
boneca Polly™ e seu cãozinho de estimação inclui uma fantasia e um acessório para a cabeça 
para criar combinações divertidas! Contém uma boneca Polly Pocket™ de 7,5 cm, 4 fantasias 
completas, um bichinho de estimação, 4 fantasias para o animal, 1 asa de borboleta e 1 bolsa.

7169-6 / GDM19 POLLY POCKET LIMOUSINE FASHION
10,3 x 20,3 x 31 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961747379

Prepare-se para chegar na festa com estilo com Polly Pocket™ 
Limousine Fashion!

7355-1 / GGJ53 POLLY POCKET PACOTE DE FESTA SORTIMENTO
6,4 x 25,4 x 33 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961747386

Saudações de aniversário! A boneca Polly™ e a sua amiga estão dando uma festa de 
aniversário e vai ser a maior festa de todos os tempos! Faça um pedido e apague as velas 
com este conjunto que inclui duas bonecas e mais de 30 peças de moda para contar 
histórias. Deixe a moda e a festa de aniversário começar! Inclui boneca Polly™ e amiga e 
30+ roupas e acessórios. Cores e decorações podem variar.

7169-8 / GDM20 POLLY POCKET SMOOTHIES FOOD TRUCK 2 EM 1
11 x 25 x 33,1 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961747362

Bibi! Bibi! Abram alas para a Polly Pocket™ Smoothies Food Truck 2 em 1! A boneca 
Polly™ está superatarefada com guloseimas como sorvete, cupcakes, cachorros-

quentes, pizzas e smoothies! Há uma fila se formando e Polly™ está pronta para 
servir seus clientes famintos! Ao levantar o teto, o Food Truck irado de Polly™ 

transforma-se em sua lanchonete. Agora, ela poderá organizar o local com mesas, 
cadeiras, uma geladeira e uma máquina de smoothie. Dentro do Food Truck há a 

cozinha móvel, onde Polly™ prepara seus quitutes!

7354-7 / GFR11 POLLY POCKET SUPER KIT FASHION 
SORTIMENTO

4,4 x 30,5 x 40,6 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961768015

Esta Fashion Super Collection apresenta bonecas Polly™ de 3”, 
Lila®, Shani® e Nicolas®, cada uma com suas próprias roupas e 

acessórios temáticos. Polly™ inclui um tema de neve, surf e futebol 
com várias modas e acessórios. Lila® apresenta um tema de moda 

e maquiagem com várias modas e acessórios. Shani® apresenta 
um tema musical com várias modas e acessórios; e Nicolas® 

apresenta um tema de esportes e repórter de notícias com várias 
modas e acessórios.
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7768-3 / GMW44 BONECA LOTTA LOOKS DELUXE GIFT PANDA
9 x 29,5 x 34 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961863109

Brincar com a boneca Lotta Looks permite que as crianças criem diferentes humores 
e looks inspirados nas últimas tendências, alterando suas roupas e expressões faciais! 
A boneca Panda Cool mede aproximadamente 20 cm e acompanha mais de 20 
peças de plugar num divertido tema de panda. As crianças poderão criar mais de 300 
combinações de estilos possibilitando um mundo de imaginação e criatividade. Inclui 
também um suporte de exibição. Ainda é possível combinar as roupas e expressões 
faciais de outras bonecas Lotta Looks (vendidas separadamente) para a diversão ser 
ainda maior! 

1003-11 / GTH00 CAVE CLUB FESTA DE PIJAMAS 
SORTIMENTO

16 x 32 x 6 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961915082

Com as bonecas e conjuntos de jogos Cave Club, as crianças 
podem viajar no tempo e embarcar em aventuras épicas para 

contar histórias com seus personagens pré-históricos favoritos. 
Emberly, Roaralai e Fernessa são loucas por festas do pijama! 
Cada boneca Cave Club com tema da festa do pijama usa um 

pijama colorido com uma estampa de animal brilhante neon 
para combinar com seu penteado, além de uma máscara 

para os olhos. Os acessórios da festa do pijama, com a 
personalidade única de cada boneca, provocam muita diversão 

nas contações de história.

7768-5 / GNL82 CAVE CLUB COM ANIMAL SORTIMENTO
15,2 x 32,4 x 6,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961873184

O Cave Club transporta a imaginação para o início dos tempos e os inspira a explorar 
novas histórias com personagens pré-históricos, brincadeiras com cabelos selvagens e 
dinossauros adoráveis de animais de estimação para meninas. Esta coleção de bonecas 
articuladas cria histórias com roupas neon, artigos de cabelo enraizados, animais ferozes e 
acessórios temáticos.

7768-6 / GNL94 CAVE CLUB COM ANIMAL CONJUNTO SORTIMENTO
20,3 x 32,4 x 6,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961873290

O Cave Club transporta a imaginação para o início dos tempos e os inspira a explorar 
novas histórias com personagens pré-históricos, brincadeiras com cabelos selvagens 
e dinossauros amigáveis de animais de estimação para meninas. Cada conjunto desta 
seleção apresenta uma boneca articulada com uma roupa felpuda e cabelos selvagens, 
um animal de estimação pré-histórico e várias peças para o faz de conta.

7603-4 / GBY54 DC SUPER HERO GIRLS BONECAS DE AÇÃO SORTIMENTO
6 x 32 x 12 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961724042

Escolha entre Supergirl™, Batgirl™, Zatanna™, Wonder Woman™, Katana™ e Green Lantern™. 
Essas DC Super Hero Girls™ estão prontas para salvar o dia com suas roupas icônicas projetadas 
com cores e logotipos exclusivos. Fortes e corajosas: estas bonecas de ação podem estar 
prontas a qualquer momento.

7603-3 / GBY51 DC SUPER HERO GIRLS BONECAS TRANSFORMAÇÃO 
2 EM 1 SORTIMENTO
20 x 27 x 7,5 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961724035

Essas bonecas DC Super Hero Girls™ são super adolescentes que lutam contra o crime, 
sempre prontas para enfrentar os momentos cotidianos dos adolescentes ou pular em 
batalhas para salvar o dia! Estes personagens icônicos vêm com 2 looks completos (um 
casual, um Super Hero) e 9 acessórios removíveis.

8728-4 / GWW95 HELLO KITTY  E SEUS AMIGOS BONECAS SORTIMENTO
6,4 x 32,4 x 15,2 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961949353

Divirta-se com a amizade Sanrio com esta coleção de conjuntos de bonecas! Cada um inclui 
uma boneca e uma figura icônica da Sanrio. Escolha entre Catrina & Hello Kitty, Lively & My 
Melody, Jazzlyn & Badz-Maru e Kadee & Keroppi. As bonecas apresentam looks descolados 
e divertidos com cabelos claros e roupas da moda. Seus melhores amigos da Sanrio estão 
sempre ao seu lado! As crianças vão adorar jogar o título especial da Sanrio

8728-5 / GVB27 HELLO KITTY E SEUS AMIGOS MINI PLAYSET SORTIMENTO
5 x 29 x 20 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961921786

Esta coleção de compactos temáticos da Sanrio inclui muitas maneiras de brincar! Cada um inclui 
um compacto, 2 figuras, um lápis e um bloco de notas. Escolha entre conjuntos de bule, cupcake, 
hambúrguer e chocolate quente. Eles se abrem para revelar temas deliciosos, como uma festa 
de chá, padaria, lanchonete e acampamento! Do lado direito, as crianças podem contar histórias 
com recursos em movimento, como um balanço e um elevador. Do lado esquerdo, há um lápis e 
um bloco de notas para se divertir. Com um fecho que fecha e uma corrente, esses compactos 
adoravelmente estilosos são perfeitos para brincadeiras!

NOVO
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1004-86 / GXF11 SPIRIT PEQUENA LUCKY
20,3 x 16,2 x 5,1 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961955019

Faça parte de toda a amizade, bravura e aventura com o desenho animado 
da DreamWorks, Spirit! A boneca Spirit Little Lucky (13,97 cm) apresenta 
a Lucky quando criança, vestindo uma camisa branca adorável e uma saia 
de tecido vermelha. A boneca possui 5 articulações móveis para poses e 
diversão e vem com estes acessórios para contar histórias: um cavalo de 
balanço, lanterna, livro, caneca e cavalo em miniatura.

8733-3 / GXD92 SPIRIT CAVALINHOS SORTIMENTO
16,5 x 16,5 x 16,5 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961954838

Faça parte de toda a amizade, bravura e aventura com o 
desenho animado da DreamWorks, Spirit! O sortido Spirit Potro 

e Amigos apresenta cavalos adoráveis ??de tamanho menor 
inspirados no filme! Cada cavalo tem uma crina com pelos 
longos ou curtos, uma postura divertida e cores variadas.

8732-6 / GXF16 SPIRIT BONECA COM ACESSÓRIOS SORTIMENTO
25,5 x 25,5 x 25,5 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961955088

Faça parte de toda a amizade, bravura e aventura com o desenho animado da DreamWorks, Spirit! 
O sortido Spirit Happy Trails Doll & Fashion apresenta uma seleção de bonecas Lucky, Abigail ou 
Pru, cada uma vestida com uma roupa linda de marca famosa. Cada boneca também vem com um 
vestido, bolsa e acessório adicionais. As bonecas têm aproximadamente 7 polegadas / 17,78 cm e 
apresentam 7 articulações móveis para poses e diversão.

8732-9 / GXD96 SPIRIT REBANHO DE CAVALOS SORTIMENTO
25,4 x 25,4 x 6,7 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961954920

Faça parte de toda a amizade, bravura e aventura com o desenho animado da 
DreamWorks, Spirit! O sortido Spirit Herd apresenta uma variedade de cavalos 
de tamanho médio inspirados no filme! Cada cavalo tem uma cabeça móvel para 
distintas possibilidades de poses, uma juba longa para se divertir com o cabelo, 
uma postura real e possui cores variadas.

8733-0 / GXF92 SPIRIT BONECA LUCKY
20,3 x 38,1 x 12,1 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961955743

Faça parte de toda a amizade, bravura e aventura com o 
desenho animado da DreamWorks, Spirit! Perfeita para os 

menores, a boneca Spirit My Lucky tem 35 cm /14 polegadas. E 
está vestida com um adorável vestido brilhante com um babado 

na parte superior e uma sobreposição completa sobre a saia 
vermelha. Use a escova (incluída) para estilizar e brincar com 

seus lindos cabelos castanhos.

8732-4 / GXF20 SPIRIT BONECA COM CAVALO SORTIMENTO
27,9 x 25,4 x 6,7 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961955118

Faça parte de toda a amizade, bravura e aventura com o desenho animado 
da DreamWorks, Spirit! A coleção Spirit Doll & Horse apresenta uma seleção 

de Lucky e seu cavalo, Spirit; Abigail e seu cavalo, Bumerangue; e Pru e 
seu cavalo, Chica Linda! Cada boneca também vem com um top de tecido 
e mede aproximadamente 7 polegadas / 17,78 cm e possui 7 articulações 
móveis poses e diversão. Cada cavalo mede 21,59 cm e tem uma cabeça 

móvel para diferentes possibilidades de poses, uma crina longa para se 
divertir com o cabelo e uma postura real.
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0897-4 / C4982 HOT WHEELS CARROS BÁSICOS ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4,3 x 16,5 x 11 cm | Cx. 72 | Sort. SIM | 0027084120134

A Hot Wheels desafia os limites desde 1968, criando com paixão os mais legais e insanos carros e pistas para a diversão sem limites. A Hot 
Wheels evoluiu de uma linha de 16 carros para um estilo de vida mundial dedicado à ação rápida e manobras exageradas e épicas. Hoje, a linha 
oferece variedade e novidade com 400 carros novos a cada ano! Os carros são segmentados em 30 minicoleções diferentes. Cada minicoleção 
inclui veículos temáticos que vão desde muscle cars, carros esportivos, carros de corrida, caminhões e roadsters em alta.

1003-17 / FVN40 HOT WHEELS PACOTE COM 2 CARROS ESCALA 1:64 SORTIMENTO
10,8 x 16,5 x 3,8 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961663983

Veículos clássicos, legais e relevantes na escala 1: 64 com estilo autêntico e decorações atraentes

7604-0 / K5904 HOT WHEELS-PACOTE COM 3 CARROS 
ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4 x 14 x 11 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0027084425611

Coleção Hot Wheels - Pacote com 3 Carros! Um super Pack com 3 
carros sortidos da linha Hot Wheels para incrementar ainda mais suas 
pistas Hot Wheels ou sua coleção!

5010-7 / 1806 HOT WHEELS PACOTE COM 5 CARROS ESCALA 1:64 
SORTIMENTO
21,4 x 3,4 x 4,3 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0074299018060

Os meninos vão adorar este combo da Mattel, pois vem com cinco veículos fantásticos! Todos 
em die-cast. Cada embalagem é uma nova coleção, velocidade e aventura com Hot Wheels!

5010-8 / 54886 HOT WHEELS PACOTE COM 10 CARROS 
ESCALA 1:64 SORTIMENTO
40 x 19 x 28 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0074299548864

Essa os meninos não podem perder! Um pacote com 10 carros em die-cast, 
em escala 1:64. São diversos temas para colecionar. Modelos sortidos.

3829-0 / H7045 HOT WHEELS PACOTE COM 20 CARROS ESCALA 
1:64 SORTIMENTO
4,8 x 18,1 x 43,3 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0027084257373

Este pacote inclui uma grande carga de diversão com 20 veículos Hot Wheels que 
estão incluídos. Com cada pacote você está mais perto de completar a sua coleção.
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8728-3 / GYN19 HOT WHEELS CARROS TEMATICOS CULT RACERS ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4 x 17 x 11 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961909432

Colecione os modelos de Hot Wheels® que vão desde carros de corrida, esportivos, para rally, caminhões até os mais famosos conversíveis. 
Os carros de Hot Wheels® são os favoritos dos colecionadores e fãs de velocidade de todas as idades. Escolha o seu favorito e colecione 
todos ou reúna modelos de diferentes coleções para criar a sua coleção personalizada!

8727-9 / GYN20 HOT WHEELS CARROS TEMATICOS HOT PICKUPS ESCALA 1:64 SORTIMENTO
10,8 x 16,5 x 3,5 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961909562

Colecione os modelos de Hot Wheels® que vão desde carros de corrida, esportivos, para rally, caminhões até os mais 
famosos conversíveis. Os carros de Hot Wheels® são os favoritos dos colecionadores e fãs de velocidade de todas 
as idades. Escolha o seu favorito e colecione todos ou reúna modelos de diferentes coleções para criar a sua coleção 
personalizada!

1003-14 / GYN22 HOT WHEELS CONJUNTO CARROS TEMÁTICOS 
FORZA ESCALA 1:64 SORTIMENTO
11 x 16 x 3,5 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961909586

Essa coleção dos carros favoritos Hot Wheels® em escala de 1:64 é um item 
obrigatório para crianças, colecionadores adultos e amantes de carros. Cada 
automóvel tem uma aparência realista com detalhes fantásticos, ornamentos 
modernos e autênticos para os amantes de carros. Os carros têm o tema de “push-
around play”, e também podem ser exibidos por colecionadores e fãs de corridas de 
todas as idades. Escolha seu favorito ou colecione todos! Cada produto é vendido 
separadamente e sujeito à disponibilidade. As cores e as decorações podem variar. 1003-16 / GYP13 HOT WHEELS PACOTE COM 2 CARROS COLOR 

REVEAL ESCALA 1:64 SORTIMENTO
7,6 x 10,2 x 7,6 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961977776

Descubra o novo pacote de Color Reveal, onde uma vez que você descubra o carro 
que se esconde detrás da pintura, poderá mudar a cor do seu carro com água fria 
ou quente para diversão dupla.

6141-2 / DMC55 HOT WHEELS  ENTRETERIMENTO ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4 x 16,5 x 20,5 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961274561

O Hot Wheels celebra o mundo do entretenimento com estas réplicas em escala 1:64 dos veículos mais populares das franquias como 
Batman, De Volta para o Futuro, Força e Gran Turismo. Este sortido de 20 modelos exclusivos para colecionadores imortaliza os veículos 
mais icônicos. Não são compatíveis com alguns conjuntos Hot Wheels. São vendidos separadamente e estão sujeitos à disponibilidade. As 
cores e as decorações podem variar.

8735-4 / GRR35 HOT WHEELS LARANJA E AZUL ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4 x 16,5 x 20,5 cm | Cx. 36 | Sort. SIM | 0887961910445

Essa coleção exclusiva de carros é essencial na coleção de qualquer fanático. Os acabamentos realistas e as cores 
assombrosas dão um toque único que os fãs procuram e apreciam.
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8728-0 / GYN21 HOT WHEELS TEMÁTICO ESCALA 1:64 SORTIMENTO
10,8 x 16,5 x 3,5 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961909401

Essa coleção dos carros favoritos Hot Wheels® em escala de 1:64 é um item obrigatório 
para crianças, colecionadores adultos e amantes de carros. Cada automóvel tem uma 
aparência realista com detalhes fantásticos, ornamentos modernos e autênticos para os 
amantes de carros. Os carros têm o tema de “push-around play”, e também podem ser 
exibidos por colecionadores e fãs de corridas de todas as idades. Escolha seu favorito 
ou colecione todos! Cada produto é vendido separadamente e sujeito à disponibilidade. 
As cores e as decorações podem variar.

8728-1 / GYN28 HOT WHEELS VELOZES E FURIOSOS 7 
ESCALA 1:64 SORTIMENTO
10,8 x 16,5 x 3,5 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961909890

Hot Wheels® imortaliza neste conjunto os carros mais emblemáticos dos 
filmes, incluindo todos os detalhes e elementos que os caracterizam.

6620-0 / FPY86 HOT WHEELS CARROS CULTURA ESCALA 1:64 
SORTIMENTO

13,5 x 16,5 x 3,5 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961619874

Este conjunto premium da linha Car Culture de réplicas em escala 1:64 
é essencial para colecionadores adultos e entusiastas do mundo todo. 

Combinações exclusivas destacam os veículos da série, com modelos realistas, 
decorações incríveis e a qualidade que os aficionados adoram. O conjunto 

possui vinte modelos, que podem ser acrescentados a qualquer coleção de 
carros ícones da Hot Wheels®! Cada peça é vendida separadamente, sujeita 

à disponibilidade. Não é compatível com alguns kits Hot Wheels®. Cores e 
detalhes podem variar.

7771-0 / GNW87 HOT WHEELS CARROS BÁSICOS PIXAR CARS 
ESCALA 1:64 SORTIMENTO
8,2 x 11,3 x 2,6 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961879896

Com design arrojado e elegante. A Max Tuning vem com detalhes, cromados 
como faróis e calotas. Feito em plástico resistente, disponível em várias cores.

7602-7 / GJH91 HOT WHEELS PERSONAGENS STUDIO  
ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4 x 16 x 14 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961869453

Os fãs de entretenimento vão desejar coletar seus modelos favoritos de Hot 
Wheels®, reimaginados como personagens icônicos de um rico legado de 
entretenimento. Esses sortimentos de veículos em escala 1:64, com detalhes 
realistas e autênticos, são tão atraentes quanto os personagens que representam.

6141-0 / DLB45 HOT WHEELS CULTURA POP 164 ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4 x 17 x 13 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961253375

Uma mistura exclusiva de réplicas da Cultura de Carros, Cultura Pop e Entretenimento, com moldagens 
realistas, decorações fantásticas e ampla variedade de modelos que os aficionados adoram. A Hot 
Wheels surgiu como uma linha de 16 pequenos veículos em miniatura, em escala 1:64, e evoluiu até 
se tornar uma marca global de estilo de vida, dedicada a brinquedos de ação e acrobacias épicas! Os 
veículos da marca são os favoritos de colecionadores e fãs de corrida de todas as idades. Detalhes 
realistas e decorações autênticas são desenvolvidos com muito esforço, a fim de representar fielmente 
uma ampla variedade de veículos extraordinários. Cada conjunto inclui veículos temáticos, variando entre 
objetos de desejo, carros esportivos, carros de corrida, caminhões e conversíveis da moda.

7595-7 / GJJ23 HOT WHEELS CARROS GAMING 
PERSONAGEM ESCALA 1:64 SORTIMENTO
4 x 16 x 14 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961812190

Colecione todos os personagens mais icônicos do videogame. Com 
modelos Street Fighter, Super Mario Bros, Overwatch e muito mais. 
Não perca esta oportunidade de fazer parte do Hot Wheels.

7167-2 / GBW75 HOT WHEELS VELOZES E FURIOSOS ESCALA 1:64 
SORTIMENTO
4 x 17 x 14 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961723007

A franquia mundial repleta de ação Velozes e Furiosos é baseada em velocidade, 
manobras de tirar o fôlego e carros super turbinados. A coleção de veículos possui todas 
as características dos filmes aclamadas pelos fãs, incluindo os carros exóticos, tunados, 
clássicos e turbinados! Além disso, a decoração e os detalhes são fiéis à franquia 
Velozes e Furiosos. É perfeito para apaixonados por carros e fãs da franquia de filmes.

NOVO

NOVO



63

7595-8 / GJT68 HOT WHEELS CARROS BOULEVARD ESCALA 1:64 
SORTIMENTO
4 x 16 x 14 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961817669

Uma das melhores Hot Wheels. Encontre os carros mais icônicos e tradicionais Hot 
Wheels. Colecione todos os carros e aceite o desafio.

7596-1 / GMH74 HOT WHEELS CARROS MINIONS PERSONAGEM 
ESCALA 1:64 SORTIMENTO
14 x 16 x 3 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961855005

Colecione todos os seus personagens favoritos de Minions feitos como Carros de 
Personagens. Faça parte desta incrível coleção com Hot Wheels. 5015-3 / BFM60 HOT WHEELS CAMINHÃO VELOCIDADE NA PISTA 

ESCALA 1:64 SORTIMENTO
40 x 16 x 20 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0746775312244

Estes veículos em die-cast estão preparados para uma corrida! Desenvolvidos para 
andar nas pistas Hot Wheels®, eles conseguem encarar descidas e loops irados! 
Estes caminhões conseguem andar nas pistas Hot Wheels e eles ainda podem ser 
customizados, trocando a carreta e gerando novas combinações! São 24 veículos 
diferentes para escolher.5011-7 / BBL47 HOT WHEELS AVIÕES SKYBUSTERS ESCALA 1:64 

SORTIMENTO
4 x 16,5 x 14 cm | Cx. 20 | Sort. SIM | 0746775269012

A linha SkyBusters® traz aviões e helicópteros detalhados e realistas em die-cast, 
iguais aos de verdade. Colecione todos!

5016-8 / BHR15 HOT WHEELS COLOR CHANGE CARROS ESCALA 1:64 SORTIMENTO
3,2 x 16,5 x 12,7 cm | Cx. 16 | Sort. SIM | 0746775345716

Com 48 veículos diferentes no sortimento, estes carrinhos mudam de cor conforme a temperatura da água. 
A água gelada muda a cor e água morna a traz de volta, então são 2 carros em 1, o dobro da diversão!

5014-9 / BDW51 HOT WHEELS CAMINHÃO TRANSPORTADOR 
RUMBLE ROAD ESCALA 1:64 SORTIMENTO
5 x 16 x 20 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0746775307509

Aumente sua coleção de carros básicos com o sortimento Caminhão 
Transportador, que inclui um caminhão, além de um veículo Hot Wheels® em 
escala 1:64! As cores e decorações podem variar. Com 12 modelos no sortimento, 
por que não brincar com os carros e caminhões do Caminhão Transportador HW?
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8735-1 / GRW39 HOT WHEELS CONJUNTO DE PISTAS DESAFIO DA ALTURA
7 x 34 x 57 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961912791

Chegou um novo desafio de altura! Deverá pressionar o lançador no momento correto para 
conseguir girar e marcar a maior pontuação possível. O competidor que tenha conseguido a maior 
pontuação será o vencedor. Aceita o desafio?

8734-5 / GVG37 HOT WHEELS GUINCHO PISTA DE CORRIDAS
55,9 x 25,4 x 9,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961925203

Para este transportador os limites não existem! Tem capacidade para armazenar 
vários carros ao mesmo tempo e se transforma numa autêntica pista Hot 
Wheels de duas faixas com lançador incluído.

8734-0 / GVG36 HOT WHEELS GUINCHO TUBARAO
35,6 x 12,7 x 7,6 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961925197

Este transportador temático da nêmesis mais popular, o tubarão, manterá as crianças brincando por horas. 
Suas grandes mandíbulas são uma engrenagem que devora os carros e os armazena no seu interior.

7769-6 / GJL14 HOT WHEELS NEW ULTIMATE GARAGE
16,5 x 61 x 78,4 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961813425

Este enorme playset tem estacionamento para mais de 100 veículos e um surpreendente Nêmesis Robo 
T-Rex que alimenta a imaginação das crianças! As crianças sobem em veículos no elevador para dois carros 
movido a crianças. Eles podem correr pela garagem de vários níveis e experimentar o modo multi-play 
para emoções contínuas! Conecta-se a outros conjuntos Hot Wheels® (vendidos separadamente) e inclui 
2 veículos na escala 1:64 Hot Wheels® e um recurso para ação de id Hot Wheels ™ também! Conecte 
o Hot Wheels ™ id Portal (vendido separadamente) para desbloquear a experiência de jogo adicional: 
examine um carro, corra com oponentes, escape do Robo T-Rex e vença!
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6877-4 / FRH34 HOT WHEELS PISTA EQUILIBRIO EXTREMO
7,3 x 33,3 x 56,7 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961625561

Esta incrível pista Hot Wheels baseia-se no peso para desafiar as habilidades de lançamento das crianças. Lance o mais forte que puder 
seu carro ao balde e derrame o do outro jogador para ganhar. Joga na modalidade de 2 jogadores para contribuir ao esportismo, o conjunto 
tem 2 lançadores, 2 baldes e uma área de choque! Carrega os carros no lançador, aponta para o balde tentando e experimentando com 
os seus movimentos. Inclui 3 veículos Hot Wheels®! Eu aceito o desafio!
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7314-5 / GHR48 HOT WHEELS MEGA CAMINHÃO
8,5 x 18,7 x 41,7 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961800517

O Hot Wheels® Mega Hauler é um grande equipamento para 
grandes aventuras com infinitas possibilidades de contar 
histórias. Este enorme caminhão pode ser carregado com até 
50 carros em seus seis níveis expansíveis – e isso é apenas 
o começo! Na parte de trás do caminhão há uma rampa que 
desce para se conectar aos conjuntos Hot Wheels™ City.

6877-3 / FXM38 HOT WHEELS CITY PACOTE DE PISTAS 
SORTIMENTO
16,5 x 27,5 x 4 cm | Cx. 18 | Sort. SIM | 0887961695397

O sortimento do pacote Hot Wheels® City Track acrescenta 
possibilidades de personalização e criatividade aos conjuntos HW City 
com peças de pista retas e curvas para ajudar a construir todo um 
sistema de jogo.

6613-1 / FMY95 HOT WHEELS CITY CONJUNTO BÁSICO 
SORTIMENTO

12 x 19,5 x 20 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961585698

?Os locais preferidos das crianças ativam a imaginação e as histórias. 
Os conjuntos de Hot Wheels® City trazem muita brincadeira e 

desempenho com carros. Conecte-os uns aos outros diretamente, 
através do novo sistema de encaixe.

6607-5 / FNB05 HOT WHEELS CITY CONJUNTO NEMESIS SORTIMENTO
22,5 x 11,3 x 22,4 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961585858

?Os locais e as criaturas preferidas das crianças ativam a imaginação e as histórias, em 
altas batalhas. Os conjuntos Hot Wheels® prezam pela brincadeira com alto desempenho. 
Conecte-os uns aos outros diretamente, através do novo sistema de encaixe.

6612-1 / FNB21 HOT WHEELS CITY CONJUNTO 
ATAQUE TUBARÃO

10,1 x 37,4 x 44,5 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961585926

?Um enorme conjunto com o tema de praia, com o grande 
tubarão que mastiga carros. A imaginação dos meninos não 

encontra limites com este desafio para salvar a cidade. Derrote 
o tubarão lançando um carro diretamente em suas mandíbulas. 

Fácil de arrumar, sem peças soltas, e com uma performance 
incrível! Construa uma cidade conectando outros conjuntos de 

Hot Wheels® City . Os novos conjuntos também são compatíveis 
com outros conjuntos de pistas, como as de cor laranja.

6980-9 / FWM85 HOT WHEELS SET DE ACROBACIAS SORTIMENTO
60 x 34 x 12 cm | Cx. 16 | Sort. SIM | 0887961678734

Siga as aventuras na cidade de Hot Wheels®! Não pare de fazer incríveis acrobacias com 
o conjunto de acrobacias Hot Wheels®. Com um pacote maior, deixará surpresos todos.
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6608-0 / FNB15 HOT WHEELS CITY CONJUNTO SUPER SORTIMENTO
12,9 x 24,6 x 20,1 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961585940

Os conjuntos preferidos das crianças, acelerando imaginação e a ação. Os conjuntos Hot Wheels® prezam pela brincadeira com alto desempenho. 
Conecte-os uns aos outros diretamente, através do novo sistema de encaixe.

7596-5 / GJL12 HOT WHEELS CITY ROBÔ TUBARÃO
17 x 32 x 39 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961813401

Hot Wheels™ City está sendo atacada por um enorme tubarão robótico! As crianças terão que ser rápidas o suficiente 
para atravessar a onda sem serem comidas! As crianças começam sua jornada heróica mergulhando seu carro na 
primeira câmara de água fria, depois levantam a alavanca para carregar o carro no lançador e se preparam para correr 
através da onda. A boca do tubarão se abre de repente e, se o truque falhar, as crianças caem em sua barriga! Uh-oh, 
almoço de tubarão. Quando as crianças estão na barriga do gigante Robô Shark, o carro muda de cor magicamente! 
Redefina o tubarão fechando sua boca e tente novamente. As crianças podem carregar o lançador e aumentar o máximo 
possível para obter velocidade suficiente para escapar das garras do tubarão, atravessar o circuito e alcançar a segurança 
do calçadão.

7769-8 / GNL70 HOT WHEELS CITY PISTA GARAGEM
40,6 x 35,6 x 7,6 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961873016

A Hot Wheels Stunt Garage da Hot Wheels™ é a única garagem que permite 
que os carros infantis pulem de um andar para o outro! Use o elevador para 
trazer carros para qualquer nível e decida estacionar o carro lá ou atrofiar, 
pulando para o andar inferior. As crianças podem usar os shifters para guiar o 
carro para um nível específico, ou podem ir para o andar principal para uma 
verificação total do carro. Abasteça e verifique se o carro está pronto para a 
próxima aventura!

8733-8 / GTT93 HOT WHEELS CITY ATAQUE TÓXICO DA SERPENTE
17 x 30 x 18 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961920888

A saliva tóxica se derramando da mandíbula da serpente! As crianças passarão horas 
de diversão evitando serem presos pela saliva tóxica da serpente. Com ajuda de um 
lançador, terão que encontrar o momento perfeito para poder sair da mandíbula da 
serpente sem serem presos.

8734-4 / GVF41 HOT WHEELS CITY LANÇADORES NÊMESIS 
SORTIMENTO

7 x 28 x 10 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961924350

As nêmesis favoritas se transformam em lançadores! Com eles as crianças 
poderão alcançar uma velocidade sem limites, enquanto exploram a cidade.

NOVO

NOVO
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5384-0 / CCP76 HOT WHEELS COLOR CHANGE ESTAÇÃO CIENTÍFICA
60 x 30 x 38 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961030815

Descubra muita diversão com esta Estação Científica, onde loucas experiências com cores podem sair do controle! 
Um cientista maluco prendeu um carro Color Shifters® sob a cachoeira de mudança de cor, e está exeprimentando 
todos os tipos de combinações insanas de cores! Você consegue ajudar o carro a escapar? Descubra neste 
passeio cheio de aventuras! Lance para a ação, correndo com o carro pela pista e liberte-o. Ah não! Parece que 
o cientista maluco encurralou você! Aperte a alavanca de liberação e solte o carro no tanque abaixo, para que sua 
cor volte ao normal. Vem com três diferentes zonas de mudança de cor, além de um carro Color Shifters®, para 
que as crianças possam se divertir assim que abrirem a caixa.

6983-1 / FTB66 HOT WHEELS LAVA RÁPIDO
14,5 x 25,5 x 56 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961639889

O novo lava-rápido do Hot Wheels® inclui uma fita 
automatizada para o emocionante brinquedo com água 

e carros que mudam de cor. Ele vem em um pacote 
enorme na forma de bandeja e 1 carro que muda de cor.

6621-1 / FTH84 HOT WHEELS LANÇADOR BÁSICO COM CARRO 
SORTIMENTO

24 x 16,5 x 4 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961662351

Este sortimento com lançador de Hot Wheels® e carro é perfeito para levar a 
ação e as manobras para onde você quiser. Vem com carro vermelho ou azul.

7596-9 / GLD47 HOT WHEELS PACOTE COM 4 PISTAS RETA
2,5 x 31 x 6 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961837315

O Hot Wheels® Track Builder permite que as crianças construam qualquer 
pista de corrida de acrobacias que possam imaginar! A variedade de pistas 
retas oferece às crianças um total de 4 pés de pistas e vem em três cores 
diferentes para variedade e personalização. O sortimento também inclui 
conectores básicos para se conectar ao resto do seu mundo Track Builder. 
Você tem tudo o que precisa. Pronto, vamos construir!

7596-7 / GLC87 HOT WHEELS COMPONENTES SORTIMENTO
60 x 19 x 31 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961836776

Premium Curve Pack faz parte da categoria BUILD que ajuda as crianças a 
criar pistas únicas com peças curvas premium de 90 graus, bem como faixas 
retas de 12 e 6 polegadas! Essas pistas premium são impressionantes e têm 
um ótimo desempenho. Crie uma pista oval, teste suas habilidades com pistas 
curvas e retas, e muito mais.
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7346-6 / GBF89 HOT WHEELS COMPETIÇÃO DE BATIDAS
7 x 30,5 x 50,8 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961713879

O lançamento do Hot Wheels® Across Challenge é uma maneira incrível de brincar com carros 
fundidos e testar habilidades motoras. Este conjunto único é como um jogo para 1 ou 2 jogadores. 
Cada jogador lança seus carros para acertar seus ladrilhos, lançando-os para obter todos os 
ladrilhos de uma cor antes do adversário. Cada jogador pode mover o lançador para ajustar 
o local onde seu carro pousa, ou adotar uma abordagem defensiva e tentar pousar carros do 
lado do outro jogador para mudar as cores dos ladrilhos, se estiverem perto da vitória. Para 
uma maneira adicional de jogar, os jogadores podem subir a rampa para lançar seu carro sob os 
ladrilhos, lançando-os por baixo. Características: Jogo Gamified Hot Wheels® com 2 faixas, 2 
lançadores, 2 rampas e muitas maneiras de jogar!

7596-6 / GJM77 HOT WHEELS COMPETIÇÃO GIRATÓRIA
7,7 x 33,9 x 56,8 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961813975

Você está pronto para este novo desafio? Com Hot Wheels Extreme Spins, você deve colocar o maior número possível de carros na roda… 
Enquanto gira a toda velocidade! O competidor que tiver mais carros será o vencedor. Você aceita o desafio? Inclui um carro básico. Todas 
as pistas e conjuntos do Hot Wheels são compatíveis.

7075-2 / GBF81 HOT WHEELS PISTA DE CAMPEONATO 
SORTIMENTO

8,2 x 25 x 37,2 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961713824

As crianças poderão desafiar seus amigos com uma variedade de 
conjuntos de competição, cheios de adrenalina e ação! Tudo o que as 

crianças precisam para competir esta neste conjunto.

7770-3 / GLC97 HOT WHEELS PISTA TRACK BUILDER UNLIMITED 
KIT SUPER IMPULSO
61 x 38,1 x 9,5 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961836790

Esses boosters versáteis se conectam entre si e aos dois cruzamentos incluídos. 
Essas peças de acrobacias icônicas do Construtor de Pistas Sem Limites são uma 
adição incrível para criar e reconstruir conjuntos de acrobacias maiores e melhores. 
Liberte sua imaginação com mais de 5 configurações! O conjunto Construtor de 
Pestas Ultra Boost Motorizado da Hot Wheels® foi projetado para ser compatível 
com outros conjuntos (vendidos separadamente) para maior versatilidade e ação 
do Hot Wheels®. As crianças podem escolher sua construção, acompanhar o 
desempenho e conquistar a vitória!

7346-7 / GGP93 HOT WHEELS TRACK BUILDER CAIXA DE MANOBRAS DELUXE
17,8 x 30,5 x 35,6 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961785845

A Caixa de acrobacias Deluxe Hot Wheels® Track Builder é o presente definitivo para crianças que 
desejam atrofiar sem parar com mais de 15 pés de pista, conectores e curvas! A caixa também 
faz parte da diversão. Há uma pista de corrida 2-para-1 na parte inferior da caixa e uma zona 
de colisão de quatro vias embutida na tampa para ação de colisão e esmagamento! Quando as 
crianças terminam de construir suas acrobacias e acompanhar todas as peças, elas podem voltar 
para a caixa para mais tarde. Emocionante ação para um jogador e um desafio épico ao jogar 
com os amigos. Este conjunto se conecta a outros conjuntos do Track Builder e rastreia para 
infinitas possibilidades - crie e expanda o mundo de acrobacias do Hot Wheels® Track Builder! 
Características: • A Deluxe Stunt Box está repleta de tudo o que as crianças precisam para bater, 
esmagar e fazer acrobacias! ? Alimente a imaginação e a resolução de problemas com mais de 3 
maneiras inspiradas de construir e brincar.
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6608-6 / FLK89 HOT WHEELS TRACK BUILDER KIT COMPLETO 
SORTIMENTO
17,4 x 21,1 x 33,4 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961560633

?Caixa de pistas com peças que oferecem opções infinitas para manobras radicais. A radical ação 
de loop é ainda mais irada ao conectar a pista na tampa, em 8 lugares. A parte inferior possui 
dois baldes acoplados, além de um local para conectar pistas, conjuntos adicionais ou mesmo 
componentes, de modo a criar ações com ainda mais adrenalina Os componentes são embalados 
no cesto, facilitando o transporte. A caixa também faz parte da brincadeira, e possui múltiplos 
pontos de conexão. O conjunto inclui veículo Hot Wheels®, pista laranja, lançadores e conectores.

7167-4 / GCF92 HOT WHEELS TRACK BUILDER CAIXA 
LANÇADORA DE CARROS
12,2 x 17,2 x 9,1 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961726619

Faça uma competição e classifique seus carros mais velozes de Hot 
Wheels®! A Maleta com Pista Lançadora Hot Wheels® permite que 
as crianças guardem sua coleção de carros e também possam lançá-
los para ver quais são os mais velozes! Ela também permite fazer 
corridas lado-a-lado e classificar os quatro carros mais rápidos. É 
totalmente portátil e fácil de carregar nas viagens.

7075-3 / GBN81 HOT WHEELS TRACK BUILDER 
CONJUNTO DE ACELERADOR SORTIMENTO

5,2 x 18,3 x 33 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961719963

As crianças poderão desafiar os amigos com uma variedade 
de conjuntos baseados em desempenho, cheios de adrenalina 

e ação! Tudo o que as crianças precisam para botar seus 
carros para competir está na caixa.

7596-8 / GLC96 HOT WHEELS TRACK BUILDER LOOPING TRIPLO
10,9 x 35,5 x 45,9 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961836813

Você está pronto para o triplo loop? Torne sua pista três vezes mais incrível com o nosso 
primeiro Kit de loop triplo. Vá além e aceite o desafio com acrobacias de salto. Aproveite 
o fácil armazenamento e portabilidade.

8734-3 / GVG10 HOT WHEELS TRACK BUILDER 
KIT DE LOOPS AJUSTÁVEIS
45,7 x 35,6 x 10,8 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961924671

Com seu design inovador, poderá transformar sua pista para 
fazê-la super extrema! Conecta-se facilmente para nunca parar 
de construir. Inclui um carro die-cast escala 1:64

NOVO

8726-5 / GVG13 HOT WHEELS TRACK BUILDER 
PACK BÁSICO DE PISTAS

32,1 x 10,5 x 5,4 cm | Cx. 16 | Sort. NÃO | 0887961924695

Com este sortido as pistas não terão limite! Tem tudo o 
que necessita para construir a pista mais longa que possa 

imaginar. A construir!

NOVO
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7346-2 / GHK15 HOT WHEELS PISTA MARIO KART  
CIRCUITO DE CORRIDAS
8,9 x 38,1 x 55,9 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961795042

 A imaginação corre em alta velocidade!Com a Pista de Percurso e Veículo - Hot Wheels 
- Mario Kart - Circuito Lite - Mattel a diversão é garantida!Com ela você pode competir 
com amigos ou praticar para alcançar sempre mais velocidade. Com pistas lado a 
lado, esse conjunto incrível possui detalhes e características que recriam o ambiente do 
jogo com os personagens favoritos de Mario Kart em seu Kart padrão. Veja os carros 
correrem super rápido, sinta-se como um piloto de verdade em uma competição de alta 
velocidade e divirta-se!

7346-1 / GCP26 HOT WHEELS PISTA MARIO KART CONJUNTO NEMESIS SORTIMENTO
6,4 x 25,4 x 38,1 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961773224

Personagens emblemáticos de Mario Kart e Karts combinados com a emoção da pista Hot Wheels®.

7346-0 / GBG25 HOT WHEELS MARIO KART 
CARRINHOS ESCALA 1:64 SORTIMENTO

3,8 x 16,5 x 10,9 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961714449

As crianças podem escolher os seus personagens 
favoritos de Mario Kart™ e acelerar em uma corrida 

off-line com uma variedade de réplicas Mario Kart™ Hot 
Wheels® 1:64! Estimule sua imaginação ao selecionar 

seu jogador favorito entre os personagens de Mario 
Kart™. Combine a emoção do desempenho de Hot 

Wheels® e relembre o jogo, evite perigos, desbloqueie 
características, corra e reviva grandes aventuras. Cada 
réplica de jogadores Mario Kart™ também é adequada 

para a pista Hot Wheels®.

7770-5 / GNM22 HOT WHEELS PISTA MARIO KART 
CASTELO DO CAOS COM LANÇADOR
45,7 x 35,6 x 8,6 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961873597

As crianças podem correr com seus veículos réplicas de Hot 
Wheels® Mario Kart™ para superar o inimigo mais malvado de 
Mario Kart™ - Bowser! As corridas lado a lado, a contagem da 
bandeira a cada volta e a reconfigurabilidade tornam esta pista 
uma experiência emocionante. As crianças devem desviar dos 
punhos de Bowser para passar por ele, na curva com proteção, e 
completar 5 voltas para derrotar o adversário e vencer a corrida. 
Inclui uma réplica do veículo Yoshi de metal infundido. Aumente 
o nível de dificuldade e se desafie reconfigurando a pista e 
conectando a Planta Piranha, os conjuntos de pistas da Ruinas 
Thwomp e o conjunto de pistas do Circuito Mario Kart™

7597-0 / GKY54 HOT WHEELS PISTA MARIO KART LANÇADOR BULLET BILL
13 x 19 x 39 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961834178

Os fãs de Mario Kart™ reconhecerão instantaneamente seu personagem favorito do videogame 
neste lançador Hot Wheels® Mario Kart™! As crianças puxam o lançador de volta ao lugar e 
apertam o botão de cogumelo para lançar seu veículo Mario Kart™ para a grande figura de Bullet 
Bill. Se o lançamento atingir o alvo, o Bullet Bill aumentará o zoom. A fácil ativação do sistema de 
recuo permite que as crianças recriem de maneira divertida o recurso do game.
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8734-8 / GVK08 HOT WHEELS PISTA 
MONSTER TRUCKS LANÇA E ESMAGA
7,6 x 21,6 x 25,4 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961928105

Esta pista leva a brincadeira de bater e amassar a outro nível! 
Alcance alturas incríveis e amasse sua concorrência.

8734-9 / GWW13 HOT WHEELS MONSTER TRUCKS  
MONSTER MAKER ESCALA 1:64 SORTIMENTO
14 x 21,6 x 6,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961948530

Com este criador monstruoso poderá transformar seus carros 
básicos em caminhões gigantes! Enfrente qualquer desafio com 
estes pneus gigantes.

8734-7 / GVK37 HOT WHEELS MONSTER TRUCKS PNEUS 
PARA TODO TERRENO ESCALA 1:64 SORTIMENTO
10,2 x 12,1 x 15,2 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961928341

Com este sortido do Monster Trucks, não haverá limites para as 
brincadeiras. Seus pneus para todo terreno permitirão que se vivam 
desafios nos lugares mais extremos.

7167-1 / FYJ83 HOT WHEELS MONSTER TRUCKS ESCALA 1:24 SORTIMENTO
13,7 x 12,6 x 21,1 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961721843

Os Monster Trucks de Hot Wheels® em escala 1:24 são OS caminhões mais irados já construídos para 
competição! Eles estão preparados para o combate mano-a-mano com suas carcaças enormes e rodas 
GIGANTES! Cada brinquedo possui todas as informações sobre o veículo incluindo o nome, tipo de caminhão, 
potência, ataque e motorização para incrementar a hora da brincadeira!

7075-1 / FYJ44 HOT WHEELS MONSTER TRUCKS 1:64 SORTIMENTO
9 x 3,3 x 9,8 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961705393

Os Monster Trucks de Hot Wheels® em escala 1:64 são os caminhões mais irados já 
construídos para competição! Prepare-se para o combate mano-a-mano com suas 

rodas GIGANTES! Cada caminhão possui uma roda colecionável e o kit possui todas 
as informações sobre as características de cada um, incluindo o nome, tipo de veículo, 

potência, ataque e motorização para incrementar a hora da brincadeira!

7596-3 / GKY01 HOT WHEELS MONSTER TRUCKS LANÇADORES 
RADICAIS SORTIMENTO
12 x 18,5 x 28 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961833638

As crianças aumentam a ação com os carros Hot Wheels® e os Monster Trucks Hot 
Wheels® com dois conjuntos diferentes de lançadores! Inspirado nas personalidades 
dos Monster Trucks favoritos dos fãs - Shark Wreak™ e Bone Shaker™, as crianças 
carregam seu carro e o Monster Truck e então os lançam à ação. Os conjuntos 
podem se conectar  entre si ou ao Epic Loop Challenge™.NOVO

NOVO

NOVO
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7347-0 / FYJ64 HOT WHEELS MONSTER TRUCKS PACOTE 
COM 02 CARROS 1:64 SORTIMENTO
6 x 16,5 x 14 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961705430

HW Monster Trucks Pacote de 2 Carros Variados Escala 1:64.

8525-5 / GCF94 HOT WHEELS MONSTER TRUCKS 1:43 SORTIMENTO
10,2 x 12,7 x 15,2 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961726633

Esmague outros competidores com uma variedade de modelos Hot Wheels® Monster 
Trucks de escala 1:43 com rodas GIGANTES exclusivas! Lance sujeira para todos os 
lados com estes caminhões de terra protuberantes! Quando esses Monster Bash-Ups™ 
colidem ou atingem um obstáculo, eles se abrem de três maneiras diferentes. Bata e 
redefina para montá-lo novamente!

7155-9 / 30782 MATCHBOX CARRO BÁSICOS ESCALA 1:64 
SORTIMENTO
3,7 x 16,6 x 10,8 cm | Cx. 72 | Sort. SIM | 0035995307827

Coleção especial de veículos Matchbox, contemporâneos e clássicos, em 
die-cast. 100 modelos diferentes no sortimento!

6980-7 / C1817 MATCHBOX PACOTE COM 05 CARROS ESCALA 1:64 
SORTIMENTO
4 x 26,8 x 11 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0027084092950

O clássico pacote de cinco carros do Matchbox é um excelente presente formado por 
veículos detalhados com temáticas de aventura.

6270-1 / FGY69 MAX STEEL FIGURA BÁSICA SORTIMENTO
5,9 x 30,2 x 9,1 cm | Cx. 21 | Sort. SIM | 0887961398120

Cada personagem de 30 cm possui design característico e traje 
aprimorado, com 11 pontos de articulação e arma ou acessório acoplado. 
Colecione todos os personagens de Max Steel™ e recrie suas batalhas 
favoritas ou embarque em novas missões cheias de adrenalina!

6270-2 / FJD29 MAX STEEL FIGURA ESPECIAL COM ACESSÓRIOS 
SORTIMENTO
5,1 x 28,3 x 12,6 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961398748

Inspiradas no novo conteúdo de Max Steel™ e suas missões extremas, estas figuras 
altamente detalhadas de 30 cm permitem que os fãs entrem no combate do Max Steel™ 
contra seus monstruosos inimigos! Cada figura vem com equipamentos clássicos, traje, 
golpe de ataque, acessório de batalha e 11 pontos de articulação para criar ações e poses 
épicas. Colecione todas e entre no Modo Turbo! Sujeitos à disponibilidade.

NOVO
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7771-5 / GVN48 MASTERS OF THE UNIVERSE 
GATO GUERREIRO E PANTHOR
8 x 30 x 30 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961874907

O Gato Guerreiro e o Panthor estão prontos para viver 
novas aventuras junto a He-Man e Esqueleto! As figuras 
desta coleção têm 12 pontos de articulação para recriar 
diferentes cenas de batalha. Cada figura vem numa 
embalagem retrô renovada que encantará aos fãs dos 
Defensores do Universo.

1003-21 / HBR81 MASTERS OF THE UNIVERSE MINI FIGURAS SORTIMENTO
4,6 x 14,6 x 10,2 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0194735014491

He-Man and the Masters of the Universe estão de volta! A força retorna! Agora o poder dos 
Defensores do Universo chega em uma versão miniatura cheia de diversão e poder para os fãs de 
todas as idades. As figuras desta coleção medem aproximadamente 2 polegadas e cada figura 
inclui um divertido acessório. Dentro da coleção poderá encontrar a seus personagens favoritos 
como He-Man, Esqueleto, Gorpo, entre outros. Colecione todos!

8732-0 / GVL75 MASTERS OF THE UNIVERSE FIGURA DELUXE SORTIMENTO
6,4 x 28,9 x 22,9 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961929652

O poder de Grayskull será seu com as incríveis figuras desta coleção. Cada figura conta com 
diferentes acessórios, partes intercambiáveis e peças exclusivas. Os fãs ficarão encantados com 

o desenho renovado e moderno, mas ao mesmo tempo vintage que presta homenagem ao 
legado desta querida franquia. O sortido inclui quatro personagens: Battle Armor He-Man, Battle 

Armor Esqueleto, Champ Clamp e Aríete.

8731-6 / GXP44 MASTERS OF THE UNIVERSE 
CASTELO DE GRAYSKULL

68,6 x 47 x 14 cm | Cx. 1 | Sort. NÃO | 0887961960242

Bem-vindo ao Castelo de Grayskull! Está pronto para 
descobrir todos seus segredos? Este castelo é uma 

réplica melhorada e mais moderna do icônico castelo dos 
Defensores do Universo. O elevador e a porta de armadilha 

funcionam de verdade. Inclui uma figura exclusiva da 
Feiticeira que não poderá encontrar em nenhum outro lugar 

e, além disso, inclui múltiplos acessórios.

8732-1 / GXP43 MASTERS OF THE UNIVERSE 
TANQUE DEVORADOR TUBARONK

35,6 x 30,5 x 13,3 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961960211

O Esqueleto está decidido a conquistar o universo com 
seu feroz e veloz Tubarão Terrestre! Coloque o Esqueleto 

encima do veículo e descubra como a mandíbula do 
tubarão abre e fecha ferozmente conforme avança o 

veículo. O veículo é compatível com as figuras de 5.5”.

7771-7 / GNN84 MASTERS OF THE UNIVERSE FIGURAS 
SORTIMENTO
15,2 x 28,9 x 6,4 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961875027

He-Man and the Masters of the Universe estão de volta! A força retorna! 
As figuras desta coleção medem 14 cm e contam com 16 articulações 
móveis, o que permite recriar muitas poses de batalha. Ao estilo 
Defensores do Universo! Os fãs ficarão encantados com o desenho 
renovado e moderno, mas ao mesmo tempo vintage que presta 
homenagem ao legado desta querida franquia. Cada figura vem com 
uma mini historinha que conta divertidas e poderosas aventuras. Os fãs 
ficarão encantados com a embalagem clássica estilo retrô.

7771-6 / GPP30 MASTERS OF THE UNIVERSE BONECO COM VEÍCULO JET SLED
40,6 x 30,5 x 8,6 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961893243

É hora de salvar o universo com ajuda do Jet Sled! Os fãs ficarão fascinados com o design renovado e retrô 
do Jet Sled. Inclui uma figura exclusiva do Príncipe Adam que não poderá encontrar em nenhum outro lugar. 
Também inclui duas cabeças para o Jet e partes intercambiáveis.

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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7593-7 / GMC43 PIXAR MINI FIGURAS SURPRESA SORTIMENTO
3 x 2,5 x 1 cm | Cx. 36 | Sort. SIM | 0887961851632

Recrie emocionantes aventuras com os personagens da Disney e Pixar, como Toy Story, 
Cars, Inside Out, Procurando Nemo, Wall-E, Monsters, Inc. e muito mais. Cada adorável 
figura vem em uma pose dinâmica e seu tamanho compacto é perfeito para brincar em casa 
e em qualquer lugar.

7771-2 / GNM52 BARBIE MINI FIGURAS SORTIMENTO
8,3 x 11,4 x 2,9 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961873863

As figuras da Barbie® Micro Collection são pequenas, mas inspiram muita diversão! Essas 
bonecas em miniatura apresentam temas e estilos favoritos das crianças - com tantos 
personagens coloridos, há uma mini figura para cada história da Barbie®. Diferentes tipos 
de corpo, tons de pele, cores dos olhos e penteados oferecem inúmeras oportunidades de 
contar histórias e inspiram todos os tipos de diversão imaginativa. E com uma base integrada 
em cada um, é fácil criar uma exibição de minifiguras. Esses minis adoráveis   são muito 
divertidos de colecionar, porque quando uma menina brinca com a Barbie®, ela imagina 
tudo o que pode se tornar! Cada um vendido separadamente, sujeito à disponibilidade. 
Cores e decorações podem variar. Características: Inspire muita diversão com as figuras da 
Barbie® Micro Collection! Cada boneca miniatura de 3 polegadas apresenta uma aparência 
colorida e um tema favorito das crianças que inspira a imaginação a brincar com todos os 
tipos de histórias da Barbie®

7904-5 / GVK84 PIXAR MINI FIGURA ALIEN REMIX CHAVEIRO 
SORTIMENTO
7 x 18 x 10 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961963397

Estes chaveiros de figuras Pixar Alien Remix são uma combinação altamente 
colecionável dos Aliens de Toy Story da Disney Pixar com outros personagens 
adorados da Pixar. Com 7,6 cm, estas figuras têm o inconfundível olhar dos 
pequenos Aliens verdes, mas estão disfarçados como outras estrelas de todo 
o universo Pixar! Cada figura colecionável tem uma pequena presilha para 
que possa ser pendurada em qualquer lugar: mochila, bolsa de equipamento, 
ou apenas ficar à mostra na prateleira. Com uma incrível variedade de figuras 
peculiares, os colecionadores podem criar uma coleção de outro mundo. 
São um excelente presente para fãs e colecionadores da Pixar! As cores, 
decorações e dimensões podem variar.

7771-3 / GMJ68 PIXAR MINI FIGURA SORTIMENTO
8,2 x 11,5 x 2,5 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961855821

Agora você pode ter a coleção completa de seus personagens 
favoritos da Pixar em minifiguras.

7602-8 / GNB34 MINIONS FIGURA DE PELÚCIA NOTAS MUSICAIS 
SORTIMENTO
7 x 15 x 11 cm | Cx. 15 | Sort. SIM | 0887961866186

Minions, Figura de Pelúcia notas musicais, (Do) 14cm.

7597-1 / GMJ59 MINIONS MINI FIGURA SORTIMENTO
9 x 11 x 12 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961855784

Minions mini figura de ação brinquedo, 2 polegadas.

7904-9 / GNT55 PIXAR SOUL MINI FIGURAS SORTIMENTO
1 x 13 x 10 cm | Cx. 36 | Sort. SIM | 0887961877458

Recrie emocionantes aventuras cinematográficas com os personagens mais 
amados pelas crianças. Cada figura aparece em uma pose diferente, com 
design e expressões incríveis. Seu tamanho compacto é perfeito para jogar 
em casa e levar para qualquer lugar.Colecione e presenteie os fãs da Pixar com 
aos personagens favoritos, a diversão nunca terminará.
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7602-0 / GMJ30 PIXAR MARCIANOS MINI FIGURAS SORTIMENTO
7,5 x 16 x 14 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961897005

Aprecie os amados Aliens da Pixar como nunca antes - disfarçados de 
personagens de todo o universo da Pixar! Este mashup hilário de Sulley Monstros 

S.A, com um rosto estilizado de Alien! A adorável e colorida figura de 10cm 
inspirará peças criativas de contar histórias e será um presente especial para fãs 

de todas as idades.

1003-22 / HCB17 PIXAR MARCIANOS MINI FIGURAS 
SORTIMENTO
7,6 x 14 x 11,4 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0194735006106

Aprecie os amados Aliens da Pixar como nunca antes – 
disfarçados de personagens de todo o universo da Pixar! 
Essas misturas hilariantes incluem Buzz Lightyear, Woody, Mr. 
Incredible, Boo, Sulley, Miguel, Nemo, Mérida e muito mais 
que está por vir – cada um com suas roupas de personagens 
icônicas com rostos alienígenas estilizados! Adoráveis, coloridas 
e totalmente únicas, as figuras vem em escala de 3 polegadas . 
Colecione todos os irresistíveis personagens!

NOVO

1003-23 / GYD67 MASTERS OF THE UNIVERSE MINI FIGURAS 
SORTIMENTO
8,3 x 11,4 x 2,9 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961969375

É um momento emocionante para descobrir a ação de He-Man ™, Skeletor ™, os 
segredos do Castelo Grayskull ™ e muito mais! Essas micro figuras colecionáveis   
do Masters of the Universe ™ são pequenas, mas têm personalidades enormes. 
As figuras moldadas são inspiradas em poderosos personagens MOTU ™ e cada 
uma possui uma pose de ação dinâmica. Eles ficam por conta própria - ótimo 
para brincar e exibir. Cada figura vendida separadamente, sujeito a disponibilidade. 
Cores e decorações podem variar. Características:? MOTU ™ está de volta para 
uma nova geração de fãs! A coleção de figuras de ação colecionáveis   de 2,75 pol. 
Inclui He-Man ™, Skeletor ™ e muitos outros favoritos dos fãs. As figuras mantêm 
emocionantes poses de ação - ótimas para contar histórias.

NOVO

7348-9 / GGJ13 DC COMICS MINI FIGURAS 
SORTIMENTO
2,5 x 11,5 x 8,2 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961779967

DC Comics mini figura de ação brinquedo, 2 polegadas.

7348-6 / GGL00 TOY STORY FIGURA FLEXÍVEL 4” SORTIMENTO
3 x 15 x 10 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961781403

Divirta-se ao máximo com essas figuras flexíveis de 4” dos personagens mais 
importantes do filme Toy Story 4™!

7348-8 / GGJ04 DC COMICS FIGURAS FLEXÍVEIS 4” SORTIMENTO
3,5 x 14 x 10 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961779868

DC Comics figura de ação brinquedo flexível, 4 polegadas.



76

7348-4 / GGJ01 DC COMICS FIGURAS FLEXÍVEIS 7” SORTIMENTO
5 x 22,9 x 18 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961779851

DC Comics figura de ação brinquedo flexível, 7 polegadas.

7348-5 / GGK83 TOY STORY FIGURA FLEXÍVEL 7” 
SORTIMENTO
4,5 x 23 x 18 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961781311

Divirta-se ao máximo com essas figuras flexíveis de 7” dos 
personagens mais importantes do filme Toy Story 4™!

7601-9 / GLX80 PIXAR FIGURA DE AÇÃO 7” SORTIMENTO
11 x 11 x 18 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961858150

Essas figuras de ação da Pixar são de alta qualidade, detalhadas e podem fazer poses, permitindo que as crianças 
recriem momentos emocionantes do mundo da Pixar! Cada figura detalhada mede 12 a 23 cm de altura, veste suas 
roupas icônicas relacionadas ao desenho animado e vem com várias articulações móveis para que as crianças possam 
reciar movimentos típicos. Com tantos personagens para escolher, as crianças podem ter um mundo extenso para 
brincar, enquanto os colecionadores podem criar uma vitrine única!

8733-7 / HBK89 PIXAR FIGURA INTERATIVA 7” SORTIMENTO
18,4 x 27,9 x 8,1 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961991338

Essas figuras de ação da Pixar que falam, não apenas reconhecem os 
personagens do seu próprio desenho animado da Pixar, mas de todo o universo 
da Pixar. O diálogo varia de frases específicas dos desenhos para figuras da 
mesma franquia a aventuras mais gerais e conversas sobre a formação de 
equipes com personagens de outros desenhos da Pixar. As figuras também têm 
articulações móveis para recriar movimentos e poses exclusivos dos filmes.

NOVO

7167-6 / GDP65 TOY STORY FIGURA BÁSICA 7”  
SORTIMENTO

8 x 28 x 18,5 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961750355

Escolha entre uma variedade de diferentes personagens 
de Toy Story 4 a escala de 7 polegadas! Cada um tem 

desenhos autênticos dos filmes para criar uma grande ação!

7601-8 / GJH74 TOY STORY JESSIE E BETTY 
FASHION DOLL SORTIMENTO
7,6 x 11,4 x 19,3 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961811629

Aproveite a brincadeira de cabelos e moda com 
personagens populares de Toy Story. Coloque sua vaqueira 
favorita, Jessie, em jeans com estampa de vaca e seu 
característico cabelo vermelho e Bo Peep com o cabelo 
enraizado e seu vestido rosa de bolinhas do primeiro filme.

7817-3 / GWD85 STAR WARS BABY YODA PELÚCIA
31 x 31 x 17 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961938814

Abrace toda a fofura de Yoda com 50 anos de idade com esse lindo brinquedo de pelúcia de 
11 polegadas. Ele pode parecer um Yoda bebê, mas essa criatura adorável é chamada de 
A Criança. Inspirado na série live-action da Disney+, O Mandaloriano, esse lindo brinquedo 
de pelúcia Star Wars leva à sua coleção um complemento sensível à Força. As imagens 
mostradas são apenas para fins ilustrativos. O produto real pode variar um pouco.
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1003-24 / GXC09 JURASSIC WORLD MOSASAURUS
43,2 x 21,6 x 10,2 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961952797

Ajude a salvar o oceano com o Ocean Protector Mosasaurus! Mergulhe na 
emocionante ação e aventura do Jurassic World com esta rainha do oceano de 
tamanho colossal que está realmente ajudando a proteger nossos cursos de água! 

7349-9 / GGN26 JURASSIC WORLD DINOS MORDEDORES 
SORTIMENTO
5,1 x 10,8 x 10,8 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961783483

Figura de ação colecionável com mordida ajustável para roupas ou acessórios.

6768-0 / FPF11 JURASSIC WORLD FIGURAS DINOSSAUROS DE 
ATAQUE SORTIMENTO
60 x 16 x 21 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961607536

Prepare-se para ação e aventura explosiva. Essa variedade de ataques tem figuras de ação 
de dinossauros inspiradas no Jurassic World que se movem, caçam e atacam em bandos. 
Cada um tem cinco pontos de articulação, detalhes realistas e decoração autêntica.

7594-4 / GCR54 JURASSIC WORLD DINOSSAURO BATALHA FEROZ 
SORTIMENTO

4 x 8,4 x 6 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961733365

Reproduz movimentos de ataque, mordidas na cabeça, nadadeiras e muito mais. 
Basta pressionar uma área designada na figura de ação do dinossauro para fazê-la 

se mover (a ativação de cada dinossauro varia). As figuras também incluem braços e 
pernas articulados, escultura realista e decoração autêntica.

7594-6 / GJP32 JURASSIC WORLD MORDEDORES GIGANTE 
CONTROLE DE ATAQUE TOTAL SORTIMENTO

37 x 21 x 30 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961815221

Faça parte da aventura no Mundo Jurássico com o máximo em ação de 
batalha de dinossauros! Esta figura de ação de dinossauro de tamanho 

maior do Jurassic World Massive Biters ™ apresenta o novo recurso “Primal 
Attack”, permitindo que as crianças controlem o jogo de batalha ativando 

esses incríveis movimentos de batalha: mova a cauda de um lado para o outro 
para ativar o movimento da cabeça; mova a cauda para cima e ao redor para 

obter um movimento de torção do corpo e mova a cauda para uma ação 
impressionante de mastigação (ative todos os movimentos ao mesmo tempo 

para total controle animado da figura). Você também pode pressionar o botão 
na área da cauda para fazer com que as mandíbulas também mordam, para 

um jogo de batalha extra!

7594-5 / GJN64 JURASSIC WORLD DINOSSAURO 
RUGE E ATACA SORTIMENTO

7 x 11 x 20 cm | Cx. 3 | Sort. SIM | 0887961814385

Jurassic World, Dinossauro Ruge & Ataca, Figura de Ação 
Colecionável com Sons de Ataque Reais.

NOVO

8726-7 / GXB08 JURASSIC WORLD MINI FIGURAS SORTIMENTO
9 x 11 x 3 cm | Cx. 24 | Sort. SIM | 0887961951806

Essas figuras de ação dos dinossauros do Jurassic World podem ser pequenas, 
mas proporcionam muita, muita diversão! Reviva a aventura do Mundo Jurássico 
com os dinossauros favoritos inspirados no filme! Cada figura de ação de 
dinossauro é autônoma, então elas são ótimas não apenas para recriar a ação de 
batalha, mas também para exibir! Os fãs vão adorar colecionar todos para recriar 
cenas de filmes ou inventar suas próprias aventuras.

NOVO
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6767-7 / FMY87 JURASSIC WORLD FIGURAS BÁSICA 12” SORTIMENTO
4,4 x 30,3 x 10 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961604634

Prepare-se para ação e aventura emocionantes! Esses favoritos dos fãs de 12 polegadas 
vêm em uma escala maior de bonecos! Também possui escultura realista e decoração 
autêntica. As cores e as decorações podem variar.

6800-0 / FLY92 JURASSIC WORLD MÁSCARA BÁSICA SORTIMENTO
18 x 26,5 x 18,5 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961568219

Prepare-se para ação e aventura emocionantes! Cada máscara deste sortido apresenta 
personagens com detalhes realistas como textura da pele, cor e dentes para que as 
crianças possam se tornar seus dinossauros favoritos! A característica de abertura da 
mandíbula permite movimentos de mastigação para ações ainda mais realistas. Uma 
alça segura garante um ajuste confortável, bem como aberturas de olhos e nariz para 
visibilidade. Cada um vendido separadamente, sujeito à disponibilidade. As cores e as 
decorações podem variar.

8735-0 / GWR62 MINIONS FALADORES
7 x 22,9 x 17,8 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961946017

Divirta-se com os novos Minions Faladores! Um sortido com 8 diferentes Minions que 
contam com frases autênticas de cada personagem e acessórios exclusivos do filme! Cante 
com os Minions!

8727-1 / GMF14 MINIONS CONJUNTO DE AVENTURAS SORTIMENTO
7 x 25,4 x 30,5 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961853179

A história de origem do supervilão mais desprezível do mundo! Recrie o caos com esses 
conjuntos completos de histórias que trazem a diversão do filme para a sua casa. Cada 
um inclui duas figuras de personagem Minions: Nasce um vilão com roupas temáticas 
e vários acessórios temáticos de filmes. Coloque Stuart e Gru na elegante moto techno 
do mestre do mal, Stuart e Kevin construíram o laboratório e cimento de Gru, e Bob 
e Stuart com uma vara de treinamento giratória de Kung Fu. Você vai rir enquanto 
trabalha, brinca e brinca com um Minion.

7602-6 / GPM37 MINIONS FIGURAS  
COM ACESSÓRIOS 12” SORTIMENTO
5,4 x 31 x 10,4 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961890600

Divirta-se inventando histórias dos Minions com uma série de 
personagens importantes.7595-1 / GMF02 MINIONS FIGURAS DE AÇÃO BARULHENTOS 

E BAGUNCEIROS SORTIMENTO
7,2 x 23 x 18 cm | Cx. 8 | Sort. SIM | 0887961853018

Minions Barulhentos E Bagunçeros, figura de ação de 4 polegadas com Os 
amados Minions estão de volta e estão tão travessos como sempre. Recreate 
Minions – A Villain is Born é divertido com personagens-chave que realmente 
ganham vida! Cada um fala suas próprias expressões, possui acessórios 
icônicos e representa um momento inesquecível do filme. Ouça-os rir quando 
você participa de suas ações. Dave, Stuart, Bob e o novo personagem Otto 
constroem o covil de Gru, fazem treinamento de Kung Fu e se misturam ao 
trabalho de construção. Cada Minion com escala de aproximadamente 4 
polegadas possui alças universais e a maioria possui acessórios removíveis 
que podem ser compartilhados.

7602-5 / GNF94 MINIONS FIGURAS BÁSICA CLÁSSICAS 6” SORTIMENTO
4 x 16 x 8 cm | Cx. 10 | Sort. SIM | 0887961868975

Minions, figura de ação de 6 polegadas colecionáveis com acessórios.

NOVO

NOVO
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7595-3 / GMF27 MINIONS FIGURAS INTERATIVA MEU AMIGO FALANTE SORTIMENTO
13 x 19 x 12 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961853261

Minions, Meu Amigo Falante, 7 polegadas figura interativa, responde e reage a diferentes acessórios.

7595-2 / GMF21 MINIONS FIGURAS PODEROSOS 
COM SONS SORTIMENTO

10 x 21 x 9 cm | Cx. 2 | Sort. SIM | 0887961853247

Minions Poderosos, 7 polegadas figura de ação com sons reais 
do filme.

7595-0 / GMD90 MINIONS FIGURAS TRAVESSOS COM ACESSÓRIOS SORTIMENTO
9 x 11 x 2 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961852837

Minions Travessos, 4 polegadas figura de ação com acessórios e movimentos especiais.

7772-4 / GPL85 MINONS BOB CINTA NEGRA
11,4 x 18 x 37,2 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961889840

Recrie a diversão dos filmes-chave com este Minion 
fantasiado que realmente ganha vida com sons e várias 
ações!

7595-4 / GMF93 MINIONS PISTOLA SUPER FRATULENTA 
COM LUZ E SONS

11 x 19 x 15 cm | Cx. 2 | Sort. NÃO | 0887961853841

Minions, Pistola Super Fratulenta, pistola atira luz verde com neblina e 
divertidos sons fratulentos.

7602-4 / GMF84 MINIONS PISTOLA FRATULENTA 
COM SONS
20,5 x 20,5 x 9 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0887961853780

Minions, Mini Pistola Fratulenta, pistola de brinquedo com 
divertidos sons fratulentos.

7594-9 / GMD77 MINIONS SPLATAPULT MULTIPACK SORTIMENTO
1,5 x 3 x 11 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961852745

Os minions são melhores juntos e essas quatro minis criam um pacote de histórias 
instantâneas para a missão! Aproveite o jogo de ação arremessa e gruda, com o 
lançador incluso e as cartas empilháveis. Colecione-os e conecte todos e crie uma 
ambiente especial de filme, depois vire e cole muitos Minions!

NOVO
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NOVO

7893-6 / GYH69 JOGO UNO MINIMALISTA
2,3 x 9,3 x 12 cm | Cx. 6 | Sort. NÃO | 0887961972290

O jogo que você ama e não para de brincar com o design do 
Warelson Oliveira uma sensação viral há alguns meses.

3498-2 / 43535 JOGO UNO STACKO
9 x 28 x 9 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0074299435355

O UNO® STACKO® combina a habilidade de empilhar com a diversão do UNO®. É 
um excelente entretenimento para a família com diversas cores e números para serem 
empilhados - retire blocos por cor, número ou comando!

7771-9 / GKD75 JOGO UNO MINIONS 2
1,9 x 14,4 x 9,2 cm | Cx. 8 | Sort. NÃO | 0887961824445

Pronto para ter um ONE cheio de bananas?! O que você já conhece chega agora com os minions, 
brinque com Bob, Gru e outros personagens do filme Minions 2. Inclui uma regra especial.

7772-0 / K2784 JOGO UNO SPIN
5,3 x 27 x 27 cm | Cx. 4 | Sort. NÃO | 0027084396799

O clássico jogo de cartas UNO® foi revolucionado! Quando uma carta Gira sai, um dos 
jogadores deve girar a roleta, em apenas um turno, tudo pode mudar, os jogadores podem 
chegar por trás e assumir a liderança. Diversão em ritmo acelerado, o que fará sua cabeça 
girar! Inclui uma roleta UNO Spin™ e um baralho UNO®.

NOVO
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7593-4 / GKC08 JOGO MINIONS MACACOS LOUCOS 2
8 x 26 x 22 cm | Cx. 3 | Sort. NÃO | 0887961822991

Não deixe os Minions caírem! Tumblin Monkeys™ Minions 2 é toda a 
diversão do brinquedo original, com um tema Minions que os fãs vão 
adorar, programado para o lançamento do filme.

7593-5 / GMY47 JOGO SCRABBLE ORIGINAL
5,1 x 26 x 33,8 cm | Cx. 5 | Sort. NÃO | 0887961865394

Scrabble® é o jogo de palavras #1 no mundo! O jogo 
consiste em interligar palavras, estilo palavras cruzadas, 
no tabuleiro do Jogo de Scrabble® usando fichas de letras 
com diferentes valores de pontuação. O objetivo é fazer a 
maior pontuação. Inclui tabuleiro, fichas, organizadores e 
bolsa para armazenar fichas.

8732-2 / GVM28 MEGA CONSTRUX  HOT WHEELS ROCKIN RACERS SORTIMENTO
7 x 18 x 17 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961930184

Conjunto de carros de corrida Hot Wheels montável com cada modelo, incluindo driver de figura micro 
Construa todos os 4 pilotos.Os tijolos combinam-se com todos os conjuntos de construção Mega Construx 
e são compatíveis com outras marcas de nome, este brinquedo de construção fornece experiências de 
construção e reprodução para ajudar a desenvolver a criatividade e o problema habilidades de resolução 
Abrace a necessidade de velocidade com 4 carros de corrida Hot Wheel montáveis.

8731-8 / GVM14 MEGA CONSTRUX HOT WHEELS MONSTER TRUCKS SORTIMENTO
26 x 20 x 6 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961930153

Conjunto de Monster Truck Hot Wheels montável com cada modelo, incluindo o driver de figura micro Build 
Bricks, combinado com todos os conjuntos de construção Mega Construx e é compatível com outras 
marcas de nome Ideal para maiores de 5 anos, este brinquedo de construção fornece experiências de 
construção e reprodução para ajudar a desenvolver habilidades de criatividade e resolução de problemas 
Role a competição com 2 Monster Trucks Hot Wheel montáveis.

8732-3 / GYG19 MEGA CONSTRUX HOT WHEELS RACER AND KART SORTIMENTO
20,3 x 17,8 x 7,3 cm | Cx. 4 | Sort. SIM | 0887961970791

Conjunto de Hot Wheels montável, incluindo 1 piloto e 1 kart de Build Bricks, combinados com todos 
os conjuntos de construção Mega Construx e são compatíveis com outras marcas de nome Ideal para 
maiores de 5 anos, este brinquedo de construção fornece experiências de construção e reprodução 
para ajudar a desenvolver a criatividade e habilidades de resolução de problemas Reúna o melhor dos 
dois mundos com 2 conjuntos Hot Wheels montáveis ??que apresentam um piloto e um kart que o 
acompanha

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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7379-4 / GFC85 MEGA CONSTRUX  POKEMON POKEBOLA 
SORTIMENTO
7,5 x 15 x 65 cm | Cx. 12 | Sort. SIM | 0887961757965

Volte ao local onde tudo começou, com 6 figuras de Pokémon edificáveis. 
Desenvolva o poder que está dentro com 6 Pokémon montáves, incluindo 
o primeiro Pokémon companheiro da região de Kanto! En un momento más 
te comparto las descripciones de PJ Masks que nos faltan.

7601-4 / GKY95 MEGA CONSTRUX POKEMON PERSONAGEM MÉDIO SORTIMENTO
26 x 26,5 x 5,5 cm | Cx. 5 | Sort. SIM | 0887961834598

Construa batalhas maiores com os personagens Charmander, Mew e Meowth em uma versão mais grande!

7764-6 / GPH23 MEGA CONSTRUX MASTERS OF THE UNIVERSE GATO 
DE BATALHA VS. ROTON
24,1 x 26,2 x 5,4 cm | Cx. 5 | Sort. NÃO | 0887961886986

Mastigue tudo o que estiver no seu caminho no Roton montável, ou seja, até você enfrentar 
o poderoso Battle Cat. Este conjunto de construção colecionável também possui 2 micro 
figuras de ação, Battle Armor He-Man e Mer-Man, fielmente projetadas, cada uma com 
12 pontos de articulação para criar uma exibição heróica. Monte as figuras em Roton e 
no Battle Cat e descubra quem reduz quem é o tamanho. Ideal para Probuilders, a partir 
de 8 anos. Características:? Edifício de veículo de assalto mal Roton definido com figura 
cockpit, 2 lançadores de mísseis e lâminas giratórias? Gato de Batalha montável, totalmente 
articulado e fielmente projetado, com sela para montar a figura? Inclui 2 micro figuras de 
ação colecionáveis, Battle Armour He-Man e Mer-Man, fielmente projetadas e altamente 
articuladas, com acessórios para armas

8729-7 / GWY76 MEGA CONSTRUX POKEMON 
FESTA PIKACHU
26,2 x 24,1 x 5,1 cm | Cx. 5 | Sort. NÃO | 0887961950762

Conjunto de construção em Pikachu de grande escala, 
montável e montável, com mais de 7 polegadas de altura O 
Pikachu vem com membros posáveis, bem como acessórios 
de chapéu e bolo de aniversário Os tijolos combinam-se com 
todos os conjuntos de construção Mega Construx e são 
compatíveis com outras marcas de nome Ideal para idades 
6 e esse brinquedo de construção oferece experiências 
de construção e reprodução para ajudar a desenvolver a 
criatividade e a capacidade de resolver problemas Prepare-
se para a maior batalha já realizada com um Pikachu de 7 
polegadas e montável.

6906-1 / DYF09 MEGA CONSTRUX POKEMON BATALHA SORTIMENTO
15 x 23 x 4 cm | Cx. 6 | Sort. SIM | 0887961410181

?Crie batalhas incríveis com Pokémons! Todo treinador de Pokémon luta para ser o melhor! Agora você pode 
criar batalhas entre seus personagens favoritos da série animada, como Pikachu e Bulbasaur, ou Squirtle e 
Charmander. Cada conjunto vem com um ambiente para montar, com efeitos transparentes para a batalha! 
Cada produto é vendido separadamente. Temas, personagens e detalhes podem variar.
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6541-5 / 206 TRICICLO VELOBABY PASSEIO E PEDAL AZUL
56 x 55,2 x 79,5 cm | Cx. 1 | 7899091402069

FUNÇÃO PASSEIO: O adulto utiliza a haste (direcionável) para conduzir o triciclo, basta 
destravar o dispositivo de roda livre e colocar o cercado de proteção e o apoio dos pés. 
FUNÇÃO PEDAL: Permite a criança pedalar livremente como um triciclo convencional, 
basta travar o dispositivo de roda livre e remover o cercado e o apoio dos pés.

6541-6 / 207 TRICICLO VELOBABY PASSEIO E PEDAL ROSA
56 x 55,2 x 79,5 cm | Cx. 1 | 7899091402076

FUNÇÃO PASSEIO: O adulto utiliza a haste (direcionável) para conduzir o triciclo, basta destravar o 
dispositivo de roda livre e colocar o cercado de proteção e o apoio dos pés. FUNÇÃO PEDAL: Permite 
a criança pedalar livremente como um triciclo convencional, basta travar o dispositivo de roda livre e 
remover o cercado e o apoio dos pés.

7835-5 / 337 TRICICLO VELOBABY PASSEIO E PEDAL AZUL  
RECLINÁVEL COM CAPOTA

56,5 x 97,5 x 118 cm | Cx. 1 | 7899091403370

FUNÇÃO PASSEIO: O adulto utiliza  a haste direcionável para conduzir o triciclo. Basta destravar 
o dispositivo de roda livre e colocar o cercado de proteção e apoio dos pés: FUNÇÃO PEDAL: 

Permite a criança pedalar livremente como um triciclo convencional basta travar  o dispositivo de 
roda livre e remover o cercado e o apoio dos pés - Chip sonoro  haste direcionável e removível - 

Dispositivo de roda livre: Transforma o pedal em apoio para os pés da criança enquanto o triciclo é 
movimentado - Freio de segurança - Rodas com anéis antiderrapantes para o deslocamento suave 

e sem ruído - Assento reclinável com três posições - Cinto de segurança com três pontos - Suporte 
para garrafa d’água, mamadeira ou squeeze ( no cercado) - Apoio removível: mantém os pés da 
criança apoiados confortavelmente - Suporte para bolsa/sacola (na alça da haste) - Cercado de 

proteção: removível  com painel de atividades - Guidão com limitador de giro. Capota: Articulável, 
retrátil e removível. Idade: +12 meses. Peso máximo suportado: 30kg CE-BRI/INNAC-00143-01A

7834-5 / 339 TRICICLO VELOBABY PASSEIO E PEDAL  
ROSA RECLINÁVEL COM CAPOTA
56,5 x 97,5 x 118 cm | Cx. 1 | 7899091403394

FUNÇÃO PASSEIO: O adulto utiliza a haste direcionável para conduzir o triciclo. Basta destravar 
o dispositivo de roda livre e colocar o cercado de proteção e apoio dos pés: FUNÇÃO PEDAL: 
Permite a criança pedalar livremente como um triciclo convencional basta travar o dispositivo de 
roda livre e remover o cercado e o apoio dos pés - Chip sonoro  - Haste direcionável e removível 
- Dispositivo de roda livre: Transforma o pedal em apoio para os pés da criança enquanto 
o triciclo é movimentado - Freio de segurança - Rodas: com anéis antiderrapantes para o 
deslocamento suave e sem ruído - Assento reclinável com três posições - Cinto de segurança 
com três pontos - Suporte para garrafa d’água, mamadeira ou squeeze (no cercado) - Apoio 
removível: Mantém os pés da criança apoiados confortavelmente suporte para bolsa/sacola (na 
alça da haste) - Cercado de proteção: Removível  com painel de atividades  guidão com limitador 
de giro. Capota  articulável, retrátil e removível. Idade: +12 meses. Peso máximo suportado: 
30kg CE-BRI/INNAC-00143-01A

7614-9 / 692 TRICICLO MOTOTICO PASSEIO E PEDAL AZUL
21,5 x 44 x 51 cm | Cx. 1 | 7899091406920

FUNÇÃO PASSEIO O adulto utiliza a haste (não direcionável) para movimentar 
o triciclo. - FUNÇÃO PEDAL: Permite à criança brincar livremente como um 
triciclo convencional. - Apoio removível mantém os pés da criança apoiados 
confortavelmente. - Haste removível. - Assento anatômico confortável com baixa 
distância do solo e altura ideal para a criança subir e descer de forma fácil e 
segura. - Idade: +-3 anos. - Peso máximo suportado: 19kg. - Certificado Inmetro: 
CE-BRI/INNAC-00143-01A.

7615-0 / 693 TRICICLO MOTOTICO PASSEIO E PEDAL ROSA
21,5 x 44 x 51 cm | Cx. 1 | 7899091406937

FUNÇÃO PASSEIO O adulto utiliza a haste (não direcionável) para movimentar 
o triciclo. - FUNÇÃO PEDAL: Permite à criança brincar livremente como um 
triciclo convencional. - Apoio removível mantém os pés da criança apoiados 
confortavelmente. - Haste removível. - Assento anatômico confortável 
com baixa distância do solo e altura ideal para a criança subir e descer de 
forma fácil e segura. - Idade: +-3 anos. - Peso máximo suportado: 19kg. - 
Certificado Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01A.
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0172-9 / 678 MEU PRIMEIRO TICO TICO EUROPA
25 x 38 x 51 cm | Cx. 1 | 7899091406784

Assento anatômico com baixa distância do solo confortável e 
com altura ideal para a criança subir e descer de forma fácil e 
segura , Idade: + 24 meses

7615-5 / 1058 BABYJIPE PASSEIO E ANDADOR AZUL
44,2 x 41,2 x 83,3 cm | Cx. 1 | 7899091410583

Com design inovador e duas funções, é ideal para um passeio seguro e prático. - FUNÇÃO 
PASSEIO: O adulto conduz facilmente o brinquedo e movimenta para qualquer direção. - FUNÇÃO 
ANDADOR: O sistema de rodas giratórias permite à criança movimentar o brinquedo com os pés 
para qualquer direção. - Volante fixo para maior apoio e segurança. - Freio traseiro. - Volante fixo 
com buzina. - Haste removível com suporte para garrafa d’água, mamadeira ou squeeze. - Apoio 
removível para os pés evita o contato com o solo enquanto o brinquedo é movimentado. - Cercado 
de proteção articulável e removível. - Rodas com anéis antiderrapantes para deslocamento suave e 
sem ruído. - Rodas dianteiras com giro de 360°. - Baú sob o assento. - Cercado interativo. - Idade: 
+12 meses. - Peso máximo suportado: 25kg - Certificado Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01ª

7615-6 / 1059 BABYJIPE PASSEIO E ANDADOR ROSA
44,2 x 41,2 x 83,3 cm | Cx. 1 | 7899091410590

Com design inovador e duas funções, é ideal para um passeio seguro e prático. 
- FUNÇÃO PASSEIO: O adulto conduz facilmente o brinquedo e movimenta para 
qualquer direção. - FUNÇÃO ANDADOR: O sistema de rodas giratórias permite à 
criança movimentar o brinquedo com os pés para qualquer direção. - Volante fixo 
para maior apoio e segurança. - Freio traseiro. - Volante fixo com buzina. - Haste 
removível com suporte para garrafa d’água, mamadeira ou squeeze. - Apoio removível 
para os pés evita o contato com o solo enquanto o brinquedo é movimentado. - 
Cercado de proteção articulável e removível. - Rodas com anéis antiderrapantes para 
deslocamento suave e sem ruído. - Rodas dianteiras com giro de 360°. - Baú sob o 
assento. - Cercado interativo. - Idade: +12 meses. - Peso máximo suportado: 25kg - 
Certificado Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01ª

6824-9 / 2732 QUADRICICLO AMARELO ELETRICO 12V
75 x 67 x 110,5 cm | Cx. 1 | 7899091427321

Quadriciclo Elétrico Infantil Bandeirante Super Quad - EL 12V - 
Vermelho/Cinza, o quadriciclo para levar a emoção da criançada mais 
experiente ao limite.

7615-7 / 908 TRATOR COUNTRY PEDAL
55,5 x 66,2 x 95 cm | Cx. 1 | 7899091409082

Novo sistema de tração para maior conforto e agilidade ao pedalar. - Assento regulável. 
Escapamento. - Volante com buzina. - Idade: +24 meses. - Peso máximo suportado: 

30kg - Certificação Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01ª PRODUTO: Dimensões: (C,L,A) 
92,0 X 45,5 X 64,5 cm EMBALAGEM: - Dimensões da Caixa: (C,L,A) 95,0 X 55,5 X 66,2 

cm - Quantidade: 1
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6334-2 / 2592 MOTO ELÉTRICA BAN 6V PRETA
56,2 x 40,5 x 67,2 cm | Cx. 1 | 7899091425921

Câmbio com duas marchas frente e ré , Movida por bateria 
recarregável de 6 volts , acompanha carregador automático 
127/220V , Dispositivo de proteção do sistema elétrico , 
Velocidade aproximada: 3,5 km/h , Idade: + 24 MESES

6312-9 / 2593 MOTO ELÉTRICA BAN 6V ROSA
56,2 x 40,5 x 67,2 cm | Cx. 1 | 7899091425938

Câmbio com duas marchas frente e ré , Movida por 
bateria recarregável de 6 volts , acompanha carregador 

automático 127/220V , Dispositivo de proteção do 
sistema elétrico , Velocidade aproximada: 3,5 km/h , 

Idade: + 24 MESES

3021-4 / 2701 MOTO ELÉTRICA XT3 6V FASHION
60 x 62,5 x 93,5 cm | Cx. 1 | 7899091427017

Câmbio com duas marchas: frente e ré. Movida por bateria 
recarregável 6V. Acompanha carregador automático 
127/220V. Dispositivo de proteção do sistema elétrico. 
Velocidade aproximada: 3,5 km/h.  Idade: +3 anos. Peso 
máximo suportado: 25kg CE-BRI/INNAC-00143-01A

3034-2 / 2702 MOTO ELÉTRICA XT3 6V GRAFITE
60 x 62,5 x 93,5 cm | Cx. 1 | 7899091427024

Câmbio com duas marchas: frente e ré. Movida por bateria 
recarregável 6V. Acompanha carregador automático 127/220V. 
Dispositivo de proteção do sistema elétrico. Velocidade 
aproximada: 3,5 km/h.  Idade: +3 anos. Peso máximo 
suportado: 25kg CE-BRI/INNAC-00143-01A

3622-2 / 2700 MOTO ELÉTRICA XT3 6V AZUL
60 x 62,5 x 93,5 cm | Cx. 1 | 7899091427000

Câmbio com duas marchas: frente e ré. Movida por bateria 
recarregável 6V. Acompanha carregador automático 

127/220V. Dispositivo de proteção do sistema elétrico. 
Velocidade aproximada: 3,5 km/h.  Idade: +3 anos. Peso 

máximo suportado: 25kg CE-BRI/INNAC-00143-01A
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0180-9 / 7153 MESA RECREIO
36 x 49 x 86 cm | Cx. 1 | 7899091471539

Versátil, para refeições e atividades da criançada. , Desmontável , 
Pode ser utilizada em áreas internas e externas. , Idade: + 18 meses

7836-1 / 3276 PATINETE PATRULHA CANINA
18,6 x 72 x 62,5 cm | Cx. 1 | 7899091432769

Tradicional patinete infantil. Três rodas para mais estabilidade e apoio. Novo sistema de fixação do 
guidão. Ideal para iniciantes , com espaço para a criança apoiar os dois pezinhos com segurança. 
freio traseiro. guidão com limitador de giro. Idade: +24 meses Peso máximo suportado: 40kg CE-BRI/
INNAC-00143-01A

7834-7 / 3301 PATINETE LOL
18,6 x 72 x 62,5 | Cx. 1 | 7899091433018

Tradicional patinete infantil. Três rodas para mais estabilidade e 
apoio. Novo sistema de fixação do guidão. Ideal para iniciantes , com 
espaço para a criança apoiar os dois pezinhos com segurança. freio 
traseiro. guidão com limitador de giro. Idade: +24 meses Peso máximo 
suportado: 40kg CE-BRI/INNAC-00143-01A

7803-0 / 1561 PATINETE SWEET GAME
19 x 71,5 x 63,5 cm | Cx. 1 | 7899091415618

Tradicional patinete infantil. Três rodas para mais estabilidade e apoio. Novo 
sistema de fixação do guidão. Ideal para iniciantes , com espaço para a criança 
apoiar os dois pezinhos com segurança. freio traseiro. guidão com limitador de 

giro. Idade: +24 meses Peso máximo suportado: 40kg CE-BRI/INNAC-00143-01A

7802-9 / 1560 PATINETE POWER GAME
19 x 71,5 x 63,5 cm | Cx. 1 | 7899091415601

Tradicional patinete infantil. Três rodas para mais estabilidade e apoio. Novo 
sistema de fixação do guidão. Ideal para iniciantes , com espaço para a criança 
apoiar os dois pezinhos com segurança. freio traseiro. guidão com limitador de 
giro. Idade: +24 meses Peso máximo suportado: 40kg CE-BRI/INNAC-00143-01A
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7546-8 / 3096 SKATENET KIDS FROZEN II
29,5 x 74 x 63,5 cm | Cx. 1 | 7899091430963

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro, rodas largas, cadeirinha 
de boneca removível, base larga para maior segurança, suspensão dianteira que ajuda no 
desenvolvimento da coordenação motora, idade +24 meses e peso máximo suportado de 80kg.

7469-2 / 3205 SKATENET KIDS BATMAN
34 x 31 x 62,5 cm | Cx. 1 | 7899091432059

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Base larga para 
maior segurança. Rodas largas. Freio traseiro. Suspensão dianteira que 

ajuda no desenvolvimento da coordenação motora. Máscara personalizada 
removível. Idade: +24 meses. Peso máximo suportado: 80kg

7380-8 / 1500 SKATENET KID
29,5 x 74 x 63,5 cm | Cx. 1 | 7899091415007

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro, rodas largas, base larga para maior segurança, suspensão 
dianteira ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, idade de +24 meses e peso máximo suportado de 80kg.

7380-9 / 1501 SKATENET KID FLOWER
29,5 x 74 x 63,5 cm | Cx. 1 | 7899091415014

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro, rodas largas, base larga para maior segurança, suspensão 
dianteira ajuda no desenvolvimento da coordenação motora, idade de +24 meses e peso máximo suportado de 80kg.

7615-3 / 1510 SKATENET PLUS
29,5 x 24 x 62,5 cm | Cx. 1 | 7899091415106

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro. Textura 
na base para maior aderência e segurança. Guidão com regulagem de altura. 
Suspensão dianteira ajuda no desenvolvimento da coordenação motora. 
Rodas com luz de LED. Idade: +24 meses. Peso máximo suportado: 120kg  
Certificado Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01A
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7615-4 / 1511 SKATENET PLUS SLIME
29,5 x 24 x 62,5 cm | Cx. 1 | 7899091415113

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio 
traseiro. Textura na base para maior aderência e segurança. 
Guidão com regulagem de altura. Suspensão dianteira ajuda no 
desenvolvimento da coordenação motora. Rodas com luz de LED. 
Idade: +24 meses. Peso máximo suportado: 120kg Certificado 
Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01A

7273-2 / 1520 SKATENET MAX BLACK LED
26,5 x 24 x 61,5 cm | Cx. 1 | 7899091415205

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro. Textura 
na base para maior aderência e segurança. Guidão com regulagem de 
altura. Suspensão dianteira ajuda no desenvolvimento da coordenação 
motora. Rodas com luz de LED. Idade: +24 meses. Peso máximo 
suportado: 120kg Certificado Inmetro: CE-BRI/INNAC-00143-01A

7273-3 / 1521 SKATENET MAX PINK LED
26,5 x 24 x 61,5 cm | Cx. 1 | 7899091415212

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro. Textura na base 
para maior aderência e segurança. Guidão com regulagem de altura. Suspensão 
dianteira ajuda no desenvolvimento da coordenação motora. Rodas com luz de LED. 
Idade: +24 meses. Peso máximo suportado: 120kg Certificado Inmetro: CE-BRI/
INNAC-00143-01A

7802-8 / 1532 SKATENET MAX GRAFITE
26 x 92 x 62 cm | Cx. 1 | 7899091415328

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro. 
Textura na base para maior aderência e segurança. Guidão com 

regulagem de altura Suspensão dianteira ajuda no desenvolvimento da 
coordenação motora. Rodas largas. Idade: +24 meses. Peso máximo 

suportado: 120kg CE-BRI/INNAC-00143-01A

7615-9 / 1531 SKATENET MAX ROSA
26 x 92 x 62 cm | Cx. 1 | 7899091415311

O brinquedo perfeito para as manobras mais radicais! Freio traseiro. Textura na base 
para maior aderência e segurança. Guidão com regulagem de altura Suspensão 

dianteira ajuda no desenvolvimento da coordenação motora. Rodas largas. Idade: 
+24 meses. Peso máximo suportado: 120kg CE-BRI/INNAC-00143-01A
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7224-8 / 8920 LOL SURPRISE FASHION CRUSH
5 x 5 x 5 cm | Cx. 44 | 7897500589202

LOL Surprise! bonecos estavam em uma missão TOP SECRET quando seu animal 
de estimação desapareceu! Encontre pistas surpreendentes através da série Eye 
Spy para ajudar a encontrar o seu animal de estimação!3 surpresas com cada LOL 
Surpresa! Eye Spy Series. Bonecas Lil Sisters! Desembale o vidro do espião para 
encontrar códigos e desbloquear surpresas! LOL Surpresa! Lil Sisters em água fria 
para descobrir uma surpresa de mudança de cor! Misture e combine acessórios 
com o seu LOL Surpresa!

7548-9 / 8929 LOL SURPRISE FLUFFY PETS
10 x 10 x 10 cm | Cx. 32 | 7897500589295

Animais de estimação agora são fofos! Remova a pelugem para revelar os 
personagens. Misture os cabelos entre animais de estimação e bonecas para 
personalização ilimitada. Experimente uma nova maneira de abrir e descobrir 

as 7 camadas de surpresa com L.O.L. Surpresa! Animais fofos! Sua esfera 
quando junta de Lol Surprise e LOl Sister, formam um lindo boneco de neve.

6623-4 / 8905 LOL SURPRISE PETS
9 x 9 x 9 cm | Cx. 36 | 7897500589059

Com 7 etapas pra abrir e uma surpresa pra cada uma. No final você encontra uma linda bonequinha 
colecionável. 1) Mensagem Secreta, 2) Adesivos colecionáveis, 3) Garrafinhas pra agua, 4) Sapatos, 5) 
Roupinha, 6) Acessórios e 7) E no final um lindo LOL Pet.

7465-1 / 8928 LOL SURPRISE SPARKLE SERIES
10 x 10 x 10 cm | Cx. 36 | 7897500589288

LOL Surprise Sparkle Series oferece várias camadas de 
surpresa e um novo visual para a sua boneca e acessórios. 
Cada camada revela uma sugestão de qual boneca com 
glitter você vai conseguir! Dê água ou banhe sua boneca 
para uma nova surpresa! Colecione todos as 12 personagens 
favoritas das fãs da Série 3!

7225-2 / 8925 LOL SURPRISE HAIR GOALS
7,7 x 16,4 x 5,8 cm | Cx. 21 | 7897500589257

Com 15 camadas e diferentes 15 surpresas em cada uma delas. No final 
você encontra uma linda bonequinha colecionável com cabelo de verdade.

6995-0 / 8907 LOL SURPRISE BIGGER SURPRISE
16 x 27,2 x 32,5 cm | Cx. 2 | 7897500589073

Bigger Surprise inclui: 1 lua, 26 acessórios, 6 cápsulas, 18 perucas, 6 adesivos, 2 LOL Tots 
com as bolsas em formato de bola, 1 LOL Sister com o chaveiro em formato de bola, 1 LOL  
Pet com o recipiente de areia e 4 mensagens secretas.

7224-7 / 8919 LOL SURPRISE BLING SERIES
7,1 x 4,7 x 11,2 cm | Cx. 36 | 7897500589196

Tenha 7 surpresas brilhantes com L.O.L. Surpresa Série Bling. São 
os doze personagens favoritos de fãs com um detalhe de luxo, 

eles possuem muuuito brilho! Você pode encontrar o brilho com 
acabamentos de glitter brilhantes, roupas brilhantes e penteados 

brilhantes! Surpresa! A série Bling vem embalada em uma bola de 
enfeite com uma frente clara para exibir bonecas ou decorar seu 
quarto! Você também pode usar a bola como um chaveiro, para 

enfeitar a bolsa ou a mochila. Procure por Splash Queen, Pranksta e 
outros personagens favoritos em novas roupas! Alimente ou banhe a 
boneca para descobrir surpresas de água! Contém na embalagem: 1 

boneca Lol, Bola e acessórios - Cores e estilos podem variar.
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7429-8 / 8926 LOL SURPRISE BOYS
1,6 x 4,1 x 10,3 cm | Cx. 24 | 7897500589264

Apresentamos LOL Surprise Boys! Os meninos têm muitos recursos surpreendentes e 
ultrajantes! Há tantas surpresas dentro e uma experiência totalmente nova. Dê água ou dê 
banho para seu boneco para uma surpresa! Colecione todos os 8 novos personagens!

7225-0 / 8922 LOL SURPRISE BUBBLY
8,6 x 18,8 x 18,1 cm | Cx. 2 | 7897500589226

Descubra várias surpresas dentro da espuma de arco-íris! A Fuzzy 
Surprise vem em uma maleta. Deixe cair a Fizzy gigante na água para 
revelar uma edição especial de LOL and Lil Sister.

6995-3 / 8915 LOL SURPRISE INTERACTIVE LIVE
8,8 x 20 x 7 cm | Cx. 2 | 7897500589158

LOL Interactive Live Surprise tem os animais de estimação 
mais bonitos e realistas para a sua coleção! Esses adoráveis 

mascotes responderão ao som, ao toque e ao movimento, 
assim como um melhor amigo peludo. Veja-os piscar os 

olhos grandes quando estão cansados, abanar os rabos, 
contrair as orelhas e até corar! Desembrulhe os três 

acessórios misteriosos e interativos para Bunny Hun, Fuzzy 
Fan ou Hoops D.O.G.G e prepare-se para se apaixonar 

completamente!

7549-5 / 8937 LOL SURPRISE GLITTER GLOBE SORTIMENTO
11 x 11 x 10 cm | Cx. 20 | 7897500589370

Descubra as 8 surpresas de LOL GLITTER GLOBE com todas as novas surpresas dentro! Cada camada revela uma 
nova surpresa! Dê agua para sua boneca e ela te revelará um cabelo super estiloso e cheio de gliter. Sua esfera 
quando junta de Lol Sister e LOl Pet, formam um lindo boneco de neve.

7549-0 / 8931 LOL SURPRISE LIL SISTERS E LIL PETS SORTIMENTO
8,4 x 8,4 x 8,4 cm | Cx. 32 | 7897500589318

Descubra as 5 camadas de surpresa com LOL Surprise Lils com todas as novas surpresas dentro! Cada camada revela 
uma sugestão de qual surpresa você vai conseguir! Banhe-os para uma surpresa de mudança de cor! Collecione as Lil 
Sisters e Lil Pets! Sua esfera quando junta da Boneca Lol e LOl Pet, formam um lindo boneco de neve.
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1003-81 / 8951 LOL SURPRISE J.K. SORTIMENTO
9,2 x 26,7 x 17,8 cm | Cx. 4 | 7897500589516

Descubra as 15 surpresas da mini fashion doll JK LOL 
Surprise. São 4 modelos diferentes para colecionar: Diva, MC 

Swag, Neon QT e Queen Bee.

7861-0 / 8948 LOL SURPRISE PRESENT SORTIMENTO
9,5 x 9,5 x 9,5 cm | Cx. 12 | 7897500589486

Lol coleção de aniversário com 8 surpresas. São 12 bonecas diferentes uma pra cada mês do ano, 
descubra qual é a do seu mês. Com uma nova maneira de abrir e descobrir cada surpresa que lembra 
uma embalagem de presente.

7858-1 / 8949 LOL SURPRISE CONFETTI UNDER WRAPS 
SORTIMENTO

10 x 17 x 10 cm | Cx. 12 | 7897500589493

Lol Confetti Underwraps tema de aniversário com 15 camadas de 
surpresas e um novo jeito de estourar os confetes. 12 modelos 

colecionáveis.

7858-2 / 8952 LOL SURPRISE CARRO CONTROLE WHEELS COM BONECA E ACESSÓRIOS
13 x 26,5 x 43,5 cm | Cx. 2 | 7897500589523

Veículo de rádio controle de LOL Surprise. Basta girar o controle para controlar o veículo. Utiliza 2 pilhas AAA no 
controle e 2 pilhas AA no carro (pilhas não inclusas). Acompanha uma boneca LOL exclusiva.

6672-8 / 8942 LOL SURPRISE CARRO COM BONECA CAR POOL COUPE DANCE FLOOR
13,6 x 29,7 x 50,3 cm | Cx. 2 | 7897500589424

A diversão esta mais que garantida com Veiculo e Boneca - LOL Surprise! - Car Pool Coupe - Dance Floor - 
Candide. Veículo de LOL Surprise. A parte traseira do carro abre criando um piscina e uma pista de dança. Possui 
luzes e porta luvas que abre. É possível ajustar os bancos para colocar uma LOL OMG ou tots. Utiliza 3 pilhas 
AAA não inclusas. Estimule a criatividade dos pequenos desde cedo com esse divertido brinquedo. Chame seus 
amigos para uma divertida e completa brincadeira. Esse brinquedo permite à criança imitar, imaginar, simbolizar 
e reproduzir situações do cotidiano, além de ajudar a desenvolver regras de conduta também contribui para a 
formação de valores e atitudes positivas através de ações de faz-de-conta que se apoiam na representação do 
mundo real.
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7858-4 / 8954 LOL SURPRISE REMIX HAIRFLIP TOTS
11,8 x 12,7 x 12,7 cm | Cx. 12 | 7897500589547

Descubra as 15 surpresas diferentes da mais musical das Lols. Em 
12 estilos diferentes representando os diversos estilos musicais 
que vão do POP ao Rock passando pelo Blues, country e muitos 
outros. Colecione todas. Utiliza 3 pilhas AAA (não inclusas).

7549-2 / 8933 LOL SURPRISE PLAYSET CHALET WINTER DISCO
77 x 104 x 26 cm | Cx. 1 | 7897500589332

Chalet Winter Disco possui mais de 95 surpresas. Casa de madeira, de vários andares, 
em estilo chalé, com 6 quartos e 3 andares. Recursos interativos, incluindo chaminé 

que neva, pista de patinação no gelo, banheira de hidromassagem, teleférico, luzes para 
decorar a casa e e vários móveis! Inclui família L.O.L Surprise (boneca, menino e animal de 

estimação). Embalagem em formato ônibus de neve contém móveis para desembalar.

7858-9 / 8964 LOL SURPRISE PLAYSET CLUBHOUSE
16 x 36 x 57 cm | Cx. 2 | 7897500589646

A Clubhouse Playset, é o espaço perfeito para os L.O.L. boy 
praticarem os esportes radicais preferidos. Os contêineres 

se transformam no clube de três andares com salas, móveis 
exclusivos, atividades esportivas e muito mais! Inclui 1 menino e 

uma menina L

7858-3 / 8953 LOL SURPRISE PLAYSET BEAUTY SALON
16 x 30,8 x 43,18 cm | Cx. 1 | 7897500589530

São de beleza 5 em 1 de LOL Surprise: Hair Salon, Fashion Closet, Hair Show Runway, Vanity & Purse On-
the-Go. Utiliza 2 pilhas AA não inclusas. Acompanha boneca LOL Surprise exclusiva.

7858-8 / 8958 LOL SURPRISE OMG COLLECTOR SORTIMENTO
13,3 x 30,5 x 35,6 cm | Cx. 2 | 7897500589585

Boneca fashion doll Collector 2020 inspirada no rei do Rock, tem vários detalhes 
em glitter e acende as luzes da Juke Box. Toca música. Utiliza 3 pilhas AA 
(inclusas apenas para demonstração).

7549-4 / 8936 LOL SURPRISE OMG COLLECTOR EDITION 
CRYSTAL STAR
13,3 x 30,2 x 34,1 cm | Cx. 4 | 7897500589363

Repleta de cristais da cabeça aos pés. Sua caracterização inclui uma roupa 
brilhante e cravejada de cristais além de uma saia de lantejoulas. Um cenário 
iluminado e um globo de discoteca completam o ambiente. Inclui boneca 
exclusiva, tiara de cristal e acessórios, sapatos, bolsa, escova, um luxuoso 
palco iluminado, um suporte para manter a boneca em pé e um globo de 
discoteca. Utiliza 3 pilhas AA, inclusas apenas para demonstração.
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7861-1 / 8947 LOL SURPRISE OMG DOLL CORE WAVE SÉRIE 3 SORTIMENTO
8 x 32 x 26 cm | Cx. 4 | 7897500589479

Bonecas fashion doll em 4 modelos sortidos sendo: Roller Chick, Class Prez, Da Boss e Chillax. 
Elas são inspiradas nas nas bonecas mais desejadas da linha LOL. Todas vem acompanhadas de 
acessórios como: roupas, calçados, brincos, colares, bolsas que vão d

7859-0 / 8966 LOL SURPRISE OMG MC SWAG FAMILY
16 x 30 x 38 cm | Cx. 2 | 7897500589660

Lol Surprise OMG MC Swag Family contém mais de 45 surpresas com 
todos os membros da familia Swag, sendo: LOL OMG, Boy, Pet, Tot, 
Lil Sister e mais diversos acessórios

7858-7 / 8957 LOL SURPRISE OMG NEW THEME SORTIMENTO
8,1 x 30,5 x 30,5 cm | Cx. 3 | 7897500589578

Bonecas fashion doll em 4 modelos sortidos. Line Dancer, Kitty Queen, 80s BB e Honey Bun são as 
bonecas mais musicais da linha LOL. Veêm acompanhadas de acessórios como: roupas, calçados, 
brincos, colares e bolsas. Descubra o estilo musical de cada uma e

7858-6 / 8962 LOL SURPRISE OMG REMIX PLANE
28 x 36 x 61,5 cm | Cx. 1 | 7897500589622

O avião 3x1 de LOL OMG pode ser avião, veículo e estúdio de gravadora. Na medida certa para todas 
as bonecas de LOL. São mais de 50 surpresas, 4 acentos reclináveis, compartimentos e carrinhos de 
acessórios, Telas de TV e cintos de segurança. Utiliza 5 ba

1003-82 / 8955 LOL SURPRISE OMG ROYAL BEE
26 x 31 x 7,6 cm | Cx. 4 | 7897500589554

Boneca fashion doll no modelo Royal Bee. Inspirada na boneca 
mais desejada da linha LOL. Vem acompanhada de acessórios 
como: roupas, calçados, brincos, colares, bolsas que vão deixá-
las ainda mais incríveis. Inclui suporte e escova.

7549-3 / 8935 LOL SURPRISE OMG WINTER DISCO
5,8 x 29,5 x 25,8 cm | Cx. 4 | 7897500589356

Descubra mais de 25 surpresas com L.O.L. OMG - Winter Disco nos modelos: 
24K D.J., Dollie, Snowlicious e Cosmic Nova. Detalhes impressionantes e um 

cabelo super estilizado, a boneca é articulada e vem acompanhada da irmãzinha! 
Inclui boneca grande e uma pequena, malas de roupas, sapatos, caixa de 

sapatos, acessórios, caixa de chapéu, bolsa, escova de cabelo, suporte para 
deixar a boneca em pé e embalagem reutilizável que transforma-se em cenário
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7859-4 / 9805 LOL SURPRISE KIT DE JARDINAGEM
22 x 61 x 34 cm | Cx. 3 | 7897500598051

Kit composto de carrinho, balde, pá e rastelo de LOL Surprise.

7859-5 / 9806 LOL SURPRISE CARRETINHA DE JARDINAGEM
27 x 16 x 45 cm | Cx. 4 | 7897500598068

Kit composto por carretinha de puxar, regador, pá e rastelo

7860-3 / 9817 LOL SURPRISE BATEDEIRA DA CHEFE
13 x 31 x 20 cm | Cx. 4 | 7897500598174

Batedeira infantil da LOL SURPRISE com manivela pra giro dos batedores.

7860-2 / 9816 LOL SURPRISE CAFETEIRA DA CHEFE
16,5 x 32 x 19,6 cm | Cx. 4 | 7897500598167

Cafeteira infantil da LOL Surprise. Coloque água para brincar de 
fazer café.

7860-0 / 9814 LOL SURPRISE FOGÃO DA CHEFE
15 x 33 x 43 cm | Cx. 3 | 7897500598143

Fogão infantil com gabinete da LOL SURPRISE.

7859-3 / 9803 LOL SURPRISE GELADEIRA DA CHEFE
15 x 43 x 33 cm | Cx. 3 | 7897500598037

Geladeira infantil da LOL Surprise. Acompanha 2 formas de gelo, 2 
copos e gaveta. Possui dispenser de água.

7859-2 / 9802 LOL SURPRISE LIQUIDIFICADOR DA CHEFE
13 x 31 x 20 cm | Cx. 4 | 7897500598020

Liquidificar infantil de LOL SURPRISE com manivela para giro manual das 
laminas

7859-1 / 9801 LOL SURPRISE MICROONDAS DA CHEFE
16,5 x 20 x 32 cm | Cx. 4 | 7897500598013

Micro-ondas infantil da Linha LOL SURPRISE.
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7859-7 / 9811 LOL SURPRISE SANDUICHEIRA DA CHEFE
20 x 16 x 23 cm | Cx. 3 | 7897500598112

Sanduicheira infantil da LOL Surprise. Acompanha 2 torradas de faz de conta.

7859-8 / 9812 LOL SURPRISE TORRADEIRA DA CHEFE
15 x 17 x 32 cm | Cx. 4 | 7897500598129

Torradeira infantil da LOL SURPRISE. Possui alavanca pra liberar as 
torradas. Acompanha 2 torradas de faz de conta.

7859-9 / 9813 LOL SURPRISE PIA COM GABINETE DA CHEFE
16 x 33 x 43 cm | Cx. 3 | 7897500598136

Pia com gabinete da linha LOL SURPRISE. Acompanha 3 pratos, 3 utensílios, 
4 copos e uma jarra.

7859-6 / 9807 LOL SURPRISE BEAUTY SET
8 x 32 x 38 cm | Cx. 4 | 7897500598075

Kit composto por pente, espelho, escova, secador e 
chapinha de faz de conta de LOL Surprise.

7860-9 / 9823 LOL SURPRISE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
PANDEIRO
4 x 19,5 x 21,5 cm | Cx. 6 | 7897500598235

Pandeiro infantil de LOL Surprise

7860-7 / 9821 LOL SURPRISE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
SAXOFONE
8 x 32 x 19,5 cm | Cx. 6 | 7897500598211

Saxofone infantil de LOL Surprise

7860-8 / 9822 LOL SURPRISE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
TROMPETE
11 x 32 x 19,5 cm | Cx. 6 | 7897500598228

Trompete infantil de Lol Surprise

7860-4 / 9818 LOL SURPRISE INSTRUMENTOS MUSICAIS PIANO
3,3 x 15,5 x 32,5 cm | Cx. 4 | 7897500598181

Piano infantil com 14 teclas, 3 teclas para estilos musicais e uma tecla para músicas e efeitos de luz. 
Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.
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7857-8 / 1960 BONECA RAINBOW HIGH FASHION 
BRADSHAW E MADISON
9 x 31 x 31 cm | Cx. 3 | 7897500519605

Bonecas Rainbow High Fashion Doll nos modelos Skyler 
Bradshaw e Sunny Madison. Caixa master vem com 2 bonecas 
Bradshaw e uma Madison.

7858-0 / 1962 BONECA RAINBOW HIGH FASHION 
JADE HUNTER

9 x 31 x 31 cm | Cx. 2 | 7897500519629

Boneca Rainbow High Fashion Doll no modelo Jade Hunter.

7857-9 / 1961 BONECA RAINBOW HIGH FASHION 
POPPY ROWAN

9 x 31 x 31 cm | Cx. 2 | 7897500519612

Boneca Rainbow High Fashion Doll no modelo Poppy Rowan.

7857-7 / 1959 BONECA RAINBOW HIGH FASHION 
VIOLET E RUBY

9 x 31 x 31 cm | Cx. 3 | 7897500519599

Bonecas Rainbow High Fashion Doll nos modelos Violet 
Willows and Ruby Anderson. Caixa master vem com 2 

bonecas Violet e uma Ruby.

7381-8 / 8550 BONECA BABY BORN SURPRESA
10 x 14 x 7 cm | Cx. 12 | 7897500585501

Bebes articulados colecionáveis que fazem xixi e revelam 
uma surpresa na fralda. Coloque agua nos seus olhos para 
abri-los. Coloque agua na garrafa para descobrir se é menino 
ou menina. Acompanha certidão de nascimento.

7657-9 / 1600 BONECA NA! NA! NA! SURPRISE POM DOLL
11 x 21,3 x 11,6 cm | Cx. 8 | 7897500516000

Bonecas surpresa e colecionáveis em tecido que vem em um saco de 
confete para encher e estourar. Acompanha acessórios para a boneca e 
chaveiro em pelúcia.
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7892-9 / 4470 BONECA BLUME SURPRESA 
COLECIONÁVEL
10 x 13,5 x 10 cm | Cx. 12 | 7894320044706

Adicione agua no vasinho para ver surgir uma linda 
Blume com cabelos intercambiáveis. São 10 surpresas 
diferentes em 22 modelos colecionáveis.cod  barras 
7894320044706

7381-7 / 9912 PELÚCIA SPRINGLINGS SURPRISE 
SORTIMENTO
5,9 x 9,3 x 6,2 cm | Cx. 24 | 7897500599126

Mini pelúcias colecionáveis que saltam ao abrir a cápsula em 
24 modelos sortidos.

6911-6 / 8401 MOODIES COLOUR PERSONAGENS 
INTERATIVOS QUE MUDAM DE COR
21,5 x 5,3 x 12,6 cm | Cx. 8 | 7897500584016

Personagens interativos que revelam seus sentimentos através 
das cores. Eles podem ficar alegres, tristes, cansados ou com 

sone. Interaja com eles e divirta-se .

7001-2 / 1951 POOPSIE SLIME SURPRISE
7,9 x 12,3 x 6,2 cm | Cx. 32 | 7897500519513

Faça slime de unicórnio mágico com surpresa Poopsie! Com um pouco de unicórnio mágico e brilho, você 
pode personalizar o slime de unicórnio e transformá-lo várias vezes! quando você tiver que ir, guarde o slime 
para se divertir a qualquer momento!

7224-4 / 1953 POOPSIE CUTIE TOOTIES SLIME 
SURPRISE

10 x 16 x 15 cm | Cx. 32 | 7897500519537

Corte a cápsula para descobrir um tipo diferente de slime e 
qual personagem colecionável você encontrou.

7381-4 / 1955 POOPSIE UNICORN CRUSH SLIME
6,6 x 1,5 x 7,6 cm | Cx. 36 | 7897500519551

Crie uma explosão de brilho com o novo Poopsie Sparkle 
Crush! Mergulhe o Sparkle Crush na água para fazer uma 
explosão de glitter! Acrescente mais glitter e transforme em 
um incrível slime brilhante. Utilize o chifre de unicórnio para 
armazenar o seu slime.
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7810-1 / 4801 MOTO COM LANÇADOR FLY WHEELS
13,1 x 4 x 14,3 cm | Cx. 24 | 7897500548018

Lançador em formato de moto com 2 opções de lançamento.

7810-6 / 9060 MOTO RODA LIVRE BATMAN
12 x 20 x 33 cm | Cx. 6 | 7897500590604

Moto Esportiva do Batman

1003-86 / 9403 MOTOCROSS RODA LIVRE VENOMIZED
33 x 20 x 12 cm | Cx. 6 | 7897500594039

Moto de roda livre de Venon nos personagens Spider-Man, Iron Man, 
Capitão América e Hulk.

7810-7 / 9061 BARCO BATMAN
12 x 18 x 40 cm | Cx. 4 | 7897500590611

Barco do Batman

7892-3 / 1855 CARRO RODA LIVRE BARBIE DELUXE RACING
23 x 13,5 x 12 cm | Cx. 12 | 7897500518554

Veículo roda livre Barbie

7810-8 / 9062 CARRO RODA LIVRE BATMAN CORRIDA NEGRA
15 x 18 x 32,5 cm | Cx. 6 | 7897500590628

Veículo de Roda livre de Batman
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1003-78 / 4531 CARRO RODA LIVRE HOT WHEELS MONSTER
37 x 25 x 21 cm | Cx. 8 | 7897500545314

Veículo de roda livre de Hot Wheels Monster Truck

1003-80 / 4534 PICKUP HOT WHEELS MONSTER JR
17 x 0 x 25 cm | Cx. 6 | 7897500545345

Veículo de pickup de Hot Wheels.

5949-4 / 9614 CARRO RODA LIVRE LIGA DA JUSTIÇA SMART MACHINE 
SORTIMENTO

12,6 x 13,1 x 23,2 cm | Cx. 12 | 7897500596149

Veículo de roda livre da liga da Justiça dos personagens: Batman, Flash, Robin, Coringa, 
Lanerna Verde e Superman.

1003-85 / 9402 CARRO RODA LIVRE VENOMIZED MACHINE
32 x 17 x 15 cm | Cx. 6 | 7897500594022

Veículo de roda livre de Venon nos personagens Spider-Man, Iron Man, 
Capitão América e Hulk.

1003-83 / 9400 CARRO RODA LIVRE VENOMIZED RACER
23 x 13 x 12 cm | Cx. 6 | 7897500594008

Veículo de roda livre do Venon dos personagens: Spider-Man, Hulk, 
Capitão América e Homem de Ferro.

1003-84 / 9401 CARRO RODA LIVRE VENOMIZES TRUCK
37 x 25 x 21 cm | Cx. 4 | 7897500594015

Veículo de roda livre de Venon dos personagens Hulk, Spider-Man, Iron 
Man e Capitão América.
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7892-2 / 1851 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES BARBIE 
GLAMOUR FLIP
27 x 16 x 13 cm | Cx. 6 | 7897500518516

Veículo de Rádio Controle que corre, capota, levanta e continua correndo diante de um 
obstáculo. Utiliza 2 pilhas AA no controle e 2 pilhas AA no veículo. Pilhas não inclusas.

7892-1 / 1829 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES BARBIE STYLE 
MACHINE

21 x 11 x 11 cm | Cx. 6 | 7897500518295

Veículo de rádio controle com 3 funções de comando. Utiliza 3 pilhas AA no veículo e 2 
pilhas no controle. Pilhas não inclusas.

5562-4 / 8351 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES FROZEN 
GIRO GELADO
14 x 16,5 x 27 cm | Cx. 6 | 7897500583514

Veículo com rádio controle de 3 funções que corre, capota, levanta e continua 
correndo. Utiliza 1 bateria 9V para o controle e 2 pilhas AA para o brinquedo. 
PILHAS NAO INCLUSAS

7383-0 / 9008 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES BATMAN 
BLECAUTE

14,5 x 13,7 x 28,6 cm | Cx. 6 | 7897500590086

Rádio controle de 3 funções. Utiliza 4 pilhas AA no veículo e 2 pilhas AA no controle. 
Pilhas não inclusas.

4512-6 / 9055 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
BATMAN VEICULO DE AÇÃO
32,5 x 12,5 x 17,3 cm | Cx. 6 | 7897500590550

Veículo de Ação do Batman com rádio controle de 3 funções. Utiliza 4 
pilhas AA e bateria 9V (pilhas e bateria não inclusas).

5307-4 / 9051 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES BATMAN 
VEÍCULO DE MANOBRA
13,3 x 12,1 x 27,2 cm | Cx. 6 | 7897500590512

Veículo com rádio controle de 3 funções que corre, capota, levanta e continua 
correndo. Em 2 modelos. Utiliza 1 bateria 9V para o controle e 2 pilhas AA para o 
brinquedo (inclusas apenas para demonstração).

7463-1 / 9036 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
BATMAN SOMBRA NEGRA
30 x 9,5 x 13,1 cm | Cx. 6 | 7897500590369

Rádio controle de 3 funções. Utiliza 3 pilhas AA no veículo e 2 pilhas AA 
no controle. Pilhas não inclusas.
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7893-5 / 9052 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
BATERIA RECARREGÁVEL USB BATMAN SUPER ESCALADA
28 x 18 x 6,5 cm | Cx. 4 | 7897500590529

Rádio controle com 7 funções e  bateria recarregável com carregador USB. 
Utiliza 2 pilhas AA no controle. Pilhas não inclusas. Anda na parede.

7382-8 / 5840 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SPIDERMAN WEB TANGLE
14,9 x 14,1 x 28,4 cm | Cx. 6 | 7897500558406

Rádio controle de 3 funções. Utiliza 4 pilhas AA no veículo e 2 pilhas AA 
no controle. Pilhas não inclusas.

6677-2 / 5841 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SPIDERMAN ULTIMATE
28 x 10 x 14,5 cm | Cx. 6 | 7897500558413

Recrie as aventuras do seu herói favorito! Os meninos vão adorar 
brincar com o Carro Controle Remoto de 3 funções do Spider Man. 
Esse modelo característico de um carrinho de corrida, vai deixar a 
brincadeira ainda mais divertida.

5948-4 / 5851 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SPIDERMAN CAMBALHOTA
17 x 17 x 27 cm | Cx. 6 | 7897500558512

Veículo de radio controle com 3 funções e cambalhota. Utiliza 2 pilhas 
AA no carro e uma bateria 9V no controle. Pilhas e Baterias não inclusas.

5948-3 / 5812 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SPIDERMAN VEICULO DE AÇÃO

17,6 x 13,1 x 32,5 cm | Cx. 6 | 7897500558123

Rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. Controle 
remoto utiliza bateria 9V no controle e 4 pilhas AA no veículo. Pilhas e 

baterias não inclusas. 6672-1 / 5839 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SPIDERMAN VEICULO DE AÇÃO HIGH SPEED
21 x 11 x 11 cm | Cx. 6 | 7897500558390

Veículo de rádio controle com 3 funções de comando. Utiliza 3 pilhas AA 
no veículo e 2 pilhas no controle. Pilhas não inclusas.
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7807-6 / 5853 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SPIDERMAN WEB STORM
28 x 10 x 14 cm | Cx. 8 | 7897500558536

Rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. Controle 
remoto utiliza bateria 9V no controle e 4 pilhas AA no veículo. Pilhas e 
baterias não inclusas.

7810-4 / 5847 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
SPIDERMAN BUGGY HERO
9,1 x 16,5 x 10,3 cm | Cx. 4 | 7897500558475

Veículo de radio controle com funcionamento a pilhas. Utiliza 2 pilhas 
AAA no controle e 4 pilhas AA no veículo. Pilhas não inclusas.

7810-3 / 5845 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
SPIDERMAN OVERDRIVE
11,1 x 18 x 9,4 cm | Cx. 6 | 7897500558451

Veículo de 7 funções com funcionamento a pilhas. Controle utiliza 2 
pilhas AAA e veículo 4 pilhas AA. Pilhas não inclusas.

7893-3 / 5848 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
BATERIA RECARREGÁVEL SPIDERMAN WEB RUNNER
37 x 16,5 x 17 cm | Cx. 4 | 7897500558482

Veículo com rádio controle de 7 funções e bateria  recarregável 
com carregador USB. Controle utiliza 2 pilhas AA (inclusas para 
demonstração). Idade Recomendada:+4anos

5948-5 / 9236 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
LIGA DA JUSTIÇA POWER DRIVERS
11,5 x 10,1 x 24 cm | Cx. 6 | 7897500592363

Carro rádio controle 3 funções da Liga da Justiça. Utiliza 3 pilhas AA 
no carro e uma bateria 9V no controle. PILHAS NAO INCLUSAS

7241-2 / 4908 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
TOY STORY TEAM RACER
32 x 12 x 14,5 cm | Cx. 6 | 7897500549084

Veículo de rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. 
Utiliza 3 pilhas no carro e 2 pilhas no controle. Pilhas não inclusas.
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7810-0 / 4511 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
HOT WHEELS OUTBREAK
18,2 x 7,1 x 10 cm | Cx. 4 | 7897500545116

Rádio controle de 7 func?ões. Utiliza pilhas AA no veículo e no controle. 
Pilhas não inclusas.

7382-7 / 4512 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
HOT WHEELS JUGGLER
12 x 11 x 24 cm | Cx. 12 | 7897500545123

Veículo de rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. 
Utiliza 3 pilhas no carro e 2 pilhas no controle. Pilhas não inclusas. 5947-5 / 4515 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 

HOT WHEELS SUPER GIRO
12,9 x 16 x 28 cm | Cx. 6 | 7897500545154

Veículo de radio controle com 3 funções e cambalhota. Utiliza 2 pilhas 
AA no carro e uma bateria 9V no controle. Pilhas e Baterias não inclusas.

7807-8 / 4532 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
HOT WHEELS VEÍCULO DREAMER
28,2 x 10 x 14 cm | Cx. 8 | 7897500545321

Rádio controle de 3 funções. Utiliza 3 pilhas AA no veículo e 2 pilhas 
AA no controle. Pilhas não inclusas.

6668-2 / 1730 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
PJ MASKS AUTOBRAVO

11,5 x 11 x 22 cm | Cx. 6 | 7897500517304

Veículo de rádio controle com 3 funções de comando. Utiliza 3 pilhas 
AA no veículo e 2 pilhas no controle. Pilhas não inclusas.

6676-4 / 1751 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
PJ MASKS SUPER MANOBRA
12,8 x 16,7 x 27,2 cm | Cx. 6 | 7897500517519

Veículo de radio controle com 3 funções e cambalhota. Utiliza 2 pilhas 
AA no carro e uma bateria 9V no controle. Pilhas e Baterias não inclusas.
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7809-3 / 3560 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
DEMOLITION
18,2 x 8,6 x 9,7 cm | Cx. 8 | 7897500535605

Veículo de rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. 
Utiliza pilhas no carro e no controle. Pilhas não inclusas.

7463-7 / 3548 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
DETONATOR
30 x 9,5 x 13 cm | Cx. 48 | 7897500535483

Rádio controle de 3 funções. Utiliza 3 pilhas AA no veículo e 2 pilhas AA 
no controle. Pilhas não inclusas.

7807-7 / 4912 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
FUN DRIVER
25,3 x 10,7 x 11 cm | Cx. 6 | 7897500549121

Radio controle de 3 funções. Utiliza 4 pilhas AA no veículo e 2 pilhas AA 
no controle. Pilhas não inclusas.

7892-5 / 3550 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
FURIOUS
16 x 14,3 x 26 cm | Cx. 6 | 7897500535506

Rádio controle de 3 funções e 3 cores de sortimento. Utiliza 3 pilhas AA 
no veiculo e 2 pilhas AA no controle. Pilhas não inclusas.

7382-6 / 3528 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SCORPION

77 x 71 x 52 cm | Cx. 72 | 7897500535285

Veículo de rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. 
Utiliza 3 pilhas no carro e 2 pilhas no controle. Pilhas não inclusas.

7463-3 / 3539 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
SPARK
25 x 10,5 x 11 cm | Cx. 8 | 7897500535391

Veículo de rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. 
Utiliza 3 pilhas no carro e 2 pilhas no controle. Pilhas não inclusas.
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6676-3 / 3531 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
BULLET
13 x 11,5 x 27 cm | Cx. 6 | 7897500535315

Rádio controle de 3 funções e 3 cores de sortimento. Utiliza 3 pilhas AA 
no veiculo e 2 pilhas AA no controle. Pilhas não inclusas.

7892-6 / 3552 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
KAMIKAZE
16 x 18 x 32 cm | Cx. 6 | 7897500535520

Rádio controle de 3 funções e 3 cores de sortimento. Utiliza 4 pilhas AA 
no veiculo e 2 pilhas AA no controle. Pilhas não inclusas.

7808-1 / 3562 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
RED SHARK
25,3 x 10,5 x 11 cm | Cx. 6 | 7897500535629

Veículo de rádio controle de 3 funções com funcionamento a pilhas. 
Utiliza pilhas no carro no controle. Pilhas não inclusas.

7808-0 / 3534 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
BATERIA RECARREGÁVEL ENDURANCE
17 x 16,5 x 37 cm | Cx. 4 | 7897500535346

Veículo com rádio controle de 7 funções e bateria recarregável com 
carregador USB. Controle utiliza 2 pilhas AA. Idade Recomendada:+4anos

7809-1 / 3502 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
EAGLE EYE
34 x 16 x 13,5 cm | Cx. 4 | 7897500535025

Rádio controle com 7 funções e funcionamento a pilhas. Utiliza 4 pilhas 
AA no carro e 2 pilhas AA no controle. Pilhas não inclusas.

7892-7 / 3554 CARRO CONTROLE REMOTO 3 FUNÇÕES 
URBAN MACHIN TOOLING
33 x 19 x 13 cm | Cx. 6 | 7897500535544

Veículo com parafusadeira manual e automatica que transforma em 
Rádio controle do veículo. 6 modelos diferentes e sortidos.
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7892-8 / 3571 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
EVIL GHOST
34,6 x 12,3 x 17,3 cm | Cx. 4 | 7897500535711

Rádio controle com 7 funções e funcionamento a pilhas. Utiliza  4 pilhas 
AA no carro e 2 pilhas AA no controle. Pilhas não inclusas.

7383-2 / 3547 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
EXPLOSION

17,8 x 14 x 32,2 cm | Cx. 6 | 7897500535476

Veiculo de rádio controle de 7 funções em 3 modelos diferentes. Utiliza  
4 pilhas AA no carro e 2 AA no controle. PILHAS NAO INCLUSAS

7807-9 / 3551 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
RADICAL

41,5 x 13,5 x 25,5 cm | Cx. 6 | 7897500535513

Ra?dio controle de 7 func?o?es. Utiliza 4 pilhas AA e 2 pilhas AA para o 
controle não inclusas.

6676-8 / 3532 CARRO CONTROLE REMOTO 7 FUNÇÕES 
ROAD BURNER
35 x 12 x 17,3 cm | Cx. 4 | 7897500535322

Rádio controle de 7 funções Funcionamento a pilhas não inclusas.

7382-2 / 1111 DINOSSAURO CONTROLE REMOTO 
COM SONS E MOVIMENTOS
12 x 30,4 x 48,8 cm | Cx. 4 | 7897500511111

Dinossauro com movimentos super realistas. Utliza 3 pilhas AA 
inclusas para demonstração e ra?dio controle 3 pilhas AA não 
inclusas.

7382-1 / 1110 DRAGÃO CONTROLE REMOTO 
SOLTA FUMAÇA COM SONS E MOVIMENTOS
13,3 x 30,4 x 52,6 cm | Cx. 4 | 7897500511104

Dragão ra?dio controlados que soltam fumaça de verdade 
e emitem sons realistas. Movimenta-se para frente e mexe 
a cabeça. Dragrão utiliza 3 baterias AA inclusas e controle 
remoto 3 baterias AA não inclusas.
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7382-0 / 1104 DRONE UFO
12,6 x 13 x 14,1 cm | Cx. 36 | 7897500511043

Drone com sensores que permite ser controlado somente 
com a aproximac?ão das mãos ou de outro obstáculo.

6984-2 / 3902 INFINITY NADO PIÕES DE BATALHA 
ATHLETIC SERIES
5,8 x 20,2 x 21,8 cm | Cx. 12 | 7897500539023

Peões de metal para combate com alta performance,  pontas 
especiais para acrobacias em 4 sortimentos diferentes. 
Acompanha ferramenta, corda e lançador pró.

7241-1 / 3911 INFINITY NADO PIÕES DE BATALHA 
NON-STOP BATTLE SERIES

8,3 x 22,5 x 16,6 cm | Cx. 12 | 7897500539115

Piões de metal para combate com alta performance. Sistema 
de lanc?amento com corda retrátil que permite maior rotação 

durante o lanc?amento.

6986-0 / 3900 INFINITY NADO PLASTIC SERIES
6 x 19 x 19 cm | Cx. 36 | 7897500539009

Construa um pião pronto para a batalha com a Série Infinity 
Nado Plastic. Use os acessórios incluídos para criar um 
pião Blade. Você pode até usar outros acessórios (vendidos 
separadamente) para criar um tipo diferente. Depois de 
concluído, leve seu pião para a arena de batalha! Um grande 
presente para as idades de cinco e acima.

6984-6 / 3901 INFINITY NADO STANDARD SERIES
6 x 20 x 19 cm | Cx. 24 | 7897500539016

Construa um pião pronto para a batalha com a Série Infinity Nado Standard . Use os acessórios incluídos 
para criar um pião Blade. Você pode até usar outros acessórios (vendidos separadamente) para criar um tipo 
diferente. Depois de concluído, leve seu pião para a arena de batalha! Um grande presente para as idades 
de cinco e acima.

7809-8 / 3918 INFINITY NADO V PIÕES DE BATALHA ADVANCED EDITION
10,3 x 4,6 x 13,1 cm | Cx. 12 | 7897500539184

Grande poder está contido neste Nado. Anéis duplos de metal oferecem maior impacto. 
Você pode acelerar o seu Nado empilhando a parte superior do pião. Ative o modo agressivo 
para vencer a batalha! Contém: Um tampo de metal, um Nado de metal com modo 
agressivo, um iniciador empilhável e uma ferramenta
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7809-9 / 3919 INFINITY NADO V PIÕES DE BATALHA 
ENTRY EDITION
8 x 4,6 x 11,4 cm | Cx. 12 | 7897500539191

Infinito Nado traz diversão infinita. Grande poder está contido 
neste minúsculo Nado. Você pode acelerar o seu Nado 
empilhando a parte superior do pião. Conté: One Metal Top, Um 
Nado de plástico, Um lançador empilhável e Uma Ferramenta

7809-7 / 3915 INFINITY NADO V PIÕES DE BATALHA 
MASTER SERIES SICKLE GHOST

13,1 x 4,6 x 17,7 cm | Cx. 12 | 7897500539153

Puxe o anel de tração para armazenar energia e encontrar 
um bom momento para o lançamento. Você pode acelerar o 

seu Nado mais uma vez, atraí-lo quando diminui a velocidade, 
pressionar o botão para virar o lançador e depois armazenar 

energia. Inicie novamente e seu poderoso Nado volta ao campo 
de batalha. Inclui: 1 metal Nado, 1 lançador magnético de ponta, 

1 dica de espírito, 1 ferramenta e 1 ponta de espírito.

6982-9 / 3905 INFINITY NADO PIÕES DE BATALHA 
BATTLE SET SPECIAL

47,5 x 47 x 10 cm | Cx. 2 | 7897500539054

Piões de metal para combate com alta performance,  pontas 
especiais para acrobacias. Acompanha 2 ferramentas, 2 

cordas, 2 lançadores e arena

7548-7 / 3708 PIÃO GIRO MASTER LUCCAS NETO
18 x 27,6 x 8 cm | Cx. 12 | 7897500537081

Piões de metal para combate com alta performance, Sistema 
de lanc?amento com corda retrátil que permite maior rotac?ão 
durante o lanc?amento.

7548-5 / 3706 PIÃO ROTAÇÃO MAXIMA LUCCAS NETO
10 x 15 x 4,5 cm | Cx. 36 | 7897500537067

Piões para combate com alta performance em 2 sortimentos com 
acabamento em plástico flexível(azul e vermelho). Acompanha 
ferramenta, corda e lançador.

7809-5 / 3801 PISTOLA LANÇADORA DE PIÃO SIMPLES
16 x 3,4 x 13,1 cm | Cx. 24 | 7897500538019

Lançador em formato de pistola para lançamento de piões de batalha.
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5950-3 / 5505 BUG ATTACK REFIL 30 DARDOS
17 x 21,5 x 4,3 cm | Cx. 24 | 7897500555054

Refil com 30 dardos em espuma de Bug Attack

6678-8 / 5556 LANÇADOR DE ÁGUA X-SHOT FAST FILL
25 x 8,7 x 42,8 cm | Cx. 6 | 7897500555566

Lançador de agua X-Shot com capacidade para 700ml de agua que pode 
ser abastecido em 2 segundos. Jato alcança 10 metros de distância.

6523-6 / 5526 LANÇADOR DE ÁGUA X-SHOT HYDRO HURRICANE
26,6 x 7 x 59,5 cm | Cx. 6 | 7897500555269

Lançadore de água X-Shot. Jato alcança 10 metros de distância.  EMBALAGEM 48PCS.

7893-1 / 5553 LANÇADOR DE DARDOS DINO ATTACK 
CLAW HUNTER
60 x 27 x 7 cm | Cx. 6 | 7897500555535

Lançador Dino Attack Claw Hunter. Acompanha 6 ovos de Dino e 
24 dardos de espuma.

7893-0 / 5552 LANÇADOR DE DARDOS DINO ATTACK 
STRIKER

40 x 27 x 7 cm | Cx. 6 | 7897500555528

Lançador de dardos de espuma Dino Attack. Acompanha 4 ovos 
de dino e 16 dardos de espuma.

6678-5 / 5557 LANÇADOR DE DARDOS X-SHOT MAX ATTACK
7 x 25 x 80 cm | Cx. 6 | 7897500555573

Lançador de dardos de espuma Max Attack com pente de recarga rapida. 
Acompanha 24 dardos de espuma

6370-5 / 5535 LANÇADOR DE DARDOS X-SHOT TURBO ADVANCE
80 x 36 x 10 cm | Cx. 1 | 7897500555351

Lança dardos de espuma X-Shot Turbo Advance. Possui tambom com capacidade 
para 40 dardos. Acompanha 96 dardos de espuma, 1 tambor e lançador.

7382-4 / 5610 LANÇADOR DE LASER X-SHOT LASER 360
40 x 27 x 5 cm | Cx. 6 | 7897500556105

Lanc?ador Laser com sensores de 360º que permitem maior precisão. 
Permite até 4 participantes em uma mesma batalha. Modo turbo que 
adiciona emoc?ão ao combate.
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7050-4 / 8704 PISTA METAL MACHINES 
CROC ATTACK
10,1 x 18,4 x 15,1 cm | Cx. 12 | 7897500587048

Pista para miniveículos roda livre na escala 1:56. 
Inclui trecho de pista, I Crocodilo, 1 miniveículo 
“TRITURADOR” e um 1 lançador.

7382-5 / 8705 PISTA METAL MACHINES LANE ELIMINATION TRACK
11 x 29 x 53 cm | Cx. 4 | 7897500587055

Mostre toda sua coragem na pista Lane Elimination Track desafiando seus rivais. 
Sobreviva aos perigos e vença no final.

6674-6 / 8701 PISTA METAL MACHINES 
ROAD RAMPAGE
6,3 x 28,9 x 25,6 cm | Cx. 12 | 7897500587017

Pista para miniveículos roda livre na escala 
1:56. Inclui 1,44 metros de pistas, 3 carros 
desmontáveis, 1 miniveículo “TRITURADOR”, 1 
pista loop e um 1 lançador.

7448-3 / 1115 ROBO ALIVE ARANHA
20 x 10 x 9,5 cm | Cx. 12 | 7897500511159

Aranha com movimentos super reais. Utiliza 1 
bateria LR44 inclusa apenas para demonstração.

7448-2 / 1114 ROBO ALIVE BARATA
15 x 10 x 9,5 cm | Cx. 12 | 7897500511142

Igual a uma barata de verdade com 
movimentos super realistas. Utiliza 1 bateria 

LR44 inclusa apenas para demonstração.

7448-1 / 1113 ROBO ALIVE ROBOTIC 
DINOSSAURO
38,5 x 20 x 9 cm | Cx. 6 | 7897500511135

Dinossauro com movimentos e sons. Utiliza 2 
pilhas AAA (não inclusas).

7448-0 / 1112 ROBO ALIVE ROBOTIC 
DRAGON

49 x 30,5 x 15 cm | Cx. 4 | 7897500511128

Dragon em 2 cores diferentes com movimento 
e som. Utiliza 3 pilhas AAA (não inclusas).
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7548-3 / 1716 PJMASKS CORUJITA
35 x 57 x 18 cm | Cx. 4 | 7897500517168

Boneco da personagem Corujita em vinil de PJ Masks.

7548-4 / 1717 PJMASKS LAGARTIXO
17,9 x 57 x 35,1 cm | Cx. 4 | 7897500517175

Boneco da personagem Lagartixo em vinil de PJMasks.

7809-0 / 1724 PJ MASKS GUITARRA
31,9 x 2,9 x 13,4 cm | Cx. 6 | 7897500517243

Guitarra eletrônica de PJMasks. Funcionamento a pilhas

6673-9 / 1703 PJ MASKS MUSICAL SET
8,6 x 29,7 x 41,3 cm | Cx. 12 | 7897500517038

Instrumentos musicais de PJ Mask composto por Trumpete, 
Tambourim, Maracas, castanhola, baqueta, tambor e tamborzinho.

7808-9 / 1723 PJ MASKS PANDEIRO
22 x 4 x 19 cm | Cx. 6 | 7897500517236

Pandeiro infantil de PJ Mask.

7808-8 / 1722 PJ MASKS SAXOFONE
10,8 x 4 x 18 cm | Cx. 6 | 7897500517229

Saxofone infantil de PJMasks
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7808-6 / 1720 PJ MASKS VIOLÃO
17 x 5 x 45 cm | Cx. 6 | 7897500517205

Violão infantil de PJMasks

7892-0 / 1734 PJ MASKS TAPETE PIANO
19,5 x 32 x 30 cm | Cx. 4 | 7897500517342

Piano tapete com 8 músicas, diferentes tipos de 
sons, 19 teclas de piano e Jogo de perguntas. 
Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.

7891-9 / 1732 PJ MASKS TECLADO MUSICAL
5 x 16,5 x 32,5 cm | Cx. 4 | 7897500517328

Piano infantil com 14 teclas, 3 teclas para estilos 
musicais e uma tecla para músicas e efeitos de luz. 

Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.

7807-5 / 8303 LAP TOP FROZEN
5 x 16 x 21 cm | Cx. 4 | 7897500583033

Laptop infantil com diferentes grupos 
de atividades, sendo eles: Musica, 
Letras, palavras, ortografia, perguntas e 
respostas, soma e divisão. Utiliza 3 pilhas 
AA não inclusas.

7808-7 / 1721 PJ MASKS TROMPETE
10,8 x 5,7 x 18 cm | Cx. 6 | 7897500517212

Trompete infantil de PJMasks

7890-2 / 1733 LAP TOP PJMASKS
21 x 16,5 x 4 cm | Cx. 4 | 7897500517335

Laptop infantil bilíngue (português/inglês) 
com diferentes grupos de atividades, 
sendo eles: música, letras, palavras, 
ortografia, perguntas e respostas, soma 
e divisão. Com o laptop do PJMasks as 
crianças aprendem brincando. Utiliza 3 
pilhas AA não inclu
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7860-1 / 9815 LAP TOP LOL SURPRISE
4,5 x 16 x 21 cm | Cx. 4 | 7897500598150

Laptop infantil bilíngue (português/inglês) com diferentes grupos de atividades, sendo 
eles: música, letras, palavras, ortografia, perguntas e respostas, soma e divisão. Com 
o laptop da LOL as crianças aprendem brincando. Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.

7810-5 / 9041 LAP TOP BATMAN
4,5 x 16 x 21 cm | Cx. 4 | 7897500590413

Laptop infantil com diferentes grupos de atividades, sendo 
eles: Musica, Letras, palavras, ortografia, perguntas e 
respostas, soma e divisão. Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.

7808-4 / 5862 LAP TOP AVENGERS
21 x 16,5 x 4 cm | Cx. 4 | 7897500558628

Laptop infantil com diferentes grupos de atividades, sendo 
eles: Musica, Letras, palavras, ortografia, perguntas e 
respostas, soma e divisão. Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.

1003-79 / 4533 LAP TOP HOT WHEELS
21 x 16,5 x 4 cm | Cx. 4 | 7897500545338

Laptop infantil com diferentes grupos de atividades, sendo eles: Musica, Letras, 
palavras, ortografia, perguntas e respostas, soma e divisão. Com o laptop Hot 
Wheels as crianças aprendem brincando. Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.

7808-3 / 5833 LAP TOP SPIDER MAN
21 x 16,5 x 4 cm | Cx. 4 | 7897500558338

Laptop infantil com diferentes grupos de atividades, sendo 
eles: Musica, Letras, palavras, ortografia, perguntas e 
respostas, soma e divisão. Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.

7808-2 / 1812 LAP TOP BARBIE
5 x 16 x 21 cm | Cx. 4 | 7897500518127

Laptop infantil com diferentes grupos de atividades, sendo 
eles: Musica, Letras, palavras, ortografia, perguntas e 
respostas, soma e divisão. Utiliza 3 pilhas AA não inclusas.
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7892-4 / 1870 WALKIE TALKIE BARBIE
18,5 x 29,5 x 5 cm | Cx. 6 | 7897500518707

Intercomunicador infantil (Walkie Talkie) de Barbie. Possui 
clipe para prender junto ao corpo. Utiliza 2 baterias 9V (1 
para cada intercomunicador) não inclusas.

6677-5 / 8301 WALKIE TALKIE FROZEN
15 x 23 x 4,5 cm | Cx. 6 | 7897500583019

Intercomunicador infantil de Frozen. Possui clipe para prender junto 
ao corpo. Utiliza 2 baterias 9V (1 para cada intercomunicador) não 
inclusas. Controle remoto funciona com bateria 9V.

7225-3 / 9650 WALKIE TALKIE BATMAN
16,6 x 4,8 x 8 cm | Cx. 12 | 7897500596507

Os meninos vão adorar brincar com o Walkie-Talkie do Batman. 
Construído com material super resistente com design perfeito 
para manuseio. Funciona com 1 bateria 9v. em cada aparelho.

7465-0 / 4524 WALKIE TALKIE HOT WHEELS
20 x 25 x 5 cm | Cx. 6 | 7897500545246

Intercomunicador infantil (Walkie Talkie) de Toy Story. Possui 
clipe para prender junto ao corpo.Utiliza 2 baterias 9V (1 
para cada intercomunicador) não inclusas.

6386-6 / 5860 WALKIE TALKIE SPIDER MAN
3,3 x 19,1 x 8,2 cm | Cx. 6 | 7897500558604

Intercomunicador infantil (Walkie Talkie) do Spider-Man. 
Possui clipe para prender junto ao corpo.Utiliza 2 baterias 
9V (1 para cada intercomunicador) não inclusas.

6677-3 / 1760 WALKIE TALKIE PJ MASKS
15 x 23 x 4,5 cm | Cx. 6 | 7897500517601

Os meninos vão adorar brincar com o Walkie-Talkie dos PJ Masks. 
Construído com material super resistente com design perfeito para 
manuseio. Funciona com 1 bateria 9v. em cada aparelho.

7241-4 / 4950 WALKIE TALKIE TOY STORY
18,5 x 23 x 5 cm | Cx. 6 | 7897500549503

Intercomunicador infantil (Walkie Talkie) de Toy Story. 
Possui clipe para prender junto ao corpo.Utiliza 2 
baterias 9V (1 para cada intercomunicador) não inclusas.
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7332-5 / 84037 FISHER PRICE ÁLBUM DO BEBÊ
25,5 x 25,5 x 1,1 cm | Cx. 25 | 9788538084037

A chegada do bebê é muito especial! Guarde aqui todas as 
recordações desse belo momento. Você poderá escrever 
tudo o que aconteceu durante essa fase maravilhosa, além 
de guardar fotos, objetos, depoimentos e muito mais. Viva 
intensamente essas lembranças!

7170-7 / 70467 FISHER PRICE APRENDENDO COM OS ANIMAIS
1 x 28 x 36 cm | Cx. 25 | 9788538070467

Os animais se reuniram para ensinar os números, as letras e muito mais nesse 
livro encantador! Acompanhe desde cedo seu pequeno na aprendizagem dos 
primeiros conceitos com muito carinho e diversão.

7170-9 / 75363 FISHER PRICE ELEFANTE
17 x 15 x 1 cm | Cx. 25 | 9788538075363

Conheça o elefante enquanto se diverte na hora do banho!

7630-7 / 91288 FISHER PRICE O MACAQUINHO FANTOCHE
24,7 x 26,2 x 1,8 cm | Cx. 26 | 9788538091288

O macaquinho estava muito feliz e, por isso, chamou os amigos para 
brincar. Divirta-se com o fantoche deste livro enquanto se aventura com 
esta história rimada.

7801-9 / 89193 FISHER PRICE LOUSA APRENDER BRINCAR E DESENHAR
21,2 x 32 x 1,7 cm | Cx. 20 | 9788538089193

É hora de aprender!O cachorrinho e a irmãzinha vão mostrar a você muitas coisas: as letras, 
os números, as cores, os opostos e muito mais! tudo isso com muita diversão, afinal, você 
pode desenhar na lousa os seus desenhos favoritos.

7171-7 / 67542 GALINHA PINTADINHA O SOM DOS ANIMAIS
3 x 21 x 18 cm | Cx. 25 | 9788538067542

Qual o som do pintinho? E do cachorro? Descubra brincando com a 
Galinha Pintadinha!

1002-16 / 1006 GALINHA PINTADINHA 365 DESENHOS PARA COLORIR
15,6 x 23 x 11 cm | Cx. 20 | 9786555001006

Prepare-se para 365 dias de diversão com a Galinha Pintadinha, o Galo Carijó, o 
Pintinho Amarelinho e toda a turma. Além de pintar lindas ilustrações desses amigos 

especiais, você vai se divertir cantando diversas cantigas!
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7630-9 / 91158 PEPPA PIG PROCURAR E ENCONTRAR
19,8 x 28 x 9 cm | Cx. 40 | 9788538091158

Peppa e George vivem diferentes experiências na companhia do Papai 
e da Mamãe Pig e de seus amigos. Procure e encontre os elementos 
escondidos em cada página e divirta-se com o universo da Peppa Pig!

1002-19 / 83306 PEPPA PIG BRINCANDO COM AS CORES AQUARELA
27 x 28 x 1 cm | Cx. 50 | 9788538083306

Peppa e sua família passam muitos momentos juntos, passeando ou brincando, dentro 
ou fora de casa. Muitas vezes, os amigos de Peppa e George também são convidados 
para participar da diversão. Conheça um pouco mais do universo dessa turma, colorindo 
o livro com as aquarelas.

7172-5 / 84099 PJ MASKS COLORINDO COM DIVERSÃO
1 x 28 x 36 cm | Cx. 25 | 9788538084099

Venha descobrir um pouco mais sobre o universo dos heróis PJ Masks! 
Há muitas atividades e desenhos de toda a turma para você colorir 
usando suas cores favoritas! Com adesivos para você colar no livro 
ou onde quiser!

7172-7 / 83283 PJ MASKS UNIVERSO DOS HERÓIS AQUARELA
27 x 28 x 1 cm | Cx. 50 | 9788538083283

Os heróis Menino Gato, Lagartixo e Corujita estão na área! Quer descobrir um 
pouco mais sobre eles, seus veículos e os vilões que o trio enfrenta sempre 
que anoitece na cidade? Leia este livro e aproveite para dar vida a toda turma, 
pintando os desenhos com as aquarelas!

7332-2 / 83009 O SHOW DA LUNA 4 EM 1 LIVRO DE DIVERSÃO
23 x 30 x 1,2 cm | Cx. 20 | 9788538083009

Para descobrir a resposta para suas perguntas, Luna, Júpiter e Cláudio sempre 
embarcam em uma aventura repleta de mistério e imaginação. Faça muitas 
descobertas com esse trio enquanto se diverte com os jogos deste livro!

7630-8 / 89346 PEPPA PIG 365 ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR
18 x 23,3 x 3,5 cm | Cx. 20 | 9788538089346

Chegou a hora da diversão! Neste livro, você vai encontrar várias atividades e desenhos para 
colorir. Então, prepare-se para se divertir ao lado de Peppa e seus amigos.

7333-3 / 83139 PEPPA PIG FESTA À FANTASIA GIZ DE CERA
20,5 x 27,5 x 1 cm | Cx. 50 | 9788538083139

Peppa e sua família organizaram uma festa a fantasia. Eles convidaram 
todos os amigos para participar. Dê cor às melhores fantasias, pintando os 
desenhos com os gizes de cera.
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7332-3 / 83016 PATRULHA CANINA 4 EM 1 LIVRO DE DIVERSÃO
23 x 30 x 1,2 cm | Cx. 20 | 9788538083016

Os filhotes da Patrulha Canina sempre juntam as patinhas para resolver uma 
missão e, também, na hora da diversão. Junte-se a essa turma animal e brinque 

com os jogos incríveis deste livro!

7172-3 / 80008 PATRULHA CANINA ABC APRENDENDO AS LETRAS
35 x 28 x 1 cm | Cx. 25 | 9788538080008

Os filhotes da Patrulha Canina estão prontos para a ação! Aprenda algumas letras com 
essa turma, enquanto pinta este lindo livro de colorir e se diverte com os adesivos!

6981-6 / 69546 PATRULHA CANINA HISTÓRIAS DE AVENTURA
3,5 x 20,7 x 11,2 cm | Cx. 20 | 9788538069546

Venha fazer parte do universo de Ryder e dos filhotes mais queridos da Baía da 
Aventura. São seis divertidas historinhas sobre amizade, trabalho em equipe e 
muitos outros temas. Veja uma incrível cena se formar, montando o verso de 
cada minilivro!

7172-4 / 82521 PATRULHA CANINA O NOVO AMIGO DA PATRULHA AQUARELA
3 x 31 x 27 cm | Cx. 50 | 9788538082521

A Patrulha Canina recebeu uma visita muito especial dos gansos. Um dos filhotes do bando ficou 
amigo de Marshall e até ganhou o nome de Felpudo. Pinte as ilustrações dessa história com a 
aquarela e divirta-se!

7172-9 / 69539 TURMA DA MÔNICA BIBLIOTECA DE BOAS MANEIRAS
5,6 x 21,4 x 12,9 cm | Cx. 20 | 9788538069539

Obrigada! • Por favor! • Com licença! • Saudações • Olá! • Desculpa! As boas 
maneiras estão presentes no dia a dia de todas as pessoas. O que acha de aprendê-
las e praticar? Com a Mônica, o Cebolinha, a Magali e o Cascão, será ainda mais fácil 
aprender. Consulte essa pequena biblioteca de boas maneiras sempre que precisar e 
divirta-se! Junto o verso dos livros para formar uma cena divertida!

1002-21 / 91912 TURMA DA MÔNICA CORES DA TURMA POP-UPS
19,5 x 20 x 15 cm | Cx. 48 | 9788538091912

Vocês sabiam que as cores estão por toda parte? Aprenda um pouco mais sobre 
elas com a Turma da Mônica, neste livro com  pop-ups divertidos.

7802-0 / 91417 TURMA DA MÔNICA LOUSA AMIGOS ESPECIAIS
2 x 21,5 x 32 cm | Cx. 20 | 9788538091417

Os integrantes da Turma da Mônica têm um carinho especial pelos animais e 
cada um cuida de um animalzinho diferente. Descubra neste livro quais são 
os bichos de estimação dessa turminha, enquanto aprende a desenhar os 

personagens e suas respectivas mascotes.
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7332-0 / 82941 BARBIE 4 EM 1 LIVRO DE DIVERSÃO
23 x 30 x 1,2 cm | Cx. 20 | 9788538082941

Prepare-se para passar momentos especiais e divertidos com a 
Barbie! Conheça um pouco mais sobre o que ela gosta de fazer, 

enquanto se diverte com os jogos deste livro. Chame suas amiga 
para brincar!

7332-9 / 83115 BARBIE CUIDANDO DOS ANIMAIS GIZ DE CERA
20,5 x 27,5 x 1 cm | Cx. 50 | 9788538083115

Barbie adora os animais! Conheça um pouco sobre os cuidados que ela tem 
com ele. Apaixone-se por esses bichinhos e divirta-se enquanto colore os 

desenhos com giz de cera!

7170-5 / 77886 BARBIE DREAMTOPIA O MUNDO DOS SONHOS AQUARELA
27 x 28 x 2 cm | Cx. 50 | 9788538077886

Antes de dormir, Barbie leu uma história muito especial para sua irmã caçula, com fadas 
e princesas. Então, Chelsea sonhou a noite inteira com aquele mundo cheio de magia e 

personagens especiais. Enquanto se diverte pintando os lindos desenhos deste livro, descubra o 
desfecho dessa história fabulosa.

7385-9 / 81340 BARBIE DREAMTOPIA LOUSA UM MUNDO MÁGICO
21 x 32 x 1,7 cm | Cx. 20 | 9788538081340

Chelsea vai embarcar em uma grande aventura em busca de um unicórnio alado. 
Para isso, ela vai conhecer diferentes reinos e fazer amizades com muitas princesas 

e criaturas mágicas. Embarque você também nesse universo repleto de magia 
e divirta-se fazendo muitos desenhos com passo a passo ilustrado. Vai ser uma 

experiência incrível!

1002-05 / 83566 BARBIE DREAMTOPIA UMA AVENTURA MÁGICA POP-UPS
19,5 x 20 x 15 cm | Cx. 48 | 9788538083566

Chelsea vai visitar os reinos mágicos de Dreamtopia ao lado de sua irmã Barbie e de sua 
cachorrinha Money. Fadas , princesas e sereias esperam por você nesse mundo cheio de 
imaginação e fantasia.

7801-8 / 1044 BARBIE 365 DESENHOS PARA COLORIR
15,6 x 23 x 1,5 cm | Cx. 22 | 9786555001044

Venha descobrir um pouco mais sobre o dia a dia da Barbie, 
enquanto pinta lindas ilustrações dela, de suas irmãs, de suas 
amigas e, claro, dos seus queridos animais de estimação. Há uma 
ilustração para colorir a cada dia do ano!

7332-6 / 89759 BARBIE 365 ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR
15,6 x 23 x 1 cm | Cx. 32 | 9788538089759

Barbie adora se divertir com suas amigas e irmãs. Embarque no universo dessas garotas 
descoladas e divirta-se com as atividades e desenhos para colorir deste livro incrível.
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6981-1 / 71730 BARBIE MEU DIÁRIO DE SEGREDOS
15,8 x 19,7 x 1,4 cm | Cx. 40 | 9788538071730

Agora você pode manter seus segredos a salvo com a Barbie! 
Escreva sobre sua vida, sua família, seus amigos e muito mais 
usando a caneta especial com tinta invisível. Depois, ilumine 
as páginas com a luz que vem na tampa para ver a mágica 
acontecer!

1002-04 / 313 BARBIE AS QUATRO ESTAÇÕES 100 ADESIVOS
27,6 x 25,5 x 5 cm | Cx. 25 | 9786555000313

Barbie tem um estilo único e adora varias suas a roupas de acordo com cada 
estação do ano. descubra com ela quais roupas são mais adequadas e mais 
estilosas, enquanto pinta as ilustrações com suas cores favoritas! Além disso 
cole os adesivos nas páginas ou onde mais você quiser. são 100 adesivos 
para você se divertir.

6915-0 / 55730 HOT WHEELS MOTORES TURBINADOS 100 ADESIVOS
35,5 x 28 x 5 cm | Cx. 25 | 9788538055730

Os carros Hot Wheels são equipados com a melhor tecnologia, além de serem 
superpotentes e os mais velozes. Pinte os desenhos dessas máquinas iradas, faça as 
atividades e divirta-se colando os adesivos no livro ou onde você quiser!

1002-17 / 77909 HOT WHEELS VEÍCULOS ELETRIZANTES AQUARELA
27 x 28 x 1 cm | Cx. 50 | 9788538077909

A cada temporada, mais veículos Hot Wheels™ aparecem para participar das 
competições. Para conhecer alguns modelos, embarque nesta aventura radical 
pintando com a aquarela os carros eletrizantes em cada página do livro!

7631-0 / 89261 LIGA DA JUSTIÇA 365 ATIVIDADES E DESENHOS PARA COLORIR
22,5 x 28,5 x 1,6 cm | Cx. 22 | 9788538089261

Prepare-se para enfrentar os mais incríveis desafios e se divertir colorindo os desenhos dos heróis 
mais famosos do planeta deste livro repleto de atividades.

7172-1 / 85393 MEU DIÁRIO FANTÁSTICO COM CANETA ESPECIAL
1,5 x 16 x 13 cm | Cx. 40 | 9788538085393

Guarde seus segredos neste diário especial. Escreva com a incrível tinta 
transparente, que só aparece quando você ilumina as páginas com a luz mágica da 
caneta!

1002-12 / 91516 MEU DIÁRIO REBELDE
12 x 15,5 x 10 cm | Cx. 40 | 9788538091516

O Diário Rebelde é uma oportunidade para você pensar no  que deseja ser e como 
pode modificar o mundo para melhor. Você poderá se inspirar em diversas pessoas 
que fizeram  e ainda fazem a diferença no mundo, como a cientista  Marie Curie, o 
atleta Usain Bolt e a escritora J.K. Rowling. Sonhe grande e embarque nesta jornada!
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7631-6 / 91370 AMIGO URSO LIVRO INTERATIVO
24,7 x 26,2 x 1,8 cm | Cx. 26 | 9788538091370

Venha brincar com o urso e mais amigos animais em uma festa de 
aniversário surpresa! Use os abraços do urso para acenar, abraçar e 
bater palmas, dando vida a este livro interativo e divertido!

7631-7 / 71556 O MONSTRO DO ABRAÇO LIVRO INTERATIVO
24,6 x 26,2 x 1,8 cm | Cx. 26 | 9788538071556

Encante-se com o Monstro do Abraço neste livro adorável com divertidas 
ilustrações e belas rimas. Coloque os dedos nos braços do monstro e ajude-o 
a brincar e a abraçar todos os amigos

7631-8 / 82606 MULHERES INCRÍVEIS
15,6 x 23 x 1,3 cm | Cx. 45 | 9788538082606

Descubra neste livro os grandes feitos de mulheres que inspiraram e 
ainda inspiram o mundo, como Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Anita 
Garibaldi e muitas outras. Além de aprender sobre mulheres incríveis 
que entraram para a História, você vai se divertir como fantástico e 
surpreendente jogo de adivinhação o “QUEM SOU EU?”

1002-08 / 5684 CARTILHA CRESCER ALFABETO
20,1 x 26,8 x 10 cm | Cx. 18 | 9786555005684

A Cartilha Crescer - Alfabeto foi pensada para você praticar a coordenação 
motora e aprender as letras do alfabeto. Você vai aprender as letras e as 
famílias silábicas de maneira lúdica, acompanhado de atividades de fixação. 
O livro acompanha ainda o acesso a um aplicativo de alfabetização, que você 
poderá acessar com o seu celular para ter ainda mais aprendizado e diversão.

1002-09 / 92148 CINCO SEREIAS BRILHANTES
17,7 x 21 x 12 cm | Cx. 20 | 9788538092148

Cinco sereias brilhantes têm um dia muito agitado pela 
frente! Veja as caudas mágicas e conte, do cino ao um, até 
as sereias irem embora. Divirta-se!

1002-18 / 92124 LÁ VÊM OS DINOSSAUROS!
17,2 x 21 x 13 cm | Cx. 30 | 9788538092124

Cinco dinossauros vão à escola estudar, brincar juntos, 
fazer obras de arte e muito mais. Toque nos simpáticos 
amigos pré-históricos e divirta-se.

1002-13 / 92704 DINOSSAUROS
18 x 21,8 x 17 cm | Cx. 20 | 9788538092704

Leia o texto rimado e espie pelas janelas de 
cada página para ver os amigos dinos.

1002-15 / 92711 FAZENDA
18 x 21,8 x 17 cm | Cx. 20 | 9788538092711

Leia o texto rimado e espie pelas janelas de 
cada página para ver os animais da fazenda.
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1002-07 / 92384 BRINCANDO COM OS UNICÓRNIOS  CENÁRIO E MINIATURAS
20 x 25,3 x 40 cm | Cx. 12 | 9788538092384

Os unicórnios adoram abraços e diversão, e querem brincar com você! Desdobre o cenário e use os 
brinquedos para dar vida à história. Depois, guarde os unicórnios e o cenário nesta caixa super prática

1002-20 / 92421 SEU LOBATO TINHA UM SÍTIO CENÁRIO E MINIATURAS
16,1 x 24,3 x 32 cm | Cx. 20 | 9788538092421

Divirta-se e cante com SEU LOBATO e os animais do sitio.Leia, monte o cenário e brinque 
com os personagens!

1002-14 / 3925 ESPAÇO DESCUBRA A SURPRESA
24 x 26,5 x 3 cm | Cx. 80 | 9786555003925

Prepare-se para uma viagem inesquecível pelo lugar mais 
misterioso de todos: o Espaço Sideral! Com este livro, você vai 
descobrir muitas curiosidades sobre os planetas e o Universo. 
Use a lanterna mágica para iluminar as páginas e ver imagens 
incríveis se formarem. Essa aventura fará você flutuar!

1002-10 / 3918 CORPO HUMANO DESCUBRA A SURPRESA
24 x 26,5 x 3 cm | Cx. 80 | 9786555003918

Prepare-se para fazer muitas descobertas sobre uma das máquinas mais 
perfeitas e incríveis de todas: o corpo humano! Com este livro, você vai 
aprender curiosidades fantásticas sobre algumas partes e órgãos do 
corpo. Use a lanterna mágica para iluminar as páginas e ver as imagens se 
formarem. Essa aventura vai surpreender você!

6912-4 / 77398 ANIMAIS DA FAZENDA MASSA DE MODELAR
23 x 30 x 1,3 cm | Cx. 16 | 9788538077398

Você sabe modelar um cavalo? E uma galinha? Aprenda a fazer seus 
próprios animais da fazenda com as instruções passo a passo deste livro e 

divirta-se criando com massinha!

1002-11 / 92322 CUIDADO COM O CROCODILO E SEUS AMIGOS!
18,7 x 18,2 x 21 cm | Cx. 20 | 9788538092322

Nem todos os animais selvagens são bonzinhos. Leia este livro, toque nos 
animais e descubra o que fazer se você encontrar alguns deles por aí

1002-06 / 92377 BRINCANDO COM OS DINOSSAUROS CENÁRIO E MINIATURAS
20 x 25,2 x 40 cm | Cx. 12 | 9788538092377

Os dinossauros estão sempre prontos para brincar! Divirta-se sem parar com os dinos amigos 
deste livro! Desdobre o cenário e use os brinquedos para dar vida à história. Depois, guarde os 
dinossauros e o cenário nesta caixa super prática.
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6292-4 / 98190 JOGO UNO
9,5 x 14,5 x 2 cm | Cx. 12 | 7896008981891

6509-8 / 93939 JOGO MICO
9 x 14,5 x 2 cm | Cx. 12 | 7896008932978

7189-7 / 93048 BARALHO 139
9,5 x 14,5 x 1 cm | Cx. 12 | 7896008930479

7701-7 / 90634 BARALHO 139 EDIÇÃO ESPECIAL 
RETRO
61 x 11,2 x 2 cm | Cx. 12 | 7896008906306

7189-8 / 98473 BARALHO ESPANHOL
8 x 12,8 x 6,1 cm | Cx. 12 | 7896008984724

7189-9 / 93046 BARALHO PINGUIM
2,2 x 9,6 x 8,2 cm | Cx. 12 | 7896008930455

7189-6 / 91677 BARALHO CLASS 100% PLASTICO 
ESTOJO DUPLO
4,5 x 8,1 x 11,4 cm | Cx. 12 | 7896008916787

1003-89 / 88946 JOGO SEQUENCE
27,6 x 27,6 x 5,5 cm | Cx. 4 | 7896008889456



124

NOVO

7633-4 / 90811 CORRIDA MÁGICA PRINCESA
4,1 x 24,7 x 23,8 cm | Cx. 6 | 7896008908102

7547-5 / 90629 CORRIDA MÁGICA FROZEN 2
26 x 26 x 4 cm | Cx. 6 | 7896008906283

7633-2 / 90700 ROUBA MONTE FROZEN 2
15,4 x 21,8 x 4,5 cm | Cx. 6 | 7896008906993

7818-2 / 90960 JOGO DA MEMÓRIA HELLO KITTY
15 x 5 x 23 cm | Cx. 6 | 7896008909598

7906-1 / 85367 COLOR ADDICT NOW UNITED
16 x 16 x 4 cm | Cx. 6 | 7896008853662

1003-88 / 85635 ROUBA MONTE RAYA
14,5 x 23 x 4,5 cm | Cx. 6 | 7896008856342

7633-5 / 90809 CORRIDA MAGICA MICKEY E AMIGOS
4,1 x 24,4 x 23,7 cm | Cx. 6 | 7896008908089

7818-3 / 90944 BARBIE BOX DE ATIVIDADES
30 x 5 x 41 cm | Cx. 6 | 7896008909437

7818-4 / 90946 HOT WHEELS  BOX DE ATIVIDADES
30 x 5 x 41 cm | Cx. 6 | 7896008909451
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7534-1 / 90376 COLOR ADDICT
4 x 16 x 16 cm | Cx. 6 | 7896008903756

7817-6 / 90941 CLÁSSICOS COPAG
27 x 5 x 36 cm | Cx. 4 | 7896008909413

7817-9 / 90937 MESTRE DA MÍMICA
27 x 27 x 6,5 cm | Cx. 4 | 7896008909376

7633-6 / 88057 OOPS SCOOPS
10 x 25,9 x 18,6 cm | Cx. 4 | 7896008880569

7818-0 / 90939 TA PENSANDO O QUÊ
27 x 27 x 6,5 cm | Cx. 4 | 7896008909390

7818-1 / 90962 POWER PLAYERS JOGO DAS SOMBRAS
15 x 5 x 23 cm | Cx. 6 | 7896008909611

7818-5 / 90952 SUPER COPAG HOT WHEELS
15 x 5 x 23,5 cm | Cx. 6 | 7896008909512

7189-3 / 93918 SUPER COPAG DINOSSAUROS
9,3 x 14,5 x 2 cm | Cx. 12 | 7896008938949
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6639-2 / 97458 POKEMON SOL E LUA 3 STARTER DECK
10 x 16 x 4 cm | Cx. 12 | 7896008974565

7632-8 / 99732 POKEMON EE1 BLISTER UNITÁRIO ESPADA E ESCUDO
3 x 17 x 9,7 cm | Cx. 24 | 7896008997311

7632-7 / 99737 POKEMON EE1 BLISTER TRIPLO ESPADA E ESCUDO
1 x 16 x 16 cm | Cx. 12 | 7896008997366

7632-6 / 99735 POKEMON EE1 STARTER DECK ESPADA E ESCUDO
4 x 16 x 11 cm | Cx. 12 | 7896008997335

7825-9 / 89084 POKEMON EE3 BLISTER UNITÁRIO 
ESCURIDÃO INCANDESCENTE
9,7 x 17,5 x 3 cm | Cx. 24 | 7896008890834

7825-7 / 89089 POKEMON EE3 BLISTER TRIPLO 
ESCURIDÃO INCANDESCENTE
19,4 x 18,5 x 8 cm | Cx. 12 | 7896008890889

7825-6 / 89091 POKEMON EE3 BLISTER QUADRUPLO 
ESCURIDÃO INCANDESCENTE
19,4 x 18,5 x 8 cm | Cx. 12 | 7896008890902

7712-7 / 90775 POKEMON EE2 BOOSTER RIXA REBELDE
6,5 x 12 x 20 cm | Cx. 144 | 7896008907730
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7826-0 / 89082 POKEMON EE3 BOOSTER 
ESCURIDÃO INCANDESCENTE
6,5 x 12 x 2 cm | Cx. 144 | 7896008890803

7825-8 / 89087 POKEMON EE3 STARTER DECK 
ESCURIDÃO INCANDESCENTE
3,6 x 15,4 x 2,4 cm | Cx. 12 | 7896008890858

7901-1 / 89380 POKEMON EE4 BLISTER UNITÁRIO 
VOLTAGEM VIVIDA
9,7 x 17,2 x 3 cm | Cx. 24 | 7896008893798

7900-9 / 89384 POKEMON EE4 BLISTER TRIPLO 
VOLTAGEM VIVIDA
19,4 x 18,5 x 8 cm | Cx. 12 | 7896008893835

7900-8 / 89386 POKEMON EE4 BLISTER QUADRUPLO 
VOLTAGEM VIVIDA
19,4 x 18,5 x 8 cm | Cx. 12 | 7896008893859

7901-2 / 89378 POKEMON EE4 BOOSTER 
VOLTAGEM VIVIDA
6,5 x 12 x 2 cm | Cx. 144 | 7896008893767

7901-0 / 89382 POKEMON EE4 STARTER DECK 
VOLTAGEM VIVIDA
10 x 16 x 3 cm | Cx. 12 | 7896008893811

1003-87 / 87977 POKEMON EE4.5 LATAS V 
DESTINOS BRILHANTES  
14,5 x 7,3 x 20,5 cm | Cx. 6 | 7896008877163

1001-33 / 87392 POKEMON EE4.5 BLISTER TRIPLO 
DESTINOS BRILHANTES
19,4 x 18,5 x 8 cm | Cx. 12 | 7896008873912
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NOVO

NOVO

NOVO

7870-2 / 90924 POKEMON LATAS LENDAS DE GALAR
12 x 8 x 15,5 cm | Cx. 12 | 7896008909239

7903-1 / 89195 POKEMON LATAS PODERES V
12 x 8 x 15,5 cm | Cx. 12 | 7896008891947

7633-0 / 99160 POKEMON BOX PIKACHU E EEVEE
5,5 x 28,7 x 37,6 cm | Cx. 6 | 7896008991593

1003-51 / 87549 POKEMON BOX PIKACHU V
29,5 x 22,3 x 4 cm | Cx. 6 | 7896008874469

7904-4 / 90982 POKEMON BOX ETERNATUS
39 x 23 x 4,5 cm | Cx. 6 | 7896008909819

1003-50 / 90980 POKEMON BATALHA DE LIGA 
PIKACHU E ZEKROM X RESHIRAM E CHARIZARD
39,9 x 23 x 3,9 cm | Cx. 6 | 7896008909796

1003-49 / 85393 POKEMON BLISTER GIGANTE PIKACHU
18,7 x 27 x 2 cm | Cx. 12 | 7896008853921

7896-3 / 89839 POKEMON TOOLKIT FERRAMENTAS DE TREINADOR
15 x 7,3 x 9,6 cm | Cx. 4 | 7896008898380

1001-26 / 88589 POKEMON BOX ALAKAZAM V
29,5 x 22,3 x 4 cm | Cx. 6 | 7896008885885
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6906-8 / 2211 NINOS REBORN BOCA ABERTA
27 x 32 x 57 cm | Cx. 4 | 7896964622111

Ninos é simplesmente perfeito. Tem cheirinho de bebezinho, 
é macio e muito gostoso de abraçar. Possuem o peso e 
também emitem sons igual a um bebê de verdade.

6906-9 / 2212 NINOS REBORN DORMINDO
23,7 x 29,1 x 58,5 cm | Cx. 4 | 7896964622128

Ninos é simplesmente perfeito. Tem cheirinho de 
bebezinho, é macio e muito gostoso de abraçar. 
Possuem o peso e também emitem sons igual a um 
bebê de verdade.

6907-4 / 2181 NINOS REBORN MENINO PESADINHO
49 x 28,5 x 22 cm | Cx. 4 | 7896964621817

Uma coleção encantadora! Todos os bebês Ninos cabem no 
bercinho e no carrinho. São 3 lindos modelos para colecionar. 
Bonecas fofinhas, macias e cheirosas.

6907-5 / 2180 NINOS REBORN PESADINHO
21,4 x 27,8 x 48,8 cm | Cx. 4 | 7896964621800

Uma coleção encantadora! Todos os bebês Ninos 
cabem no bercinho e no carrinho. São 3 lindos modelos 

para colecionar. Bonecas fofinhas, macias e cheirosas.

5577-3 / 2032 BABY NINOS
14,1 x 27,5 x 37,9 cm | Cx. 4 | 7896964620322

As bonecas da Cotiplás irão garantir a diversão das meninas! baby Ninos é uma boneca fofinha com 
suave cheirinho de talquinho, possui corpo e rostinho macio e delicado igual um bebê de verdade. 
Baby Ninos é uma boneca fofinha com suave cheirinho de talquinho, possui corpo e rostinho macio 
e delicado igual um bebê de verdade.

7815-5 / 2406 BABY NINOS HORA DO LANCHE REBORN
21,5 x 38,5 x 21,5 cm | Cx. 4 | 7896964624061

Você alimenta o bebê que depois faz caquinha. Vem com um conjunto 
de acessórios para moldar os lanchinhos. Criatividade e diversão na 
medida certa.

6910-0 / 2195 BABY JUNIOR FOFINHA
9,7 x 27,4 x 18,8 cm | Cx. 6 | 7896964621954

A coleção Baby Jr é perfeito para brincar de mamãe, 
uma linha com diferentes bonecas e acessórios.
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7815-4 / 2442 ANNY DOLL BABY MENINA MACACÃO E BABADOR
28,6 x 17,5 x 44,9 cm | Cx. 4 | 7896964624429

Uma boneca fofinha com um adorável macacão, touquinha e sapatinhos com 
pom pom. Seus olhinhos tão lindos e brilhantes a deixam ainda mais encantadora. 
Acompanha certidão de nascimento e carteirinha de vacinação.

7815-3 / 2441 ANNY DOLL BABY MENINA
28,4 x 17,5 x 46,1 cm | Cx. 4 | 7896964624412

Uma boneca fofinha com uma adorável roupinha, 
touquinha e sapatinhos com pom pom. Seus olhinhos 
tão lindos e brilhantes a deixam ainda mais encantadora.

7815-1 / 2433 SWEET REBORN 1ª VACINA
43 x 20 x 18 cm | Cx. 6 | 7896964624337

Um lindo bebezinho que acompanha acessórios 
médicos e carteira de vacinas.

7815-2 / 2439 SWEET REBORN PAPINHA
14 x 38,5 x 34 cm | Cx. 4 | 7896964624399

Vem com colher, pratinho e um lindo babador. A papinha 
é parte importante para o desenvolvimento do seu bebê.

6909-0 / 2200 SONHO AZUL FRASES
10,1 x 39,8 x 22,7 cm | Cx. 4 | 7896964622005

Ao apertar a barriguinha ela fala diversas frases.

7816-7 / 2381 COLEÇÃO LOVE BORN BEBEZINHO DA MAMÃE
38 x 28,3 x 14 cm | Cx. 4 | 7896964623811

Bonequinha macia e cheirosa com uma roupinha encantadora e acessórios 
como fraldinha, mamadeira e chupeta.

7816-6 / 2380 COLEÇÃO LOVE BORN HORA DA NANINHA
37,5 x 25,5 x 12,5 cm | Cx. 4 | 7896964623804

Boneca com olhinhos abre e fecha, um lindo vestido e uma naninha que 
é um charme.



131

7817-0 / 2287 FRUTINHAS UVA
15,5 x 26 x 8,5 cm | Cx. 6 | 7896964622876

Essência de uva. Fofinhas e cheirosas, são sete 
bonequinhas lindas com cheirinho de frutas.

7816-8 / 2285 FRUTINHAS MORANGO
15,5 x 26 x 8,5 cm | Cx. 6 | 7896964622852

Essência de morango. Fofinhas e cheirosas, são 
sete bonequinhas lindas com cheirinho de frutas.

7817-1 / 2308 FRUTINHAS MORANGO COM CHOCOLATE
15,5 x 26 x 8,5 cm | Cx. 6 | 7896964623088

Essência de morango com chocolate. Fofinhas e cheirosas, são sete 
bonequinhas lindas com cheirinho de frutas.

7816-1 / 2457 ARIEL BANHEIRINHA DISNEY
11 x 20 x 21 cm | Cx. 6 | 7896964624573

A bonequinha Ariel acompanha seu lindo acessório, 
uma banheirinha.

7816-2 / 2458 BRANCA DE NEVE CADEIRÃO DISNEY
11 x 20 x 21 cm | Cx. 6 | 7896964624580

A bonequinha Branca de Neve acompanha seu lindo acessório, 
um cadeirão.

7816-3 / 2459 CINDERELA CARRINHO DE PUXAR DISNEY
11 x 20 x 21 cm | Cx. 6 | 7896964624597

A bonequinha Cinderela acompanha seu lindo acessório, um carrinho de puxar.

7816-4 / 2460 RAPUNZEL COM CARRINHO DISNEY
11 x 20 x 21 cm | Cx. 6 | 7896964624603

A bonequinha Rapunzel acompanha seu lindo acessório, um carrinho.
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6288-6 / 2089 DINO WORLD TRICERATOPS
48 x 32,5 x 18 cm | Cx. 4 | 7896964620896

Esse super dinossauro tem 45 cm de comprimento, corpo 
articulado com movimentos na cabeça e pernas e ainda 
conta com dispositivo eletrônico que ao ser pressionado 
emite som, tornando a brincadeira ainda mais real.

0527-0 / 1603 CHARMOSA
20 x 29 x 30 cm | Cx. 4 | 7896964616035

Charmosa possibilita combinações 
que garantem sempre um novo visual. 
Dispositivo eletrônico, que interage com 
a criança, falando várias frases.

7387-2 / 2320 LIL CUTESIES CASINHA
36 x 43,8 x 10 cm | Cx. 4 | 7896964623200

Uma linda casinha com seis ambientes e acessórios 
diferentes. E uma bonequinha com chupeta.

7387-3 / 2313 LIL CUTESIES COM ACESSÓRIOS SORTIMENTO
16 x 23 x 10 cm | Cx. 12 | 7896964623132

São lindos modelinhos para colecionar, todas elas acompanham uma chupeta 
e um acessório diferente.

7815-9 / 2404 MASHA
22 x 34 x 12 cm | Cx. 6 | 7896964624047

Desenvolvida com um corpinho macio, ela 
já está pronta para muitas brincadeiras.

7815-8 / 2403 MASHA NO TRENZINHO
14,5 x 27 x 38 cm | Cx. 6 | 7896964624030

Vamos dar um passeio com a Masha, o Urso e o 
Pinguim no trenzinho.

6288-4 / 2088 DINO WORLD  TYRANOSSAURUS REX
48 x 32 x 18 cm | Cx. 4 | 7896964620889

Descubra um mundo de aventuras com o Dino World Cotiplás. 
Esse super dinossauro adora desvendar o mundo e encarar as 
maiores aventuras. Ele torna a brincadeira ainda mais real Com 

suas articulações e sons. Colecione!  
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4737-0 / 1601 COZINHA CLÁSSICA
23,1 x 40,4 x 53,9 cm | Cx. 2 | 7896964616011

Cozinha Completa Classic. A Torneira Funciona 
De Verdade, Movida A Sucção Possibilita A 
Criança A Lavar A Loucinha Com Água.

7816-5 / 2470 BARBIE CAMARIM
18 x 46 x 33 cm | Cx. 4 | 7896964624702

Um camarim estiloso e cheio de detalhes, com acessórios 
de beleza para a criança se divertir com muito brilho e 
estilo. Acompanha diversos acessórios como secador, 
chapinha, escova, espelho entre muitos outros itens para 
deixar a brincadeira ainda mais cheia de brilho.

7388-3 / 2225 BARBIE CHEFF MERCADO
12,9 x 47 x 44,7 cm | Cx. 4 | 7896964622258

A linha Barbie Cheff tem tudo para a criança brincar 
de ser chefe de cozinha, desde a compra dos 
ingredientes ao preparo dos pratos.

7388-4 / 2228 BARBIE CHEFF COZINHA
12,3 x 44,6 x 45,4 cm | Cx. 4 | 7896964622289

Barbie Cheff Cozinha tem tudo para a criança brincar 
de ser um super cheff. Acompanha diversos acessórios 
inclusive torneirinha que gira, forninho que abre e 
fecha, panelinhas, ingredientes e muito mais.

5577-6 / 2008 PLAY TIME COZINHA
51,4 x 63 x 46,4 cm | Cx. 4 | 7896964620087

O Conjunto de Cozinha Infantil Play Time da Cotiplás tem 
uma torneirinha, o forninho abre fecha e o regulador de 
temperatura gira manualmente. Também vem com um porta 
talheres, mexendo com a imaginação da criança, deixando 
a brincadeira ainda mais divertida. Os lindos acessórios 
ajudarão a preparar comidinhas deliciosas.

7815-6 / 2421 PLAY TIME COZINHA (MENINO)
12,5 x 62 x 45,5 cm | Cx. 4 | 7896964624214

Todo mestre cuca merece sua própria cozinha. A Play 
Time cozinha possui porta talheres, forno que abre e fecha 
e vem com copinho e torneirinha para brincar.
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5963-3 / 1950 PLAY TIME MESA ATIVIDADES AZUL
20,5 x 38,3 x 39 cm | Cx. 2 | 7896964619500

Mesa que ajuda na coordenação motora e auxilia na distinção 
de formas, cores e números.

6288-5 / 2049 PLAY TIME MESA ATIVIDADES ROSA
20,5 x 39 x 38,8 cm | Cx. 2 | 7896964620490

Mesa que ajuda na coordenação motora e auxilia a distinção de 
formas, cores e som. O discador do telefone faz barulhinho, vem 
com engrenagens que giram, um martelinho com pinos para 
bater, blocos didáticos e um deslizante numérico.

5578-0 / 1996 PLAY TIME MESA DIDÁTICA
8,1 x 27,5 x 39,7 cm | Cx. 4 | 7896964619968

Os pequenos vão adorar a mesa didática ajuda 
principalmente na coordenação motora e auxilia na distinção 
de formas, cores e som. O produto é seguro para o seu bebê, 
com blocos didáticos, engrenagens que giram e muito mais.

7389-0 / 2312 PLAY TIME AVIÃOZINHO
33 x 22,5 x 30,5 cm | Cx. 4 | 7896964623125

Ao apertar a tecla o aviãozinho toca música e 
interage com a criança. Com luz e som.

6410-8 / 2126 PLAY TIME BASQUETE ELEFANTE
29 x 31,4 x 14 cm | Cx. 4 | 7896964621268

Basquete elefantinho colorido com cesta para a criança se 
divertir. Com duas opções de cores.

4967-1 / 1951 PLAY TIME CARRINHO COM ATIVIDADES
19 x 46 x 44 cm | Cx. 2 | 7896964619517

O Carinho Com Atividades Divertidas Ajuda Na Coordenação Motora E Auxilia 
O Seu Bebê Nas Distinções De Formas, Cores E Sons! Completo E Divertido, 

Conta Com Discador Que Faz Barulho, Blocos Didáticos, Telefone E Martelinho 
Com Pinos Para Bater! Indicado Para Meninas E Meninos A Partir Dos 10 Meses.

5578-1 / 1998 PLAY TIME CASINHA
29,7 x 33,6 x 34,9 cm | Cx. 4 | 7896964619982

Adorável Casinha De Atividades Elaborado Para A Primeira Idade Para Divertir E Ajudar Na 
Coordenação Motora Da Criança, Na Distinção De Formas E Cores! Tem Blocos Didáticos E 
É Totalmente Seguro! Oferece Atividades Estimulantes Para O Dia Inteiro E Distrai A Criança.
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7781-2 / 1129 BABY SHARK CHOCALHO & MORDEDOR 
GIRA GIRA
5 x 21 x 14 cm | Cx. 6 | 7896448111292

Chocalho Gira-gira é pura diversão. Possui pega confortável, é macio 
e gostoso de morder. A bolinha gira, fazendo um barulhinho suave que 
estimula o bebê. Material atóxico sem ftalato.

7782-2 / 1144 BABY SHARK  
CHOCALHO ESTICADINHO

8 x 23 x 15 cm | Cx. 6 | 7896448111445

O Chocalho Esticadinho possui pega confortável. é macio 
e gostoso de morder. balance e bata que ele faz som de 

apito. Produzido em material atóxico. sem ftalatos.

6156-7 / 907 GALINHA PINTADINHA 
CHOCALHO GIRASSOL
4 x 22 x 15 cm | Cx. 12 | 7896448190709

Chocalho Galinha Pintadinha vai acompanhar o bebê, 
em casa no passeio, onde quiser. Cores vibrantes, som 
e formas que estimulam o sentido do bebê. Barulhinho 
suave, material resistente e atóxico.

7779-4 / 1053 GALINHA PINTADINHA MINI 
CHOCALHO & MORDEDOR
8 x 23 x 14 cm | Cx. 6 | 7896448110530

Produzido em vinil atóxico, sem ftalatos. Macio com 
barulhinho suave. Texturas que aliviam gengivas  sensíveis.

7778-9 / 1028 GALINHA PINTADINHA  
MINI CHOCALHO & MORDEDOR GIRA GIRA
5 x 21 x 14 cm | Cx. 6 | 7896448110288

Chocalho Gira-gira é pura diversão. Possui pega 
confortável, é macio e gostoso de morder. A bolinha 
gira, fazendo um barulhinho suave que estimula o 
bebê. Material atóxico sem ftalato.

7779-5 / 1059 MICKEY CHOCALHO
17 x 23 x 3 cm | Cx. 6 | 7896448110592

Chocalho com barulhinho suave com 
orelhinhas para morder

7779-6 / 1060 MINNIE CHOCALHO
17 x 23 x 3 cm | Cx. 6 | 7896448110608

Chocalho com barulhinho suave com 
orelhinhas para morder

6303-9 / 968 CHOCALHO & MORDEDOR GIRA GIRA
5 x 20 x 14 cm | Cx. 6 | 7896448196800

Gire o Chocalho e descubra uma nova carinha! Acompanha o bebê 
em casa, no passeio e onde quiser! A bolinha gira, fazendo um 
barulhinho gostoso e suave que estimula o bebê.Texturas que aliviam 
gengivas sensíveis. É produzido em material atóxico, sem ftalato.

7782-3 / 1145 MORDEDOR ESCOVINHA
3 x 18 x 15 cm | Cx. 6 | 7896448111452

Você sabia que os Mordedores e Chocalhos são os primeiros 
brinquedos das crianças? Cores e formas que estimulam o bebê. 

Gostoso de morder. texturas que aliviam as gengivas. Material 
atóxico, sem ftalatos. Dentro das normas de segurança do brinquedo.
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7780-0 / 1093 FOFO BLOCOS FAZENDINHA
10,5 x 23,7 x 29,3 cm | Cx. 4 | 7896448110936

Fofo Blocos é um kit com Blocos de montar macios, fofinhos para 
crianças pequenas. A brincadeira é encaixar, empilhar e montar. Pode 

pisar, sentar em cima que não machuca material atóxico.

8398-0 / 1045 FOFO BLOCOS 13 PEÇAS BARCO PIRATA
15,3 x 26,3 x 32,3 cm | Cx. 3 | 7896448110455

Fofo Blocos Barco Pirata é um Kit completo para brincar! Um lindo barco com rodas livres, boneco pirata, blocos e peças 
fofinhas. A brincadeira é encaixar, empilhar e montar as peças no barco e levar o pirata para passear. blocos e peças seguras 
adequadas para crianças pequenas. Material atóxico.

7778-7 / 1010 FOFO BLOCOS 15 PEÇAS
9,8 x 23,9 x 16,7 cm | Cx. 6 | 7896448110103

Fofo Blocos é um kit com blocos de montar macios, 
fofinhos para crianças pequenas. A brincadeira é 

encaixar, empilhar e montar. Pode pisar, sentar em 
cima que não machuca. Material atóxico

7777-9 / 940 GALINHA PINTADINHA MEU LIVRINHO
17,5 x 22 x 5,5 cm | Cx. 6 | 7896448194004

Livro com páginas ilustradas com a turma da Galinha Pintadinha. 
Possui botão com músicas, além de alça e abas com textura.

7779-8 / 1088 GALINHA PINTADINHA MINI FAZENDINHA
17,9 x 16,8 x 23,7 cm | Cx. 4 | 7896448110882

Fazendinha da Galinha com um monte de atividades! Gire a chave 
e abra a portinha. Janelinha com surpresa. Levante o telhado para 
guardar as peças. Bolinha gira-gira. Peças com forma geométricas 
para encaixar. Boneco para brincar.
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7781-4 / 1132 FOFO BLOCOS 15 PEÇAS BABY SHARK
21,5 x 24 x 10 cm | Cx. 6 | 7896448111322

Fofo Blocos é um kit com blocos de montar macios, fofinho para 
crianças pequenas.  A brincadeira é encaixar, empilhar e montar. Pode 
pisar, sentar em cima que não machuca. Material atóxico.

7779-2 / 1047 FOFO BLOCOS 15 PEÇAS GALINHA PINTADINHA MINI
10,1 x 23,8 x 21,3 cm | Cx. 6 | 7896448110479

Fofo Blocos é um kit com blocos de montar macios, fofinho para crianças pequenas.  
A brincadeira é encaixar, empilhar e montar. Pode pisar, sentar em cima que não 
machuca. Material atóxico.

7511-1 / 1125 BONECO LUCCAS NETO
9,9 x 21,4 x 15,8 cm | Cx. 6 | 7896448111254

Mergulhe no canal mais divertido da internet e 
brinque com o Luccas e a Aventureira Vermelha.

7511-2 / 1126 BONECA AVENTUREIRA 
VERMELHA - LUCCAS NETO

10,2 x 22,5 x 14,2 cm | Cx. 6 | 7896448111261

Mergulhe no canal mais divertido da internet e 
brinque com a Aventureira Vermelha e o Luccas.

7778-5 / 998 BONECO GEORGE  PEPPA PIG
6,7 x 19,2 x 12,1 cm | Cx. 6 | 7896448199801

Brincar com a Peppa e o George é pura diversão! A 
Peppa e o George adoram brincar, mergulhe no mundo 
de Peppa e brinque com seus personagens preferidos!

7778-4 / 997 BONECA PEPPA PIG PRINCESA
6,8 x 19,6 x 12,2 cm | Cx. 6 | 7896448199702

Brincar com a Peppa e o George é pura diversão! A 
Peppa e o George adoram brincar, mergulhe no mundo 
de Peppa e brinque com seus personagens preferidos!

7783-1 / 1136 BONECO PJ MASKS MENINO GATO
10 x 23 x 17 cm | Cx. 6 | 7896448111360

Junte-se a esta aventura com o Menino Gato. Boneco para 
brincar onde quiser! Material macio e atóxico. Brincar de Super 
Heróis é demais!
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7782-9 / 1120 BONECO BABY SHARK
15 x 17 x 15 cm | Cx. 4 | 7896448111209

Baby shark, doo doo doo doo doo”! Brinque 
com o Baby Shark! Boneco em vinil com 15 cm! 

As crianças irão adorar!

7779-0 / 1042 BONECO BUZZ LIGHTYEAR MEU AMIGO
10,3 x 28,4 x 25,1 cm | Cx. 4 | 7896448110424

Buzz Lightyer, o queridinho das crianças, vem em missão de paz 
para seu amigão, te divertir e acompanhar em muitas aventuras. Este 

incrível boneco, tem braços articulados, e cintura com crec crec. 
Apertando o botão ele fala frases como as do filme Toy Story!7877-8 / 1134 BONECO WOODY MEU AMIGO

26 x 29 x 9,5 cm | Cx. 4 | 7896448111346

Woody vem para ser seu amigão. Este incrivel boneco, 
tem braços articulados. Apertando o botão ele fala frases 

como as do filme Toy Story!

7778-0 / 947 BONECA ELSA FROZEN
11 x 30,7 x 25,1 cm | Cx. 4 | 7896448194707

Imagine brincar com a Elsa do filme Frozen! Esta linda boneca tem 
bolinha no seu vestido que a faz deslizar. Apertando a barriguinha, 

Elsa fala frases do filme. É pura magia! Capa em tecido.

6979-7 / 950 BONECA MINNIE PATINADORA
11,4 x 30,7 x 25 cm | Cx. 4 | 7896448195001

A Minnie adora patinar e passear com o Mickey! Aperte 
a estrelinha e ela fala. A Minnie tem patins e capacete 
para brincar e se divertir!

6181-0 / 856 BONECA MINNIE CONTA HISTÓRIA
11,1 x 30,4 x 22,4 cm | Cx. 4 | 7896448185606

A Minnie é uma ratinha adorável que adora conversar e contar 
história. Esta bonequinha tem o corpo articulado e uma linda 
bolsinha para passear.

6300-8 / 900 BONECO MICKEY RADICAL
11 x 30,6 x 24,4 cm | Cx. 4 | 7896448190006

O Mickey é um skatista radical! Ele adora esportes. 
Aperte o botão na barriga e ele fala 5 frases. Boneco 
com o corpo articulado e skate para brincar.
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6181-2 / 671 ROBY  ROBÔ DE ATIVIDADES
11,5 x 30,2 x 22,6 cm | Cx. 4 | 7896448167107

O simpático robô Roby chegou para divertir e estimular os 
sentidos da criança, são várias atividades para entreter, incentivar 
o aprendizado e desenvolver a coordenação motora. Estimula a 
criatividade e a capacidade de solucionar problemas, a medida 
qua a criança aprende a ativar o som e as luzes. ( 2 luz de led)

7780-1 / 1097 PEPPA COM ATIVIDADES
16 x 27 x 22,5 cm | Cx. 4 | 7896448110974

Brinque com o super boneco da Peppa. Boneco 
com 24 cm de altura, bolinha que gira na 
barriguinha, e os brinquedos preferidos dela na mão.

7780-2 / 1098 GEORGE COM ATIVIDADES - PEPPA PIG
16,3 x 26,7 x 23 cm | Cx. 4 | 7896448110981

Brinque com o super boneco do George. Boneco com 24 cm de 
altura, bolinha que gira na barriguinha, e os brinquedos preferidos dele 

na mão.

7779-1 / 1044 GALINHA PINTADINHA MINI MUSICAL
17,8 x 27,5 x 20,7 cm | Cx. 4 | 7896448110448

Brincar com a Galinha Pintadinha Mini é pura diversão! Apertando 
sua crista ela toca musica e faz pópópó. Ela tem rodinhas e 
quando anda seus olhos mexem. Atividades. Cores e formas que 
estimulam o sentido da criança.

7781-0 / 1127 GALINHA PINTADINHA MINI FIGURA
10,7 x 21,7 x 12,8 cm | Cx. 6 | 7896448111278

Brincar com a Galinha Pintadinha é pura diversão! Material 
Atóxico, cores e formas que estimulam os sentidos da criança.

7781-1 / 1128 GALINHA PINTADINHA MINI FIGURAS FAMÍLIA
10,9 x 21,9 x 28,8 cm | Cx. 4 | 7896448111285

Brincar com a Família Galinha Pintadinha é pura diversão! Material Atóxico, 
cores e formas que estimulam os sentidos da criança.

7777-7 / 857 GALINHA PINTADINHA BABY VAN
25 x 16 x 12 cm | Cx. 6 | 7896448185705

Que tal um passeio divertido com os amiguinhos da Galinha 
Pintadinha? A Baby Van tem cores vibrantes, rodas livres, janelas 
com formas geométricas para encaixe e porta que abre e fecha.
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6984-7 / 1006 ZUQUINHA COM ATIVIDADES
25,6 x 33,6 x 33,5 cm | Cx. 2 | 7896448110066

Coloque as bolinhas na cabeça do Zuquinha e... 
Surpresa! Por onde será que ela vai sair? Suas orelhas 
giram, o bebê vai adorar!

7779-3 / 1052 ENCAIXE AS FORMAS CASINHA DA VOVÓ
12,4 x 19,2 x 23,6 cm | Cx. 6 | 7896448110523

Casinha da Vovó com porta e chave, formas para encaixar, telhado que 
abre e fecha a janelinha com surpresa. Olha o lobo mal.

7782-4 / 1146 ENCAIXE COR MONTE E ASSOCIE AS CORES
30 x 23 x 6 cm | Cx. 6 | 7896448111469

Vamos brincar de encaixar e associar as cores! Coloque uma cartela no 
painel. Preencha os círculos brancos sobrepondo os botões coloridos, com 
a cor correspondente.

7783-2 / 1140 ENCAIXE FORMAS ONCINHA PINTADA
18 x 26 x 24 cm | Cx. 4 | 7896448111407

Oncinha Pintada com formas para encaixar no lugar certo! A 
embalagem faz parte da brincadeira, recorte, monte e brinque!

1004-06 / 1135 CAIXA DE ATIVIDADES
22 x 26 x 29 cm | Cx. 4 | 7896448111353

Caixa de Brincadeiras com um monte de 
atividades! Encaixe cada peça no seu lugar. 

Porta abre e fecha. A embalagem faz parte da 
brincadeira, recorte, monte e brinque!

7778-3 / 972 DINO PAPA TUDO
12,8 x 30,5 x 25,2 cm | Cx. 4 | 7896448197203

Dê comidinha para o Dino Papa Tudo. Ele abre o bocão e engole o franguinho, o 
peixe e a carne direitinho! Depois é só abrir a sua barriguinha para começar tudo 
de novo. Esse amiguinho tem diversas atividades que estimulam a criatividade.

7782-6 / 1148 MATRIOSKA BICHITOS
9,8 x 20,5 x 28,1 cm | Cx. 4 | 7896448111483

A Matrioska da Elka é pura diversão, a cada abertura 
a criança descobre um animal, são empilháveis, 
possuem a base arredondada, coloridas e fáceis de 
encaixar. Matrioska da Elka é formada por 4 animais.
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1003-99 / 1118 CAMINHÃ BOMBEIRO SOS RESGATE COM ACESSÓRIOS
20 x 20 x 43 cm | Cx. 2 | 7896448111186

Carrinho Bombeiro com acessórios para brincar de bombeiro e socorrista. Kit com carro, escada giratória, megafone, extintor e 
cones. O carro de bombeiro abre para guardar as peças dentro. A embalagem faz parte da brincadeira, recorte, monte e brinque!

7781-9 / 1141 PATRULHA CANINA BUMBO
22,2 x 16,3 x 22,5 cm | Cx. 6 | 7896448111414

Bumbo com 2 baquetas da Patrulha Canina. 
Adequado para crianças pequenas. Cores alegres e 
material resistente.

7782-1 / 1143 PATRULHA CANINA VIOLÃO
5,6 x 23,3 x 52 cm | Cx. 6 | 7896448111438

O Violão da Patrulha Canina vai animar a brincadeira 
das crianças. Violão com cordas para brincar e tocar.

7782-0 / 1142 PATRULHA CANINA MINHA BANDINHA
6 x 29 x 18 cm | Cx. 6 | 7896448111421

Kit com Corneta e Pandeiro da Patrulha Canina. Adequado para 
crianças pequenas. Cores alegres e material resistente.

7779-7 / 1061 MINNIE FONINHO SONORO
16,1 x 16,9 x 16,7 cm | Cx. 4 | 7896448110615

Telefone sonoro com frases da Minnie! Brinque como fone, aperte as 
teclas e botão com frases da sua personagem predileta da Disney.

7777-4 / 286 GINA GIRAFA
6,2 x 29,8 x 18,7 cm | Cx. 6 | 7896448128603

Girafa divertida pronta para correr e brincar. 
Você aperta as costas da Gina para baixo que 

ela sai em disparada!

7780-9 / 1117 NINA UNICÓRNIO COLEÇÃO CORRE CORRE
6,3 x 29,5 x 18,5 cm | Cx. 6 | 7896448111179

Nina Unicórnio é divertida e graciosa, pronta para correr e brincar. 
Pressione as costas da Nina para baixo que ela sai em disparada!
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7783-0 / 1122 ELKÃO VAMOS PASSEAR!
19 x 22 x 28 cm | Cx. 4 | 7896448111223

Cachorrinho está pronto para passear! Seu corpo 
é em formato de bolas e cordão como ossinho que 
fazem ele ser tão divertido de brincar. 7777-8 / 937 PEPPA MINHA BOLSINHA

8,4 x 29,6 x 32,7 cm | Cx. 6 | 7896448193700

Na bolsa da mamãe tem tudo: celular, pente, 
batom e a chave do carro. Não é o máximo? 
Agora é só sair para passear levando sua 
bolsinha, igual a mamãe.

6304-2 / 1007 BABY ALIVE HORA DO PIC NIC
14,3 x 11,8 x 18,2 cm | Cx. 6 | 7896448110073

Hora do Pic Nic Baby Alive, chame suas amigas e aproveite a brincadeira 
com sua boneca preferida!! Sua Baby Alive vai amar este passeio, são 17 
peças para seu Pic Nic ficar ainda mais divertido!

7780-8 / 1116 MALETINHA DOUTOR(A) DODÓI
7 x 23 x 25 cm | Cx. 4 | 7896448111162

Dr. Dodói é um kit na maletinha com acessórios que um médico precisa ter. Vem 
com termômetro para medir a temperatura, otoscópio para examinar os ouvidos, 
estetoscópio para ouvir o coração e os pulmões e injeção. Tudo isso guardados 
em uma maleta prática que ajuda a criança a levar a brincadeira para onde quiser!

7778-1 / 951 MALETA KIT DOUTOR (A) DODÓI
8,8 x 30,7 x 37,2 cm | Cx. 6 | 7896448195100

Dr. Dodói é um kit com tudo que um médico precisa ter. Vem com termômetro para medir a temperatura, 
otoscópio para examinar os ouvidos, estetoscópio para ouvir o coração e os pulmões, curativo para cuidar 
daquele machucado e até gesso para engessar um braço quebrado! Tudo isso guardados em uma maleta prática 
que ajuda a criança a levar a brincadeira para onde quiser!

7778-2 / 952 MALETINHA DOUTOR (A) DENTINHO
9 x 28,5 x 36 cm | Cx. 6 | 7896448195209

Dr. Dentinho é um kit com tudo que um bom dentista precisa 
ter. Vem com espelho para ver aquela carie bem lá no fundo, 
pinça para arrancar o dente, injeção para aplicar a  anestesia, 
motorzinho para tratar daquele dente difícil, escova de 
dente, explorador e até uma boquinha para usar todas essas 
ferramentas! Tudo isso guardados em uma maleta prática que 
ajuda a criança a levar a brincadeira para onde quiser!

6304-0 / 281 CARRINHO DE COMPRAS LEV PAG
30 x 61 x 24 cm | Cx. 6 | 7896448128108

Fazer comprinhas no supermercado agora é mais divertido 
com o carrinho Lev-Pag da Elka.



143

7780-7 / 1115 LUCCAS NETO JOGO AVALANCHE
9,9 x 25,8 x 24,1 cm | Cx. 6 | 7896448111155

O desajeitado Luccas Neto foi parar em cima de uma torre! 
Ele tenta se equilibrar para não cair. O Avalanche é um jogo 
divertido que requer estratégia e precisão. São 36 bolinhas 
instáveis, empilhadas entre aros, formando uma torre. Sorteie 
na roleta a cor de bolinha que deverá empurrar, mas tome 
cuidado: a torre com o Luccas Neto não pode desmoronar!

7566-9 / 1114 LUCCAS NETO JOGO TIRA VARETAS
10 x 26 x 28,8 cm | Cx. 4 | 7896448111148

Ajude o Luccas Neto nesta aventura de raciocínio e equilíbrio! 
Coloque as bolinhas dentro da torre, gire a roleta e vá puxando as 

varetas. Mas cuidado, pois só quem deixar cair menos bolinhas, 
será o vencedor! O jogo tira varetas é pura diversão!

7877-6 / 1156 MARIA CLARA E JP - JOGO O CHÃO É LAVA
25 x 27 x 10 cm | Cx. 4 | 7896448111568

Jogue o Chão é Lava da forma que sua imaginação quiser, a regra é 
sempre fazer de conta que o Chão é Lava e as pedras são o único lugar 
que vc pode pisar! Se equilibre nas pedras para não se queimar! São 20 
placas de EVA, 1 roleta e 12 cartas para brincar.

7877-7 / 1157 MARIA CLARA E JP - PIC NIC MANIA
24,5 x 14 x 18 cm | Cx. 4 | 7896448111575

Brinque de PIC NIC com a Maria Clara e JP, a dupla mais 
amada do YouTube!!! São 16 peças para brincar.

7782-5 / 1147 FROZEN II JOGO PAPA BOLINHA ELEMENTOS DA NATUREZA
8,4 x 26,3 x 24 cm | Cx. 4 | 7896448111476

Uma divertida e emocionante aventura. Observe a sequencia das cores, pape as bolinhas. 
Quem for mais rápido será o vencedor!

7781-5 / 1133 FROZEN II JOGO TIRA VARETAS
10 x 26,1 x 29 cm | Cx. 4 | 7896448111339

Ajude as irmãs Elsa e Anna nesta disputa gelada. O jogo 
Torre Congelante é pura diversão! Coloque as bolinhas de 

neve dentro da torre, gire a roleta e vá puxando as varetas. 
Mais cuidado, pois só quem deixar cair menos bolinhas, 

será o vencedor.
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7780-5 / 1112 PATRULHA CANINA JOGO LANÇA BOLINHAS
10 x 26,2 x 28,8 cm | Cx. 4 | 7896448111124

Uma divertida e emocionante aventura espacial. Quem tiver melhor pontaria 
e acertar as casas com mais pontos será o vencedor!

7781-6 / 1137 PATRULHA CANINA JOGO PAPA BOLINHA
8,5 x 26 x 23,9 cm | Cx. 4 | 7896448111377

Uma divertida e emocionante aventura. Quem for o mais rápido será 
o vencedor!

7553-1 / 1076 PJ MASKS JOGO PISTAS E ATALHOS
7 x 27,4 x 36,6 cm | Cx. 6 | 7896448110769

Junte-se aos personagens de PJ Masks nesta aventura! Neste incrível jogo os jogadores terão que 
avançar por pistas tridimensionais cheias de subidas e descidas, desvios e atalhos. Cada jogador é 
representado por uma bolinha que desliza pelas pistas plásticas. Quem cruzar a linha de chegada 
primeiro, vence o jogo.

7780-6 / 1113 TOY STORY 4 JOGO LANÇA GARFINHO
25 x 27 x 8 cm | Cx. 4 | 7896448111131

Woody tenta salvar Garfinho de se jogar na cesta do lixo. Lance 
com ele com toda a mira para acertar nas cestas! junte-se a turma 
de Toy Story 4 neste divertido jogo de mira e precisão!

7782-7 / 1150 JOGO RODA A RODA JEQUITI SBT
7 x 28 x 37 cm | Cx. 6 | 7896448111506

O Grande sucesso da TV agora também em sua casa! Reúna a família e os amigos para 
jogar e acertar as palavras do painel. Rode a Roda, adivinhe as palavras e vença o jogo!

7782-8 / 1151 JOGO TOPA OU NÃO TOPA SBT
7,2 x 27,3 x 36,3 cm | Cx. 6 | 7896448111513

Topa ou Não Topa, um jogo divertido e emocionante. o 
grande sucesso da TV agora também na sua casa. Reúna 
a família e os amigos e prepare-se porque, além de sorte, 
você precisará de nervos de aço na hora de negociar com o 
banqueiro. Escolha uma maleta e vamos começar.

7779-9 / 1091 PUXA ESPINHO
9,6 x 25,9 x 25,4 cm | Cx. 4 | 7896448110912

Puxa Espinho é um jogo diferente de tudo que já viu!Desafie 
seus amigos a puxar as varetas, sem derrubar o porco 

espinho. Girando a roleta define a cor e quantidades de 
varetas tirar, tire com muito cuidado e atenção. Ganha o 

Jogo, quem ficar até o final sem derrubar o porco espinho.
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7777-6 / 513 MAXI PEGA VARETA
5,6 x 35 x 9,4 cm | Cx. 6 | 7896448151304

Um jogo emocionante, onde o objetivo, é fazer o maior número de pontos, retirando as varetas 
do monte sem que elas se mexam.

7780-4 / 1109 MAPA DO BRASIL 3D PLÁSTICO
6,8 x 27,6 x 36,9 cm | Cx. 3 | 7896448111094

Conhecer o Brasil nunca foi tão divertido! Montando o Mapa do Brasil 3D é muito mais fácil aprender 
as regiões e estados do nosso país! A maneira mais divertida, estimulante e dinâmica de aprender 
brincando! cartela de adesivos com as regiões do Brasil e suas características.

6300-2 / 769 MONTA PALAVRAS
5,5 x 22,6 x 30,1 cm | Cx. 6 | 7896448176901

São 36 peças plásticas que se encaixam, com as letras do alfabeto para 
formar palavras. 12 cartelas com figuras e nomes de animais e seus 
habitats para que as crianças formem palavras.

6180-2 / 463 ARCO E DARDOS
8 x 33,5 x 47 cm | Cx. 6 | 7896448146300

Teste sua habilidade com este divertido jogo 
de ação “Arco e Dardos” . Acertando o alvo 
você marca mais pontos e é o vencedor!

7777-5 / 512 ÁBACO
4 x 31 x 21 cm | Cx. 6 | 7896448151205

Aprender e brincar ao mesmo tempo!  As 
crianças podem aprender números, unidades 
e cores! e operações matemáticas simples.

7778-6 / 1001 ÁBACO 50
6 x 21 x 23 cm | Cx. 6 | 7896448110011

O Ábaco auxilia no aprendizado do sistema 
de numeração decimal e na realização de 

operações matemáticas simples.

6300-5 / 90 PINO MÁGICO 170 PEÇAS
3 x 21 x 26 cm | Cx. 6 | 7896448109008

Produto tradicional. Kit com pinos para criar 
montar. Peças variadas com cores alegres para 

você construir o que imaginar e desejar.

1000-0 / 483 PINO MÁGICO 100 PEÇAS
3 x 20 x 16 cm | Cx. 12 | 7896448148304

Produto tradicional. Kit com pinos para criar 
montar. Peças variadas com cores alegres para 

você construir o que imaginar e desejar.

NOVO

NOVO
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0023-8 / 1201602800019 BANCO IMOBILIÁRIO GRANDE
8,9 x 26,6 x 40,2 cm | Cx. 6 | 7896027531688

O mercado de imóveis se modernizou e está cada vez mais competitivo. 
Diversificar os investimentos virou palavra de ordem. O Banco Imobiliário 

traz todo o dinamismo do mundo dos negócios para os dias de hoje!

0011-7 / 1201602800034 BANCO IMOBILIÁRIO SUPER
6,9 x 26,3 x 40 cm | Cx. 3 | 7896027539936

O clássico Banco Imobiliário agora com uma grande novidade: 
máquina de cartões! E as propriedades são empresas reais! Você vai 

ter que provar que é bom nos negócios!

0023-9 / 1201602800020 BANCO IMOBILIÁRIO JUNIOR
7,5 x 27,1 x 28 cm | Cx. 3 | 7896027532104

A versão júnior do Banco Imobiliário conta com uma mecânica simplificada: 
as crianças vão comprar e vender propriedades e construir casas com  
maior facilidade e rapidez, tornando essa versão ainda mais júnior. 7320-3 / 1201602800053 BANCO IMOBILIÁRIO MUNDO

27,3 x 6,2 x 27,6 cm | Cx. 3 | 7896027554540

Agora, o jogo Banco Imobiliário permite que você viaje o mundo 
comprando propriedades!

5250-5 / 1201602900039 DETETIVE
8,7 x 26,4 x 39,3 cm | Cx. 3 | 7896027531657

Em uma cidade, um crime abala a tranquilidade de seus moradores: o milionário Carlos 
Fortuna foi vítima de assassinato! Todos são suspeitos do crime, inclusive você! Percorra a 
cidade e colete as provas que apontem (ou inocentem) o assassino, a cena e a arma do crime.

7163-6 / 1201602900135 DETETIVE JR
5,2 x 24,8 x 42,1 cm | Cx. 3 | 7896027553758

Quem roubou os brinquedos? Descubra nesse intrigante 
jogo de mistério e ajude a solucionarem o caso!

0025-4 / 1201602900041 JOGO DA VIDA
6,5 x 26,3 x 39,9 cm | Cx. 3 | 7896027531848

De médico a artista, você deve estar preparado para 
momentos de sorte e azar. Trilhe o seu caminho em 

busca do sucesso! Desenvolva a sua carreira, ganhe 
dinheiro, case e tenha filhos. O Jogo da Vida é a 

simulação da vida real com muita diversão!



147

5245-0 / 1201602900024 CILADA
5,8 x 21,5 x 27,7 cm | Cx. 12 | 7896027524048

Escolha um dos quebra cabeças e vá tentando encaixar as peças. Use todo o seu raciocínio, 
senão você pode cair numa CILADA! São mais de 50 quebra-cabeças que desafiarão você 
neste super jogo!

0025-3 / 1201602900040 COMBATE
8,8 x 27,1 x 27,7 cm | Cx. 6 | 7896027531664

Prepare seus soldados e defina a sua estratégia de guerra! Avance sua 
tropa sem se descuidar em proteger o prisioneiro inimigo. Tenha cuidado, 
pois o inimigo espalhou minas terrestres que podem impedir seus objetivos.

5249-5 / 1201602900022 CARA A CARA
5,2 x 30,8 x 43 cm | Cx. 6 | 7896027524031

É loiro? Tem olhos castanhos? A cada rodada 
uma pergunta diferente, vence aquele que tiver a 
melhor estratégia para descobrir a carta sorteada 
pelo outro jogador!

0027-0 / 1201607000008 CAI NÃO CAI
9,9 x 30,7 x 32,7 cm | Cx. 3 | 7896027524093

Teste seu senso de equilíbrio e agilidade tirando 
as varetas sem deixar as bolinhas caírem.

6739-7 / 1201609200045 TAPA CERTO
10 x 33 x 6,5 cm | Cx. 6 | 7896027551433

O clássico Tapa Certo com imagens de animais. 
Divirta-se pegando as imagens deles com as 

“mãozinhas” com ventosas!

5249-0 / 1001607100017 PINOTE
9,7 x 32,2 x 22,5 cm | Cx. 3 | 7896027518818

Você vai ter que mostrar toda a sua 
habilidade. Só quem não deixar o Pinote 

saltar é que será o domador vitorioso!

5246-7 / 1201607000031 PULA MACACO
7,5 x 34,2 x 28,7 cm | Cx. 6 | 7896027548792

Os macaquinhos adoram ficar balançando de 
galho em galho. Acerte o macaco na árvore... Que 

ele dá banana para você!
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5249-7 / 1201607000027 PULA PIRATA
14,4 x 20,7 x 15,1 cm | Cx. 6 | 7896027541922

Uma espadinha aqui... outra ali... E de repente o pirata 
pula fora do barril! Espete o barril com cuidado, porque 

ninguém sabe quando ele vai pular!

0026-8 / 1201609200037 PUXA PUXA BATATINHA
7,5 x 30,1 x 18,7 cm | Cx. 6 | 7896027548808

Coloque todas as batatinhas fritas dentro do saquinho. 
Comece a tirar uma a uma... Se você puxar a batatinha errada, 

todas as outras pulam também! Junte os amigos e faça 
rodadas para ver quem consegue ficar mais tempo sem deixar 

a batatinha pular!

4182-1 / 1001608900002 GENIUS
10 x 31 x 31 cm | Cx. 3 | 7896027543353

Tiii, Titaa, Titatãã e Tooom. O clássico 
está de volta! Aceite o desafio: Pense 
rápido e tente repetir as sequências de 
luzes e sons.  São três jogos diferentes e 
quatro níveis de dificuldade.

4973-6 / 1301658000006 GENIUS PARA VIAGEM
2 x 15 x 11 cm | Cx. 24 | 7896027545128

Agora você pode jogar o clássico Genius em qualquer lugar! Teste 
sua memória acertando a sequência sonora e visual correta.

5529-3 / 1201602900090 IMITATRIX
7,1 x 27,6 x 27,9 cm | Cx. 3 | 7896027546569

Um jogo de mímica com tabuleiro. Divirta-se 
fazendo mímicas para conseguir chegar ao 
final do tabuleiro primeiro!

5248-3 / 1201602900058 JOGO DA MESADA
6,8 x 27,3 x 28,1 cm | Cx. 3 | 7896027538786

As crianças tem que aprender a lidar com seu dinheiro, combinando 
seus gastos e empréstimos com o recebimento da mesada. Vence 

quem chegar no final do mês no tabuleiro com mais dinheiro!

5248-9 / 1201609200018 EU SOU...?
6,5 x 27,3 x 28 cm | Cx. 3 | 7896027540871

Eu sou... verde? Eu sou... um animal? 
Descubra qual é a imagem da sua carta 

fazendo perguntas para os outros jogadores.
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5248-5 / 1201602000101 SE VIRA
6,7 x 26,5 x 27,6 cm | Cx. 3 | 7896027541120

Equilibre a bolinha embaixo do queixo, ponha a carta sobre 
a sua cabeça! Faça atividades são acumulativas. Contorsa-
se, pois para conseguir realizar todas as ações e chegar ao 
final do tabuleiro, você terá que mostrar que sabe se virar!

5246-3 / 1001609900018 VIRA LETRAS
5,4 x 28 x 30,1 cm | Cx. 6 | 7896027536386

Vire o número de discos tirados no dado e tente 
formar palavras com eles. Neste jogo, vence 

quem tiver escrito mais palavras com os discos.

0023-7 / 1201602400012 RESPONDA SE PUDER
7,8 x 27,5 x 27,7 cm | Cx. 6 | 7896027531671

Seja rápido falando as palavras sobre o tema escolhido. São 24 temas diferentes. 
Quanto mais temas conquistar, mais chances de ganhar.

6413-2 / 1201609200046 JOGO DE MIMICAS
6,1 x 26,6 x 28,1 cm | Cx. 3 | 7896027551990

Pular, balnçar os braços, sinalizar! Vale tudo para fazer 
com que descubram sua mímica, menos falar! Jogo de 
mímica é um jogo de diversão para a turma toda

6740-9 / 1201602900123 NÃO PODE RIR
7,3 x 27,6 x 27,7 cm | Cx. 3 | 7896027553109

Nesse jogo vale de tudo, só não vale dar risada! Diretamente do canal dos Castro 
Brothers, chega o jogo de tabuleiro do UTC - Não pode rir. São diversos trocadilhos 
dos mais infâmes criados por Marcos Castro e seus convidados. Pegue uma carta 
e leia os trocadilhos e torça para que os outros caiam na gargalhada!

6740-6 / 1201602000143 DIGA 5
6,7 x 26,8 x 28,1 cm | Cx. 3 | 7896027552676

Chegou o jogo para testar seu vocabulário, você é capaz 
de dizer o nome de 5 países africanos, ou de 5 atores 
infantis? Seja rápido e responda antes do tempo acabar. 
Junte sua equipe e se prepare para esse desafio.

7305-6 / 1201602900131 CANTA AI
7 x 27,9 x 28,2 cm | Cx. 3 | 7896027553703

Descubra quem é a enciclopédia das músicas.
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7320-4 / 1201602900143 JOGO DA FAMA
7,1 x 27,1 x 28,2 cm | Cx. 3 | 7896027554557

Quem nunca sonhou em ser famoso? Sucesso...Fotos...
Fama... Quem será que consegue juntar mais fãs.

7320-7 / 1201602900144 JOGO DO ZOO
5,3 x 26,5 x 27,8 cm | Cx. 3 | 7896027554564

Você conhece tudo sobre os animais? Teste seus 
conhecimentos com o jogo do Zoo e aprenda se 

divertindo.

7305-8 / 1201602900140 JORNADA DO HEROI
5,4 x 26,6 x 27,3 cm | Cx. 3 | 7896027553932

Com combinações de 6 tabuleiros este jogo nunca será o 
mesmo, enfrente os vilões para se tornar um verdadeiro herói.

6351-4 / 1001603100056 TRUQUE DE MESTRE
6 x 26,4 x 40 cm | Cx. 3 | 7896027549935

Surpreenda a plateia com os incríveis truques de mágica que 
vem neste kit. Faça as bolinhas duplicarem, atravessarem o 

covilhete e a nota desaparecer e muito mais!

6351-5 / 1001603100055 TRUQUE DE MESTRE JR
7,5 x 27,6 x 27,8 cm | Cx. 3 | 7896027549515

Surpreenda a plateia com os incríveis truques de mágica que vem neste kit. Faça 
copos atravessarem a mesa, fósforos desafiarem a gravidade e muito mais!

6355-4 / 1001612800020 LAB 80
6,6 x 26,8 x 40,2 cm | Cx. 3 | 7896027549980

Torne-se um verdadeiro cientista com o Lab 80. Pegue 
seu material de laboratório, siga as instruções, misture as 
substâncias e faça as mais impressionantes experiências!

6382-2 / 1001612800022 LAB 42
7,6 x 26,7 x 27,7 cm | Cx. 3 | 7896027551938

Misture substâncias, observe as udanças químicas e se torne um grande cientista 
com o Lab 42. São 42 novas experiências para você se divertir em seu laboratório!
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7787-8 / 1201602900158 CARA A CARA BATALHA DE PERGUNTAS
28 x 28 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7896027556148

Seja rápido e descubra qual a carta de seu adversário com ajuda da maquininha!

7699-4 / 1201609200053 EU SOU CELEBS
7 x 27 x 27,9 cm | Cx. 3 | 7896027556100

O tradicional Eu sou, com celebridades e personagens 
para descobrir.

7699-5 / 1201609200054 EU SOU HARRY POTTER
7 x 28 x 28 cm | Cx. 3 | 7896027556261

Divirta-se com o clássico jogo Eu sou, agora com os 
personagens da saga Harry Potter.

7788-3 / 1201602900157 JOGO DECISÕES
6,5 x 28 x 28 cm | Cx. 3 | 7896027556094

Nessa nova versão do clássico jogo da vida, os jogadores devem 
escolher objetivos para alcançar e trilhar um mundo aberto.

7699-9 / 1201602900152 LENDA DO HERÓI
7 x 28 x 28 cm | Cx. 3 | 7896027555844

Embarque numa aventura com o herói nessa versão 
de tabuleiro do game Lenda do Herói, derrotando os 
monstros com rimas e música.

1003-26 / 1001607100049 DOMÍNIO E EQUILÍBRIO
6 x 29,5 x 40 cm | Cx. 3 | 7896027557565

Jogue suas peças para desequilibrar e inclinar o tabuleiro para o lado de seu adversário. Se 
você conseguir, seu adversário terá que retirar do tabuleiro uma ou mais peças brancas para 
restabelecer o equilíbrio. Aquele que retirar primeiro todas as suas peças brancas perde o jogo.

1003-27 / 1001602300037 SALVE SALVE RIOS
4,5 x 25 x 25 cm | Cx. 3 | 7896027557633

Jogo de tabuleiro cujo objetivo é despoluir o rio. Para isso, 
cada jogador deve pescar um objeto do rio, tomando 
cuidado para não retirar os peixes que ali vivem.? Ganha o 
jogo quem ficar por último, sem retirar 4 peixes do rio.

NOVO

NOVO
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1003-28 / 1001602300035 JOGO DA COLHEITA
6,5 x 28 x 28 cm | Cx. 3 | 7896027557602

Nesse jogo de cartas, ganha o jogador que conquistar a 
colheita perfeita. Ou seja, ele deve terminar o jogo com três 
cartas de cada colheita (batata, cenoura e tomate), e mais 

uma carta de qualquer uma dessas colheitas.

1003-29 / 1001603100116 MONTA MONSTROS
4,5 x 18,5 x 24 cm | Cx. 3 | 7896027557589

Um jogo fácil e divertido em que a criança precisa ser 
rápida nos dados. Os jogadores sorteiam uma carta e 
rapidamente precisam formar nos dados a imagem do 

monstro sorteada.

7700-0 / 1201602900151 ARENA DOS GLADIADORES
5,2 x 27,3 x 27,3 cm | Cx. 3 | 7896027555875

Nesse jogo, os gladiadores devem lutar um contra o outro e o último 
que restar é o grande vencedor.

1003-25 / 1001603100117 CONTRA ATAQUE
5 x 25 x 35 cm | Cx. 3 | 7896027557558

Um jogo de inteligência e estratégia, em que o jogador deve encostar suas peças nas peças do adversário, e 
com isso deixar o maior número de peças da sua cor viradas para cima. Cada peça com a cor por cima vale 
pontos para o jogador. Quem tiver mais pontos vence o jogo. 

0027-3 / 1201607000013 LIG 4
4,9 x 26,3 x 35,2 cm | Cx. 3 | 7896027530995

Junte 4 peças da mesma cor utilizando estratégia e agilidade. Parece simples, 
mas não é. Só jogando você testa suas habilidades.

6739-9 / 1301659200017 PINGUIM NUMA FRIA
8 x 20 x 23 cm | Cx. 3 | 7896027553130

O jogo clássico, vá sorteando qual gelo você deve quebrar, 
mas tome cuidado! Quem derrubar o pinguim perde.

1003-30 / 1001609900067 PULA PIPOCA
6,5 x 31,2 x 30,6 cm | Cx. 3 | 7896027557619

O jogador deve acertar o maior número de pipocas nas 
bocas, cada uma com uma pontuação de acordo com o 
grau de dificuldade. Ao final do tempo cronometrado pela 
ampulheta, quem conseguir a maior pontuação, ganha. ?

NOVO

NOVO
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7700-1 / 1201602900150 BATMAN-PERIGO EM GOTHAM
5 x 22 x 32 cm | Cx. 3 | 7896027555790

Os jogadores devem percorrer o tabuleiro vencendo os vilões como 
Arlequina, mulher gato, erva venenosa e Coringa.

6412-9 / 1201609200043 HOMEM ARANHA - TAPA CERTO
7 x 33 x 10 cm | Cx. 6 | 7896027551419

O clássico Tapa Certo com os personagens do Spiderman. Divirta-se 
pegando as imagens deles com as “mãozinhas” com ventosas!

7788-2 / 1201609200056 LIGA DA JUSTIÇA - TAPA CERTO
7 x 33 x 10 cm | Cx. 6 | 7896027556285

O clássico Tapa Certo com os personagens da Liga da Justiça. Divirta-se 
pegando as imagens deles com as “mãozinhas” com ventosas!

7788-4 / 1201609200055 MINIONS 2 - TAPA CERTO
7 x 33 x 10 cm | Cx. 6 | 7896027556278

O clássico Tapa Certo com os personagens de Minions. 
Divirta-se pegando as imagens deles com as “mãozinhas” com 
ventosas!

5869-8 / 1201602900103 DPA-DETETIVE JR
5,9 x 24,6 x 41,7 cm | Cx. 3 | 7896027548525

Quem roubou as capas dos detetivas? Descubra nesse 
intrigante jogo de mistério e ajude os personagens de 
DPA a solucionarem o caso!

5805-6 / 1201602000117 DPA-JOGO DA MEMORIA
5 x 19 x 24 cm | Cx. 6 | 7896027547962

O jogo da memória DPA ajuda os pequenos a desenvolver e 
trabalhar mais a percepção visual e identificação de semelhanças 
fundamental no processo de aprendizagem.

5568-3 / 1201602000111 DISNEY-JOGO DA MEMÓRIA
24 x 19 x 4,5 cm | Cx. 6 | 7896027547115

O jogo da memória Disney Jr ajuda os pequenos a desenvolver e 
trabalhar mais a percepção visual e identificação de semelhanças 
fundamental no processo de aprendizagem.
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5250-6 / 1201602900062 PRINCESAS-CARA A CARA
8,1 x 24,5 x 27,8 cm | Cx. 3 | 7896027539967

A emoção do tradicional jogo de adivinhação Cara a Cara, agora 
com as mais lindas princesas. Adivinhe quem são as caras mais 
belas da Disney neste jogo!

6741-9 / 1201602000136 MASHA E O URSO - JOGO DA MEMÓRIA
5 x 19 x 24 cm | Cx. 6 | 7896027549584

O jogo da memória Masha e o Urso ajuda os pequenos a desenvolver e trabalhar 
mais a percepção visual e identificação de semelhanças fundamental no processo 
de aprendizagem.

7787-6 / 1001005700032 MASHA E O URSO - CONJUNTO SUPER MASSA E BONECA
7,5 x 25 x 29 cm | Cx. 4 | 7896027556254

No Conjunto Masha a brincadeira fica completa. Nele vem a boneca Masha de vinil, de aproximadamente 
17 cm, duas formas que juntas formam a casa do Urso e duas Super Massa de 25 gramas cada, com duas 
cores diferentes. A criança pode criar diferentes formatos com  a Super Massa e deixar a criatividade e a 
imaginação tomarem conta da brincadeira, interagindo com a boneca Masha. A boneca está com sua roupa 
clássica do desenho, dois laços na cabeça e ainda acompanha o lenço rosa para colocar e tirar quando 
quiser. O Conjunto Masha é indicado para crianças a partir dos 3 anos. Esse produto faz parte da linha de 
Bonecas, composta por diferentes modelos. Confira todos os modelos no site.

7788-7 / 1001001100018 MASHA E O URSO - 
DEDOCHE MASHA
5 x 26 x 26 cm | Cx. 4 | 7896027555622

Os Dedoches da Masha são 5 personagens da série para 
serem colocados em cada um dos dedos de uma mão, 
brincarem interagindo uns aos outros e criando novas 
histórias. Os personagens são:  Masha, Urso, Lobo, Coelho 
e Panda. Aqui a criatividade vai longe. Os Dedoches Masha 
são indicados para crianças a partir de 3 anos.

5965-4 / 1001005700015 MASHA E O URSO-
BONECA COM SOM
13,9 x 41,8 x 23,9 cm | Cx. 2 | 7896027549201

A sapeca e divertida Masha do desenho Masha e o Urso 
tem 35 cm de altura e todos vão querer brincar com ela.

7786-8 / 1003105800022 MASHA E O URSO - 
PELÚCIA URSO COM SOM
13 x 40 x 20 cm | Cx. 3 | 7896027554267

A Pelúcia Urso do desenho Masha e o Urso agora vem 
com os sons do urso e som tema da série para a criança 
se divertir muito mais!  Com 40 cm de altura, a pelúcia é 
recomendada para crianças a partir de 18 meses de idade.
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7787-5 / 1001005700031 O SHOW DA LUNA-BONECA LUNA AVENTUREIRA
11 x 25 x 15 cm | Cx. 4 | 7896027556179

Para complementar a linha de o Show da Luna e acompanhar os diferentes temas que a Luna 
explora em cada temporada, a boneca Luna Aventureira está vestida de aventureira com seu 
chapéu e sua mochila, assim como no desenho quando ela viaja pelo mundo, com sua família, 
descobrindo novos países, novas culturas e se questiona novas coisas. Use a imaginação e 
viaje ao redor do mundo com a Luna. A boneca é feita de vinil e tem aproximadamente 20 cm, 
fácil de levar para todos os lugares. Melhor ainda ter a coleção completa com os outros temas: 
Luna Astronauta e Luna Chef. A boneca Luna Aventureira é indicada para crianças a partir dos 
18 meses. Ela faz parte da linha de Bonecas, composta por diferentes modelos. Confira todos 
os modelos no site.

5563-5 / 1001001800008 O SHOW DA LUNA-BONECA LUNA COM SOM 40CM
20 x 45,4 x 30,2 cm | Cx. 3 | 7896027547566

Agora a Boneca Luna canta a música principal da série e também fala. Ela vem com 40 cm e com 
o vestido e botas da personagem.

5563-6 / 1001005700013 O SHOW DA LUNA-BONECA LUNA VINIL 20CM
10,4 x 24,1 x 15,4 cm | Cx. 4 | 7896027547573

A Boneca Luna vem com 20 cm de altura para ser a diversão da criançada.

7787-0 / 1001001500003 BEBÊ SURPRESA
32,5 x 18 x 25 cm | Cx. 4 | 7896027555998

Assim como os Chá Revelação em que os pais descobrem o sexo do bebê na vida real, aqui a criança também 
pode viver um pouco dessa magia. O Bebê Surpresa vem envolto em uma fralda, com olhos fechados e sem 
saber o sexo, somente a cor da pele. Passando um algodão com água nos olhos, descobre-se a cor dentre 
as 4 opções possíveis. Uma vez que a cor dos olhos foi descoberta, os olhos ficam abertos. Ao tirar a fralda, 
descobre-se o sexo entre feminino e masculino. É ai que começa a vida de um novo bebê para ser cuidado com 
muito carinho pela criança. Ainda vem acompanhado de uma chupeta. São mais de 10 variações diferentes do 
bebê, sendo surpresa quando você compra. O Bebê Surpresa é indicado para crianças a partir dos 3 anos. É 
parte da linha de Bonecas, composta por diferentes modelos. Confira todos os modelos no site.

5253-5 / 1002204000003 FERRORAMA XP 100
10 x 31 x 48 cm | Cx. 1 | 7896027541076

Você é o Maquinista, está na hora de partir para uma incrível viagem 
de trem, a imaginação irá percorrer diversos lugares e paisagens com o 
Ferrorama XP100. O nosso clássico trem foi relançado em comemoração 
aos 80 anos da Estrela, o primeiro modelo lançado em 1973. Possui pista 
de trem com locomotiva movida à pilha, acompanha 1 carvoeiro, 1 vagão 
cargueiro, 1 sinaleiro, 2 postes e 1 comando de alavanca.

6353-9 / 1001002200022 MORANGUINHO SORTIMENTO
7,4 x 23 x 15,2 cm | Cx. 4 | 7896027551273

A clássica boneca Moranguinho, é a mais popular da Cidade das 
Frutinhas! Nessa versão comemorativa, nós trouxemos a versão original e 
especial de 1984, com todos os detalhes e mesma embalagem. Todos a 
reconhecem de longe ao sentirem o delicioso cheirinho de morango doce 
que só ela tem.. .Ela é feita de vinil e possui articulação nos braços, cabeça 
e pernas. Assim, a brincadeira fica ainda mais fácil e divertida.  A boneca 
da Moranguinho é recomendada para crianças a partir dos 3 anos.
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6145-4 / 1001108000010 BOLA ENCAIXA
14,5 x 17 x 14,5 cm | Cx. 6 | 7896027548884

Esse brinquedo possui 5 lindas pecinhas de diferentes formatos, tamanhos  e cores para o 
bebê brincar da maneira que preferir. Ele pode encaixar as pecinhas aleatoriamente no eixo 
central e criar diversas formas. Recomendado para bebês a partir dos 6 meses, ele também 
percebe as diferenças de tamanho, sente as texturas e se encanta com as diferentes cores 
vibrantes. Todas as peças do brinquedo foram projetadas para grande durabilidade, pois ele 
é resistente, leve e fácil de usar. Prático e feito de plástico resistente, atóxico, oferece uma 
brincadeira segura a qualquer hora.

6912-7 / 1001108000017 FORMAS NA BOLA
13,9 x 17 x 15,1 cm | Cx. 3 | 7896027552713

São 6 pecinhas diferentes e coloridas para encaixar em seus 
correspondentes formatos, como: triângulo, trapézio, quadrado... 
O bebê poderá brincar de duas diferentes formas, dependendo 
do seu estágio de desenvolvimento: com a bola montada para 
uma base mais instável e que pode sair rolando ou com a bola 
desmontada e apoiada no chão para uma base estável. Feito 
de plástico, atóxico, com cores vibrantes e alta durabilidade, é 
recomendado para crianças a partir de 1 ano. Todas as peças do 
brinquedo foram projetadas para grande durabilidade, pois ele é 
resistente, leve e fácil de usar.

0016-2 / 1001104000005 CAIXA ENCAIXA
11,5 x 20,6 x 37 cm | Cx. 3 | 7896027534498

O Caixa Encaixa é um clássico brinquedo da primeira infância. Com ele, o pequeno encaixa as formas 
e bichos e se desenvolve.

5248-8 / 1001104000004 STAR PLIC
9,4 x 23,9 x 28,1 cm | Cx. 6 | 7896027530940

É só encaixar as estrelinhas,soltar a imaginação e iniciar a diversão! Com cores atraentes e alegres, a 
criança monta as mais diferentes formas e desenvolve a sua coordenação motora e seu raciocínio lógico.

3232-0 / 1001104000006 CASA DAS CHAVES
18,1 x 18,4 x 17,8 cm | Cx. 3 | 7896027541694

Um brinquedo com muitas cores e formas para 
desenvolver a coordenação motora. O pequeno 
deve encaixar as formas e chaves nos espaços 
correspondentes.

7319-0 / 1001108000020 GIRA JARDIM
7,4 x 27,5 x 29,6 cm | Cx. 4 | 7896027554885

Com mecanismo de engrenagens e com seus desenhos divertidos 
e coloridos, o Gira Jardim vai entreter e ajudar a desenvolver 

diversas habilidades no bebê! O movimento das engrenagens 
ensina relação de causa e efeito, ajuda a desenvolver coordenação 

motora fina, pensamento crítico e princípios matemáticos
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5245-5 / 1001301400013 SUPER MASSA KIT CORES COM 8 POTES
6,2 x 16,6 x 20,5 cm | Cx. 3 | 7896027533200

Um festival de cores para a criança não ter limites! Misture suas cores e crie novas. 
Conjunto com 8 potes, com 50g cada. A embalagem ainda vem com dicas de formas. 
Produto indicado para crianças a partir de 3 anos.

6867-7 / 1001301400154 SUPER MASSA APRENDENDO AS HORAS
6 x 11,6 x 16,7 cm | Cx. 3 | 7896027552324

Super Massa Aprendendo as Horas chegou para ensinar as crianças a ler as horas, com 1 cenário 
imitando um relógio. A criança irá fazer cada número com as forminhas e posicionar no cenário de 
relógio com números tracejados. Vem com 1 cenário, 1 forma de números e 2 potes de 50g cada.

5867-8 / 1001301400117 SUPER MASSA POTE UNICO
7 x 8 x 7 cm | Cx. 24 | 7896027548471

Com Super Massa Pote Único a diversão é garantida! São 8 cores de refil para deixar 
a brincadeira ainda mais divertida! Marrom, laranja, vermelho, roxo, azul, branco, rosa e 
amarelo são as cores disponíveis. Complete a sua coleção de Super Massa com diversas 
cores, misturando-as e criando novas! Produto indicado para crianças a partir de 3 anos.

7303-7 / 1001301400197 SUPER MASSA POTE UNICO 
GLITTER COM MOLDE
4,2 x 7 x 3,5 cm | Cx. 24 | 7896027554526

Super Massa Pote Único com molde glitter vem com 110g de massa 
em duas cores com muito glitter e 4 diferentes carimbos com figuras 
de polvo, girafa, gato e sapo que também vem com glitter!

5867-9 / 1001301400113 SUPER MASSA POTE ÚNICO COM MOLDE
7 x 9,5 x 7 cm | Cx. 24 | 7896027548433

A Super Massa Pote Único com Molde vem com 2 cores de massa e um carimbo com 
formas dos animais: Polvo, girafa, gato e sapo! Colecione!

7303-6 / 1001301400153 SUPER MASSA 4 SUPER POTES
7,2 x 7,5 x 27,2 cm | Cx. 3 | 7896027552270

Super Massa 4x Super Potes é o novo conjunto de potes que vem com 
440g de massa e muita diversão.  São 3 sortimentos de cores para a 
imaginação não ter fim em uma embalagem mais atrativa e colorida! 

Produto indicado para crianças a partir de 3 anos.
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0019-2 / 1001301400012 SUPER MASSA FÁBRICA FELIZ
7,6 x 16,8 x 30,1 cm | Cx. 4 | 7896027533194

É a fábrica de alegria! Vem com uma prensa com 14 moldes diferentes e 
acompanha 2 réguas com mais de 10 aberturas diferentes para a criança 
se divertir! Acompanha 2 potes de 140g cada.

7319-3 / 1001301400198 SUPER MASSA CINTO DE FERRAMENTAS
11,3 x 3,3 x 14,5 cm | Cx. 6 | 7896027554861

Super Massa Cinto de Ferramentas vem com 5 ferramentas para a criança usar em suas 
criações com massinha. Com esse super cinto a criança poderá soltar a imaginação se 
divertindo como construtor e ainda pode levar seu cinto para qualquer lugar! 7788-8 / 3005101300011 SUPER MASSA BRINCANDO NA ESCOLA 

COM LIVRO
6 x 24 x 30 cm | Cx. 6 | 9788545559917

A criançada vai dar aula nessa brincadeira! Super Massa Brincando na Escola vem 
com moldes de números, 26 formas com todas as letras do alfabeto, 3 formas com 
2 figuras geométricas cada e uma régua repleta de figuras divertidas! Acompanha 
4 potes de Super Massa de 50g cada, o produto ainda vem com um livro interativo 
com o tema da embalagem. Produto indicado para crianças a partir de 3 anos.

7789-0 / 3005101300012 SUPER MASSA DINOS COM LIVRO
7 x 24 x 24 cm | Cx. 3 | 9788545559955

Chegou o Super Massa Ilha dos Dinossauros, são quatro moldes em 
formatos de dinossauro: Pterodáctilo, Dinoceronte, Dino Rex, Dino e mais 
duas formas em formato de tronco de árvore e folha de coqueiro para a 
criança se divertir muito criando ferozes dinossauros. Super Massa Ilha dos 
Dinossauros também vem com ferramentas como rolinho e faquinha que 
ajudam a modelar a massa, além de três potes com 50g de massa em cores 
diversas. Acompanha o produto um livro interativo de 24 páginas com o tema 
Dinossauros para a criança interagir com Super Massa.   Produto indicado 
para crianças a partir de 3 anos.

7789-2 / 3005101300013 SUPER MASSA OPERACÃO PETS COM LIVRO
7 x 24 x 24 cm | Cx. 3 | 9788545559894

Super Massa Pet Shop para a criança ser a dona do seu próprio pet shop e cuidar do 
seu animal de estimação, dar banho, ração e acessórios para brincar. O item acompanha 
2 extrusoras com rostinho de cachorros que junto ao pote de massa a criança cria pelos 
e pode tosar com a tesoura. Contém 4 potes de Super Massa com 50g cada, 2 formas 
em formato de casa com figuras de: laço, gravata, shampoo, sabonete, secador, bola, 
mordedor, osso, pata de cachorro e vasilha para ração e 1 rolinho. Acompanha 1 livro 
interativo de 24 páginas com o tema Pets para a criança interagir com Super Massa. 7789-3 / 3005101300014 SUPER MASSA REINO DAS FADAS COM LIVRO

7 x 24 x 24 cm | Cx. 3 | 9788545559887

Super Massa Fadas para a criança montar diferentes fadas e estilizá-las com diferentes 
acessórios. Vem com 1 molde de corpo unissex, para a criança fazer com massa, encaixar 
os acessórios, tematizar e criar diferentes poses com o corpo feito de massinha. Vem com 3 
formas de diferentes vestidos para estilizar a fada. Também vem com 2 formas com figuras 
de varinhas, tiaras, chapéu, sapatos e asas diferentes. A criança pode utilizar a extrusora 
para criar diferentes cabelos para as fadas, da maneira que preferir e vem 4 potes de 50g de 
Super Massa. Acompanha 1 livro de 24 página com o tema Fadas para a criança interagir 
com Super Massa.
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5503-7 / 1705 PRIMEIRAS PALAVRAS
5,2 x 23,5 x 16 cm | Cx. 6 | 7908010117059

Primeiras Palavras possui uma inteligente combinação de 28 palavras 
com 4 letras. O jogo brinca com o raciocínio da criança que, sem 
perceber, transita rapidamente da linguagem oral para a linguagem 
escrita. Ao sobrepor as cartelas que possuem uma mesma figura, seu 
nome vai sendo revelado e a criança descobre a grafia das palavras.

1004-17 / 4032 PRIMEIRAS PALAVRAS INGLÊS
25 x 18 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7908010140323

O tradicional Primeiras Palavras, agora em inglês! O produto possui uma 
inteligente combinação de 28 palavras com 4 letras. O jogo brinca com o 

raciocínio da criança que, sem perceber, transita rapidamente da linguagem oral 
para a linguagem escrita. Ao sobrepor as cartelas que possuem uma mesma 

figura, seu nome vai sendo revelado e a criança descobre a grafia das palavras.

7783-3 / 3935 SUPER MEMÓRIA FUNNY DOGS
25 x 18 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7908010139358

O Super Memória Funny Dogs traz 54 pares cartelas com 
imagens de cachorros fazendo arte. As crianças irão se 
divertir muito e será possível desenvolver as habilidades de 
percepção e memória, de uma forma leve e gradativa.

5503-6 / 1698 MEMÓRIA SÍ-LA-BAS
5,2 x 24,2 x 15,1 cm | Cx. 3 | 7908010116984

MEMÓRIA SÍ-LA-BAS permite que a criança complete suas cartelas 
relacionando e percebendo as sílabas de forma simples e gradativa. 
Brincando, a criança assimila as estruturas básicas e, aos poucos, 
passa a construir novas palavras.

7785-6 / 2161 MEMÓRIA PRINCESAS
4 x 20,5 x 15 cm | Cx. 3 | 7908010121612

O jogo traz para as crianças 27 pares de 
cartelas, com lindas imagens das princesas 

mais charmosas do mundo!

6540-2 / 3523 MEMÓRIA PJ MASKS
3,3 x 19,9 x 12,6 cm | Cx. 6 | 7908010135237

O Memória PJ Masks traz 27 pares de cartelas com novas figuras. 
As crianças irão se divertir muito e será possível desenvolver as 
habilidades de percepção e memória, de uma forma leve e gradativa.
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5503-3 / 1704 ABC ANIMADO
22,2 x 21,2 x 4 cm | Cx. 3 | 7908010117042

ABC Animado oferece 3 formas de brincar com o alfabeto, associando 
figuras e palavras com as suas inicias. Existe sempre uma letra 
equivalente à inicial dos nomes das 2 figuras que aparecem em cada 
cartela. Não basta que a criança encaixe a letra: é preciso que ela leia 
as palavras da cartela e identifique a inicial correta.

5503-9 / 1690 SOLETRANDO
4,7 x 24 x 16,3 cm | Cx. 3 | 7908010116908

SOLETRANDO amplia o vocabulário da criança e estimula a construção de palavras. Juntando figuras, a criança 
forma palavras: Se a palavra tem 4 letras, 4 partes tem a figura. Agora com fotografias de animais, a atividade 
permite à criança brincar de montar a palavra a partir da imagem ou, montar a imagem a partir da palavra.

6479-3 / 2320 BINGO LETRAS
4,5 x 24,2 x 13,7 cm | Cx. 3 | 7908010123203

Ora brincando de sortear e “cantar” as letras, ora entretida na formação de palavras, a criança 
vai ampliando seu vocabulário, letra a letra. A diversão de um jogo de bingo incentiva à criança 
memorizar a grafia correta das palavras.

0039-2 / 1467 PEGA PEGA TABUADA
8,5 x 26,7 x 37,1 cm | Cx. 3 | 7908010114676

A multiplicação pode ser sim uma brincadeira! PEGA PEGA TABUADA 
oferece um modo diferente e divertido para incentivar a memorização 
da tabuada. As bolinhas sorteiam os números e rapidamente os 
jogadores tem que pegar a cartela com o resultado correto!

6945-6 / 3446 GEOMUNDO
5,6 x 25,3 x 36,2 cm | Cx. 3 | 7908010134469

O jogo traz um total de 375 perguntas de 5 diferentes categorias (Clima, Vegetação e Fuso Horário 
- Divisão Geopolítica e Capitais do Mundo - Pontos Turísticos - Relevo e hidrografia - Curiosidades) 
para as crianças conhecerem características do mundo de uma forma divertida.

0052-8 / 1800 PALAVRA SECRETA
10,7 x 37,4 x 26,3 cm | Cx. 3 | 7908010118001

Uma competição emocionante em que o raciocínio para decifrar os 
códigos deve estar aliado à rapidez para ser o primeiro a acertar o 

alvo para vencer! Uma carta é virada com as figuras de um JACARÉ e 
de uma PANELA De JACARÉ a criança subtrai CARÉ, e de PANELA, 

ela subtrai PA O resultado é JA + NELA = JANELA Após decifrar o 
código, é preciso ser rápido e bater no alvo para ganhar pontos

7340-9 / 3767 QUEBRA CABEÇA PEÇA POR PEÇA 
MUNDO BITA

18 x 25 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7908010137675

Monta, desmonta, remonta. Quebra-cabeças são super legais, 
estimulam o raciocínio, ajudam a desenvolver a coordenação 
motora e ainda unem a família em torno da brincadeira. São 

três imagens com 2, 3 e 4 peças para à criança brincar e 
aprender progressivamente. Vem com o Mundo Bita nessa 

diversão educativa, peça por peça!
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0049-5 / 1710 IMAGEM E AÇÃO JR
8,1 x 23 x 34,9 cm | Cx. 3 | 7908010117103

O clássico jogo de desenho e adivinhação agora em uma versão exclusiva para a criançada!

3592-8 / 2590 IMAGEM E AÇÃO JR LOUSA MÁGICA
5,5 x 25,1 x 37,1 cm | Cx. 3 | 7908010125900

O clássico jogo de desenho e adivinhação agora em versão para as 
crianças e com uma superlousa que apaga como se fosse mágica!

0031-5 / 0432 LINCE
5,8 x 21,6 x 29,6 cm | Cx. 3 | 7908010104325

Lince é uma movimentada competição na qual sua rapidez e seu 
reflexo decidem cada jogada Os jogadores recebem as cartelas 

com figuras que estão no tabuleiro Depois do sinal, devem 
tentar localizá-las rapidamente, com suas fichas coloridas Quem 

colocar primeiro as fichas será o vencedor.

6479-1 / 3448 LINCE ALFABETO
8,4 x 30,3 x 22,8 cm | Cx. 3 | 7908010134483

Lince é uma movimentada competição na qual sua rapidez e seu reflexo 
decidem cada jogada. Os jogadores recebem as cartelas com figuras que estão 
no tabuleiro e depois do sinal, devem tentar localizá-las rapidamente, com suas 
fichas coloridas. Quem colocar primeiro as fichas será o vencedor.

7633-9 / 3748 MASTER JUNIOR
7,2 x 22,7 x 35,2 cm | Cx. 3 | 7908010137484

A criançada irá aprender e, ao mesmo, se 
divertir muito com Master Júnior!

8712-0 / 3756 MASTER JUNIOR ATUALIDADES
7 x 23 x 36 cm | Cx. 3 | 7908010137569

Se prepare para testar seus conhecimentos!
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0057-4 / 1979 PERFIL JR 2
9,7 x 22,8 x 35,2 cm | Cx. 3 | 7908010119794

Perfil Júnior – Volume 2 traz mais cartas com dicas sobre pessoas, 
personagens, animais, coisas ou lugares para você deduzir de quem 
é o perfil em questão Quanto menos dicas você utilizar, mais pontos 
irá ganhar! Um divertido jogo que testa seus conhecimentos e sua 
capacidade de dedução

7536-8 / 3836 PERFIL JR ATUALIDADES
7,1 x 23,1 x 35,6 cm | Cx. 3 | 7908010138368

Junte os meninos e as meninas para encarar o Perfil Junior 
Atualidades. São 20 dicas para os jogadores adivinharem qual 

é o Perfil da rodada. A brincadeira ficou ainda melhor pois, 
agora, as perguntas possuem um conteúdo mais direcionado 

para o cotidiano das crianças. A diversão entre amigos e 
família está garantida!

0036-1 / 1283 PIZZARIA MALUCA
5,9 x 34,1 x 18,6 cm | Cx. 6 | 7908010112832

Os jogadores vão se transformar em verdadeiros pizzaiolos, 
cada um tendo que preparar uma pizza diferente Em cada 

pizza estão indicados quais os ingredientes necessários para 
completá-la Durante a preparação podem ocorrer alguns 

contratempos como ganhar ou perder ingredientes Quem 
completar sua pizza primeiro vence o jogo

7785-0 / 3513 RUMMIKUB JÚNIOR
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010135138

Com Rummikub Júnior, as crianças poderão 
interagir e se divertir muito!

0071-6 / 2343 SUPER LINCE
5,1 x 25,9 x 37 cm | Cx. 3 | 7908010123432

No Super Lince APP você precisa ser rápido para achar as imagens no tabuleiro antes dos 
outros jogadores. As figuras são sorteadas aleatoriamente pelo aplicativo e os jogadores 
precisam encontrá-las no tabuleiro. Muita diversão em diversas maneiras de jogar. Você 
escolhe o tipo de imagem (figuras ou fotos), o nível de dificuldade (fácil, médio ou difícil), o 
tipo de jogo (1 imagem, 3 imagens ou Supermemória) e ainda o modo como as telas vão 
mudar (manual ou automático). Faça sua escolha e mostre que tem olhos de lince!

7148-7 / 3574 JOGO HAMBURGUERIA MALUCA
25,5 x 25,5 x 16 cm | Cx. 3 | 7908010135749

Quem será o mais rápido? Apenas quem conseguir todos os ingredientes e fechar seu lanche primeiro ganhará. 
Monte seu lanche respeitando as quatro categorias de ingredientes e conte com a sorte para completar seu 
hambúrguer antes dos demais jogadores.
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1004-30 / 3957 CAÇA AO CHAPEU
31 x 23,5 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7908010139570

Surpreendente, CAÇA AO CHAPÉU é um jogo simples que vai encantar 
a família inteira! Para vencer, além de sorte, é necessário também uma 
boa dose de estratégia. Enquanto você tenta capturar a maior quantidade 
possível de chapéus adversários, tome cuidado, pois eles tentarão fazer 
o mesmo com você! Ter os seus chapéus próximos aos dos adversários 
significa uma maior chance de capturá-los, mas também, um maior risco 
de perdê-los. Fique sempre de olho nas movimentações no tabuleiro, pois 
ao menor descuido, as posições podem se inverter!

1004-29 / 3951 COLORIX
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010139518

Junte-se a nós nessa brincadeira colorida! Colorix é um jogo com regras simples que 
não exige estratégia para vencer, possibilitando que crianças mais novas joguem 

com pessoas de faixas etárias maiores. Além de ser muito divertido, sem perceber, 
elas vão se familiarizando com os números e as cores. São 3 formas diferentes de 

jogar e o objetivo é preencher os espaços das imagens com as fichas coloridas 
correspondentes. Quem primeiro completar seu tabuleiro vence o jogo!

1004-22 / 3943 ESCADAS E SERPENTES
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010139433

O clássico jogo de Escadas e Serpentes com uma cara 
totalmente nova! Em um tabuleiro com três niveis diferentes as 

crianças vão ter q subir escadas e evitar cair pelas serpentes 
para chegar ao topo e ser o novo Rei da Selva!

7634-0 / 3711 O SEGREDO DA PIRÂMIDE
5,6 x 25,2 x 36,8 cm | Cx. 3 | 7908010137118

Neste jogo, os jogadores revezam entre aventureiro e faraó. O aventureiro precisará enfrentar todos 
as armadilhas colocadas pelo faraó e tentar encontrar a Jóia perdida do Egito! Para se locomover no 
tabuleiro o aventureiro usará os pontos cardeais treinando e fixando esses conceitos.

8711-9 / 3960 PERGUNTANDO KIDS
7 x 23 x 36 cm | Cx. 3 | 7908010139600

Um jogo para se divertir em família!

6480-2 / 1708 IMAGEM E AÇÃO I
35,5 x 23 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7908010117080

O clássico jogo de desenho e adivinhação. E você não 
precisa ser desenhista, o que vale é a sua criatividade!
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0049-4 / 1709 IMAGEM E AÇÃO II
7 x 23 x 36 cm | Cx. 3 | 7908010117097

Se você já curtiu todos os desafios de Imagem & Ação 1, prepare-se! 
Imagem & Ação 2 traz mais 2400 palavras e expressões para você usar 
toda a sua criatividade.

0065-7 / 2222 IMAGEM E AÇÃO NO LIMITE
8 x 29,5 x 43 cm | Cx. 3 | 7908010122220

O jogo traz 4.000 novas palavras e expressões, diferentes das que existem no 
Imagem & Ação 1 e no Imagem & Ação 2. Com este jogo, toda a diversão do 
Imagem & Ação é No Limite!

0035-5 / 1253 WAR EDIÇÃO ESPECIAL
11,1 x 29,1 x 42,5 cm | Cx. 3 | 7908010112535

O melhor jogo de estratégia de todos os tempos, em versão de luxo! Jogue com miniaturas 
de soldados e tanques representando os exércitos, copo para lançamento de dados, tabuleiro 
maior e embalagem diferenciada. O jogo ficou muito mais real!

0057-9 / 2000 WAR
5 x 27 x 37 cm | Cx. 3 | 7908010120004

O melhor jogo de estratégia de todos os tempos Com War, uma batalha nunca é igual a outra, 
e cada jogador precisa usar toda sua inteligência e astúcia para derrotar seus adversários e 
conquistar territórios e continentes Conheça as emoções deste jogo de estratégia

5279-1 / 1780 WAR II
42 x 30 x 6 cm | Cx. 3 | 7908010117806

No Jogo War II, as batalhas não serão apenas por terra Os aviões bombardeiros dão 
uma nova dimensão às batalhas, pois, quando aliados aos ataques terrestres, são 
capazes de derrotar o mais forte dos adversários Vibre desenvolvendo estratégias para 
conquistar territórios e continentes E vença os exércitos inimigos em lances eletrizante.

6540-6 / 3450 WAR VIKINGS
9,3 x 28,7 x 41,8 cm | Cx. 3 | 7908010134506

O jogo de estratégia mais conhecido agora 
com a temática da era Viking.
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6197-1 / 3330 SCOTLAND YARD MÁQUINA DO TEMPO
6,2 x 26,4 x 36,9 cm | Cx. 3 | 7908010133301

São 120 casos para você desvendar e descobrir por que Scotland 
Yard é um dos jogos de maior sucesso do Brasil há mais de 30 anos!

1004-27 / 3994 DESCUBRA AÍ
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010139945

Com Descubra Aí, você irá se divertir enquanto desenvolve 
a criatividade e da boas risadas com seus amigos!

5537-4 / 2566 CAN CAN
2 x 14 x 9,5 cm | Cx. 6 | 7908010125665

Um jogo de cartas dinâmico e com regras fáceis, que garante máxima diversão! 
Seu objetivo é se livrar das cartas que estão em sua mão Para descartar, é preciso 
que sua carta tenha o mesmo número ou a mesma cor da carta anterior Existem 
ainda as cartas especiais, que você pode utilizar para atrapalhar os outros 
jogadores e deixá-los de mão cheia! Pense rápido, descarte certo e boa sorte!

7633-8 / 3572 MASTER
5,7 x 22,6 x 34,5 cm | Cx. 3 | 7908010135725

Chegou a hora de encarar o primeiro jogo de perguntas e respostas lançado no Brasil! Um clássico que está 
de volta. Reúna os amigos e a família! São mais de 2.000 perguntas divididas entre seis categorias muito 
divertidas. São elas: Artes, Ciências e Tecnologia, Entretenimento, Esportes, Geografia e História. Antes de 
responder a cada pergunta, você deve apostar a quantidade de pontos que deseja andar no tabuleiro se 
acertar. Tem certeza de que sabe a resposta? Então aposte alto! Está na dúvida? Pense bem o quanto vale 
a pena arriscar! As perguntas foram desenvolvidas com o cuidado de abordar os mais diferentes assuntos, 
modernos e históricos, com níveis de dificuldade bem balanceados. Não há nada melhor do que testar os 
seus conhecimentos junto de pessoas especiais!

5278-7 / 2090 RUMMIKUB
7,6 x 28,4 x 40,3 cm | Cx. 3 | 7908010120905

Rummikub é um jogo para toda a família e requer estratégia e atenção. Cada 
participante recebe 14 pedras e precisa ser o primeiro a baixar todas elas sobre 
a mesa, e todos compartilham as séries ou as seqüências numéricas formadas

0075-0 / 2399 CLUBE GROW
6 x 26,1 x 36,8 cm | Cx. 3 | 7908010123999

A melhor seleção de jogos para toda a família! Cartas, dados, tabuleiros e muito mais esperam 
por você no Clube Grow Um superkit com 10 jogos clássicos para ninguém ficar de fora!

7633-7 / 3719 JOGO DA RIMA
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010137194

Chegou o momento de mostrar sua habilidade em rimar palavras! 
Duas equipes irão se enfrentar neste jogo criativo de rimas. Usando 
cartas com palavras variadas, as equipes terão o tempo da 
ampulheta para escreverem o máximo de palavras que rimam com 
a palavra sorteada, isso no Desafio das Rimas. No Desafio Abacaxi, 
as equipes vão se alternar dizendo em voz alta uma palavra que rime 
com a palavra sorteada até que uma equipe não saiba mais rimar! Um 
jogo empolgante que pode ser jogado com 2 participantes ou mais.
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1004-26 / 3718 MASTER ENTRETENIMENTO
35,5 x 23 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7908010137187

O primeiro jogo de perguntas e respostas lançado no 
Brasil, agora em uma versão totalmente especial para os 
fãs de cultura pop: Master Entretenimento.

5269-1 / 1853 BATALHA NAVAL
38 x 27 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010118537

Um jogo de estratégia simples e envolvente, do qual 
participam dois jogadores, cada um no papel de 

almirante comandando sua esquadra em alto-mar 
Lógica, dedução e sorte são elementos para disparar 

tiros certeiros e destruir embarcações inimigas

6947-1 / 3583 BATALHA DAS GERAÇÕES
7 x 22,7 x 35,4 cm | Cx. 3 | 7908010135831

Quem é Whinderson Nunes? O que era um LP? As gerações se juntam 
nesse jogo e se divertem através de charadas e desafios para rir e dividir um 
pouco de experiências típicas de cada geração. Um jogo ideal para jogar 
adultos contra crianças, crianças contra crianças e adultos contra adultos.

7441-4 / 3584 ASTRONOMIA
42,6 x 29,8 x 8 cm | Cx. 3 | 7908010135848

O Astronomia é um kit de ciências que 
integra conteúdo didático e muita diversão!

7441-3 / 3721 ALQUIMÍA 45
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010137217

Que tal montar o seu próprio laboratório e se tornar num verdadeiro jovem cientista? 
Essa nova versão do Alquimia traz elementos químicos, tubos de ensaio, pipeta, 
óculos de proteção, pinça e um manual ilustrado que contém o passo a passo para 
você mesmo realizar 45 experiências incríveis. Alquimia: a mistura perfeita entre 
ciência e diversão!

6897-6 / 3443 ANATOMIA
8,2 x 29,1 x 42 cm | Cx. 3 | 7908010134438

O Anatomia é um kit repleto de atividades para as crianças 
aprenderem o funcionamento e a importância dos principais órgãos 
e sistemas do corpo humano, através da metodologia de ensino 
STEM (siglas em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática). O kit traz um modelo de corpo humano com ossos 
e órgãos para montar, um conjunto de componentes e um manual 
ilustrado com conceitos e instruções para realizar experiências que 
irão divertir e despertar o interesse pela anatomia humana.

0038-6 / 1428 CAIXA DE MÁGICAS
5,5 x 25 x 34,1 cm | Cx. 3 | 7908010114287

Um kit com 12 truques sensacionais que vão 
surpreender sua plateia! São fáceis de executar, mas 
possuem um efeito incrível! Você vai notar o espanto 
de todos quando mostrar o livro em branco que, de 
repente, aparece todo desenhado; ou adivinhar a carta 
que seu amigo escolheu no meio do baralho sem que 
ele lhe diga nada! Com a Caixa de Mágicas Grow, você 
vai se tornar um mágico de verdade!
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2791-4 / 2525 MÁGICAS 30 TRUQUES
6,8 x 26,8 x 36,6 cm | Cx. 3 | 7908010125252

As pessoas vão se surpreender com a facilidade com que 
os truques são feitos e com os resultados inesperados e 

espantosos Para adivinhar qual carta uma pessoa escolheu há 
diferentes truques Fazer um nó desaparecer, fazer 3 cordas virar 
apenas uma é muito fácil Caixa de Mágicas conta como e ainda 

ensina passo a passo como conseguir encantar uma plateia!

7785-5 / 3705 LOL SURPRISE JOGO CORRIDA DE SURPRESAS
31 x 23,5 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7908010137057

Chegou o jogo que todos os fãs da LOL Surprise estavam esperando! Uma 
divertidíssima corrida de surpresas onde o vencedor será o primeiro jogador em 
montar o look da sua boneca preferida, coletando todos os seus acessórios.

7634-1 / 3707 FROZEN 2 JOGO AVENTURA NO GELO
4,4 x 22,3 x 29,7 cm | Cx. 3 | 7908010137071

Venha se divertir com a Elsa e a Anna em um desafiador 
percurso! As Princesas saíram para um lindo passeio, mas estão 
encontrando obstáculos que podem atrapalhar sua chegada até lá.

7658-0 / 3749 FROZEN 2 JOGO MIMICS
7,2 x 22,9 x 35,6 cm | Cx. 3 | 7908010137491

Venha brincar de mimica com os personagens de Frozen 2! Em Mimics, o objetivo 
é se fazer entender por seus companheiros no tempo determinado por um timer. 
Vale usar todo tipo de mímica, só não é permitido emitir sons. Junte os amigos e 
a família para se divertir e dar muitas risadas. Chegou a hora de se juntar à Elsa e 

ver quem é o melhor na hora de representar o que é a palavra sorteada. 7537-0 / 3730 FROZEN 2 ESPELHO MÁGICO
5,6 x 26,7 x 36,9 cm | Cx. 3 | 7908010137309

Depois de brincar na neve, Elsa e Anna vão te levar para uma encantadora aventura 
em que o objetivo é desenhar! É só pegar um desenho de Frozen e uma folha em 
branco. Entre eles, você irá colocar o espelho ‘mágico’. Depois disso, é só começar 
a se divertir! Nunca foi tão fácil fazer desenhos incríveis das princesas de Frozen 2.

6803-9 / 3500 PATRULHA CANINA JOGO AVENTURA CANINA
4,5 x 22,2 x 30 cm | Cx. 3 | 7908010135008

É hora de uma grande aventura! Jogue com seu filhote favorito da PATRULHA CANINA e seja o mais rápido 
em alcançar a chegada, ganhando os emblemas e usando-os para pegar os atalhos ao longo da corrida.

7786-4 / 3771 JOGO PJ MASKS -QUEM SUMIU ?
31 x 23,5 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7908010137712

Um jogo que a dificuldade vai aumentando à medida que 
vão sendo inseridos mais personagens, respeitando o 
desenvolvimento da criança. Os heróis pré-escolares favoritos 
em uma divertida e inteligente brincadeira.
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7148-6 / 3638 IRMÃOS NETO CAN CAN
4,6 x 16,6 x 22,4 cm | Cx. 3 | 7908010136388

O clássico jogo Can-can para se divertir em família agora com a 
presença do Felipe Neto e do Luccas Neto! Tente-se livrar das cartas 

para ganhar e deixe os seus amigos com a mão cheia de cartas!

6895-9 / 3639 LUCCAS NETO JOGO DESAFIO DAS FOCAS
5,6 x 22,4 x 35,5 cm | Cx. 3 | 7908010136395

Você está pronto para participar das gincanas superdivertidas do Luccas Neto? Encare a corrida das focas, 
jogue argola no pescoço e na cauda da foca e faça muuuitas mímicas, mas tantas que o pessoal vai morrer de rir!

7533-0 / 3770 LUCCAS NETO KIT DE MÁGICAS
35,5 x 23 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7908010137705

Chegou o Kit de Mágicas do Luccas Neto! Muita diversão para animar a galera 
em todos os momentos. São 10 truques de mágicas fáceis de fazer e com efeitos 
incríveis. Crianças e adultos poderão juntinhos acompanharem o manual de 
instruções que está cheio de desenhos e informações que explicam os truques 
passo a passo. Contém: varinha, cordões, bolinha, cartelas diversas, cartas, dado 
e manual de instruções. A partir de 5 anos

7537-1 / 3575 LUCCAS NETO AVENTURA DAS CORES
4,5 x 23 x 31 cm | Cx. 3 | 7908010135756

Vamos entrar em um divertido e emocionante percurso? Junte as crianças, o Luccas Neto 
vai levá-los para o aprendizado, em conjunto, sobre as cores. Nunca foi tão fácil educar e 
socializar a criançada.

7442-1 / 3725 LUCCAS NETO BATE MARSHMALLOW
23,5 x 32,6 x 13 cm | Cx. 3 | 7908010137255

Nesta brincadeira você precisa derrubar os marshmallows, um a um, usando o martelinho. 
Mas cuidado para não deixar o Luccas cair, para não perder o jogo! Use toda a sua 
destreza e atenção e divirta-se! A partir de 3 anos, 2 ou mais jogadores

7536-9 / 3637 LUCCAS NETO MEMOMÍMICA
5,3 x 26 x 37,2 cm | Cx. 3 | 7908010136371

Venha curtir o Memomimica! Agora, o Youtuber Luccas 
Neto é quem vai levar os meninos e as meninas para a 
diversão. Junte as crianças e entre na brincadeira que 

mistura mímica com o jogo da memória.

1004-24 / 4004 GATO GALACTICO KIT DE ATIVIDADES
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010140040

Seja um novo artista galáctico!

NOVO
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6945-8 / 3636 P100 PUZZLE PLAY GIGANTE CORPO HUMANO
8,9 x 26,1 x 18,9 cm | Cx. 3 | 7908010136364

Além de estimular o raciocínio lógico e a concentração, o quebra-cabeça 
do Corpo Humano com realidade aumentada oferece às crianças um jeito 
divertido e interativo de aprender tudo sobre a nossa anatomia. A imagem 
do puzzle é uma ilustração educativa do corpo humano com peças com 
formato de alguns órgãos e um aplicativo de celular ou tablet que facilita 
à criança visualizar, em três dimensões, os sistemas do corpo (digestório, 
musculoesquelético, circulatório, respiratório e nervoso).

6945-7 / 3635 P45 PUZZLE PLAY GIGANTE MAPA DO BRASIL
7,7 x 26,8 x 17,4 cm | Cx. 3 | 7908010136357

Além de estimular o raciocínio lógico e a concentração, o quebra-cabeça 
do Mapa do Brasil com realidade aumentada oferece às crianças um 
jeito divertido e interativo de aprender tudo sobre o nosso pais. O puzzle 
tem peças com formato dos estados, ilustrações de pontos turísticos e 
peculiaridades de cada região e um aplicativo de celular ou tablet que 
facilita à criança visualizar, em três dimensões, os distintos tipos de clima, 
vegetação, relevo e até a distribuição da população no território brasileiro.

6945-9 / 3561 P PROGRESSIVO MONTE E CONTE OS TRÊS PORQUINHOS
7 x 27 x 16 cm | Cx. 3 | 7908010135619

O Puzzle Progressivo traz na mesma caixa três quebra-cabeças diferenciados em que as 
quantidades e os tamanhos das peças determinam níveis crescentes de dificuldade As peças 
do verso também são diferentes para facilitar a separação dos modelos Inicie a montagem 
pelo quebra-cabeça de 16 peças, a fim de que a montagem das ilustrações de 25 e 49 peças 
ofereça um desafio progressivo e atraente.

7785-3 / 3562 P30 PRESENTE DE SEREIA
14,5 x 22,7 x 5,9 cm | Cx. 6 | 7908010135626

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 30 peças, 
para você encaixar uma a uma até formar uma incrível imagem do Presente 
da Sereia. Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças 
desenvolvem o raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico hobby.

7785-4 / 3565 P60 FILHOTES NA COZINHA
14,5 x 22,7 x 5,9 cm | Cx. 6 | 7908010135657

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 60 peças, 
para você encaixar uma a uma até formar uma incrível imagem dos Filhotes 

na Cozinha. Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças 
desenvolvem o raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico hobby.

7783-4 / 3923 P60 PIRATAS
14,5 x 22,7 x 5,9 cm | Cx. 3 | 7908010139235

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 
60 peças, para você encaixar uma a uma até formar uma incrível 

imagem de piratas, uma temática sempre em alta com as crianças. 
Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças desenvolvem 

o raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico hobby.

6946-1 / 3564 P60 UNICÓRNIOS
5,5 x 22,2 x 13,6 cm | Cx. 3 | 7908010135640

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-
cabeça! São 60 peças, para você encaixar uma a uma 

até formar uma linda imagem.
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7783-5 / 3925 P100 AVES
6 x 22,7 x 14,5 cm | Cx. 3 | 7908010139259

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-
cabeça! São 100 peças, para você encaixar uma a uma 

até formar uma incrível imagem de Aves. Mais que um 
passatempo divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o 

raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico hobby. 7783-7 / 3931 P100 CONHECENDO OS PLANETAS
14,5 x 22,7 x 5,9 cm | Cx. 3 | 7908010139310

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 100 peças, para você 
encaixar uma a uma até formar uma incrível imagem de planetas, para aprendermos um 
pouco mais sobre nosso sistema solar e sobre o peso em cada um dos planetas. Mais 
que um passatempo divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam e se 
transformam num autêntico hobby.

6336-4 / 2660 P100 DINOSSAUROS
6,4 x 23 x 14,5 cm | Cx. 3 | 7908010126600

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-
cabeça! São 100 peças, para você encaixar uma a 

uma até formar uma linda imagem.

1004-21 / 4031 P100 DRAGÕES
14,5 x 22,7 x 5,9 cm | Cx. 3 | 7908010140316

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 100 peças, para você 
encaixar uma a uma até formar uma incrível imagem de Dragões. Mais que um passatempo 
divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam e se transformam num 
autêntico hobby

7147-7 / 3566 P100 FADA MADRINHA
6 x 22,5 x 15 cm | Cx. 3 | 7908010135664

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-
cabeça! São 100 peças, para você encaixar uma 
a uma até formar uma linda imagem.

6717-5 / 3108 P150 ANIMAIS DO MUNDO
7 x 27 x 16 cm | Cx. 3 | 7908010131086

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 150 
peças, para você encaixar uma a uma até formar uma linda imagem.

1004-32 / 4045 P150 BANDA ANIMADA
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140453

NOVO



171

1004-18 / 4034 P200 BANDEIRAS DO MUNDO
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140347

O puzzle BANDEIRAS DO MUNDO, com 200 peças, apresenta 
uma temática inovadora e atrativa! A ilustração possui 196 
bandeiras, que são dos países membros da ONU.

1004-20 / 4044 P200 BATALHA DOS DINOSSAUROS
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140446

Estima-se que os dinossauros surgiram há, pelo menos, 233 milhões 
de anos e que foram o grupo animal dominante na Terra por mais 

de 167 milhões de anos. Embarque nesse fascinante universo com 
o puzzle Batalha dos Dinossauros, onde ao montar as 200 peças, é 

possível ver uma imagem de batalha desses seres incríveis!

7783-8 / 3937 P200 CORPO HUMANO
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139372

O puzzle Corpo humano, de 200 peças, é um quebra-cabeça para você conhecer um 
pouco mais sobre a anatomia humana. Ele traz uma imagem do corpo humano ilustrando os 
órgãos, como coração, rins, pulmões, estômago e intestino, e suas ligações, com destaque 
especial para o coração e o globo ocular. 7783-9 / 3936 P200 MAPA DO BRASIL

16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139365

O puzzle Mapa do Brasil, de 200 peças, é um quebra-cabeça educativo 
com a divisão dos estados, as capitais e bandeiras estaduais para a 
criança se divertir enquanto memoriza o mapa do Brasil.

7783-6 / 3927 P200 MELHORES AMIGOS
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139273

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 200 peças, para você 
encaixar uma a uma até formar uma incrível imagem de pets que todas as crianças adoram. 
Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam 
e se transformam num autêntico hobby.

7784-3 / 3918 P500 ISTAMBUL
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139181

Não deixe de se divertir com este quebra-cabeça! São 500 peças, para 
você encaixar uma a uma até formar uma linda imagem de Istambul. 
Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o 
raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico hobby.

1004-19 / 4039 P500 AZENHAS DO MAR
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140392

A Grow é pioneira e referência em quebra-cabeças no Brasil, desde 1977. Os 
melhores materiais são cuidadosamente selecionados sempre buscando qualidade 

para garantir um encaixe preciso e uma ótima experiência de montagem.

NOVO

NOVO
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6716-1 / 3457 P500 CANAL DE BURANO
4,2 x 22,8 x 28,6 cm | Cx. 3 | 7908010134575

Não deixe de se divertir com este quebra-cabeça! São 500 peças, para você encaixar 
uma a uma até formar uma linda imagem do Canal de Burano. Mais que um passatempo 
divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam e se transformam num 
autêntico hobby.

1004-28 / 3967 P500 PASSEIO PELA EUROPA DUPLO
35,5 x 23 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7908010139679

Dois lindos quebra-cabeças em uma mesma embalagem! A Grow é pioneira e referência em quebra-cabeças no Brasil, 
desde 1977. Os melhores materiais são cuidadosamente selecionados sempre buscando qualidade para garantir um 
encaixe preciso e uma ótima experiência de montagem.

1004-31 / 4038 P500 PICOLÉS
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140385

A Grow é pioneira e referência em quebra-cabeças 
no Brasil, desde 1977. Os melhores materiais são 
cuidadosamente selecionados sempre buscando 
qualidade para garantir um encaixe preciso e uma 
ótima experiência de montagem.

1004-34 / 4051 P655 SMART PUZZLE TÚNEL DE CORES
19,4 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140514

1004-35 / 4035 P1000 FLOWERS
19,4 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140354

A Grow é pioneira e referência em quebra-cabeças no Brasil, desde 1977. Os melhores 
materiais são cuidadosamente selecionados sempre buscando qualidade para garantir um 
encaixe preciso e uma ótima experiência de montagem.

1004-36 / 4036 P1000 MANHATTAN
19,4 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140361

A Grow é pioneira e referência em quebra-cabeças 
no Brasil, desde 1977. Os melhores materiais são 
cuidadosamente selecionados sempre buscando 

qualidade para garantir um encaixe preciso e uma 
ótima experiência de montagem. 7279-5 / 3734 P1000 CASTELO DE NEUSCHWANSTEIN

37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010137347

O Castelo de Neuschwanstein é um palácio construído por Luís II da Baviera no século 
XIX, inspirado na obra de seu amigo e protegido, o compositor Richard Wagner.

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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5275-5 / 3089 P1000 MONALISA
5,5 x 25,6 x 36,8 cm | Cx. 3 | 7891219030895

Monalisa, ou “La Gioconda”, é uma obra-prima de um dos principais 
artistas do renascentismo italiano, Leonardo da Vinci. Pintada a óleo sobre 
madeira de álamo, entre os anos de 1503 e 1506, atualmente se encontra 
no famoso Museu do Louvre, em Paris, e é uma das principais atrações 
do local. Monalisa, com seu discreto sorriso e sua expressão introspectiva, 
é considerada a obra mais famosa da história da arte. A partir de 10 anos

6716-3 / 3458 P1000 RECANTO DOS CISNES
5,4 x 25,1 x 36,1 cm | Cx. 3 | 7908010134582

Montar puzzles com imagens bucólicas aumenta ainda mais 
essa sensação prazerosa. A Grow é pioneira e referência em 
quebra-cabeças no Brasil, desde 1977. Os melhores materiais são 
cuidadosamente selecionados sempre buscando qualidade para 
garantir um encaixe preciso e uma ótima experiência de montagem.

5275-7 / 1393 P1000 SANTA CEIA
6 x 26,1 x 36,6 cm | Cx. 3 | 7908010113938

A ÚLTIMA CEIA, de Juan de Juanes, ilustra a passagem do Novo Testamento em que Jesus 
institui a Eucaristia. No centro, Cristo rodeado por seus discípulos, cujos nomes aparecem 
escritos nas auréolas. Dando as costas ao espectador, encontra-se Judas.  Essa obra 
renascentista faz parte do acervo do Museo del Prado, em Madri.

6897-0 / 3607 P1000 SCOOTER
6,4 x 26,2 x 36,3 cm | Cx. 3 | 7908010136074

A scooter foi criada para ser um meio de transporte acessível, econômico, 
democrático e fácil de utilizar. Também o conforto é uma de suas vantagens 
em relação a outros tipos de motocicleta. Em 1974 , no período pós-Guerra, 
ela foi desenvolvida para ser uma opção ao centro na Europa. Surgia, assim, 
não somente um veículo de transporte, mas também um estilo de vida. A 
paisagem capta o conforto , o prazer, a agilidade e o charme desse veículo 
que conquistou muitos países e se popularizou com o tempo.

7784-5 / 3933 P1000 INSTADOG
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139334

Mais que um passatempo divertido, os quebra-
cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam e se 

transformam num autêntico hobby.

7784-6 / 3921 P1000 TOSCANA
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139211

Não deixe de se divertir com este quebra-cabeça! São 1000 
peças, para você encaixar uma a uma até formar uma linda 
imagem de Toscana. Mais que um passatempo divertido, 
os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam e se 
transformam num autêntico hobby.

1004-33 / 3950 P6000 PAISAGENS DO JAPÃO
48,3 x 32,3 x 10 cm | Cx. 3 | 7908010139501

A Grow é pioneira e referência em quebra-cabeças no Brasil, 
desde 1977. Os melhores materiais são cuidadosamente 

selecionados sempre buscando qualidade para garantir um 
encaixe preciso e uma ótima experiência de montagem.

NOVO
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7279-9 / 3809 P200 BATMAN
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 6 | 7908010138092

O puzzle de 200 peças Batman – Liga da Justiça traz uma versão inédita de um dos 
principais super-heróis da Liga e um dos maiores da DC. Perfeito para emoldurar e um ótimo 
desafio para os fãs do herói mascarado. ?

7784-4 / 3928 P500 LIGA DA JUSTIÇA
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139280

Não deixe de ter essa belíssima imagem dos heróis 
mais famosos da liga da justiça em um divertido 
quebra-cabeça. Mais que um passatempo divertido, 
os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam 
e se transformam num autêntico hobby.

7279-8 / 3807 P60 LIGA DA JUSTIÇA
6 x 23 x 14,5 cm | Cx. 3 | 7908010138078

Os heróis mais famosos e esperados do mercado, juntos em um grande filme blockbuster. 
Este exclusivo quebra-cabeça conta com os heróis da DC Comics Batman, Flash, Mulher-
Maravilha, Aquaman, Ciborgue e Superman juntos em uma grande aventura.

5884-2 / 3321 P100 LIGA DA JUSTIÇA
14,5 x 23 x 6 cm | Cx. 3 | 7908010133219

São 100 peças, para você encaixar uma a uma até 
formar uma divertida imagem. Mais que um passatempo, 
os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, relaxam e 
se transformam num autêntico hobby.

7279-7 / 3808 P200 LIGA DA JUSTIÇA
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010138085

Os principais heróis da Liga da Justiça representados 
nesse incrível puzzle de 200 peças. Os fãs dos super-

heróis irão adorar esse divertido desafio!

1004-14 / 3999 P350 DISNEY PANORAMA
35,5 x 23 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7908010139990

Com esse incrível Puzzle Panorama Disney, é possível se divertir 
enquanto monta cada uma das 350 peças e uma linda imagem 
com vários personagens que fizeram parte de sua infância 
vai sendo formada. Relembre das aventuras de todos esses 
personagens quando a imagem estiver completa!

5539-4 / 2448 P150 DISNEY
7,1 x 25,6 x 15,2 cm | Cx. 3 | 7908010124484

Não deixe de brincar e se divertir com este 
quebra-cabeça São 150 peças, para você encaixar 

uma a uma até formar uma linda imagem com os 
personagens Disney !

NOVO
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6855-8 / 3632 P60 LOL SURPRISE
13,4 x 11,8 x 11,1 cm | Cx. 8 | 7908010136326

A boneca surpresa com maior sucesso dos últimos 
tempos agora está disponível na nossa linha de 
quebra-cabeças. Numa embalagem diferenciada e 
que não desvenda a imagem do puzzle, você só 
poderá descobrir qual das bonecas LOL é, assim 
que conseguir juntar as 60 peças.

6855-9 / 3633 P100 LOL SURPRISE
14,5 x 23 x 6,6 cm | Cx. 3 | 7908010136333

A boneca surpresa com maior sucesso dos últimos 
tempos agora está disponível na nossa linha de 
quebra-cabeças. Mais uma forma de brincar dentro do 
universo LOL. São 100 peças que, quando encaixadas 
todas, formam uma linda imagem das bonecas LOL.

6856-2 / 3634 P200 LOL SURPRISE
7 x 27 x 16 cm | Cx. 3 | 7908010136340

A boneca surpresa com maior sucesso dos 
últimos tempos agora está disponível na nossa 

linha de quebra-cabeças. Mais uma forma de 
brincar dentro do universo LOL. São 200 peças 

que, quando encaixadas todas, formam uma 
linda imagem das bonecas LOL.

7786-5 / 2162 P PROGRESSIVO PRINCESAS
12 x 15 x 12 cm | Cx. 3 | 7908010121629

O Puzzle Progressivo Princesas traz na mesma caixa três 
quebra-cabeças diferenciados em que as quantidades 
e os tamanhos das peças determinam níveis crescentes 
de dificuldade. As peças do verso também são diferentes 
para facilitar a separação dos modelos. Inicie a montagem 
pelo quebra-cabeça de 12 peças, a fim de que a 
montagem das ilustrações de 20 e 30 peças ofereça um 
desafio progressivo, atraente e muito divertido!

6336-8 / 2560 P100 A BELA E A FERA
5,7 x 20,2 x 27,4 cm | Cx. 6 | 7908010125603

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-
cabeça! São 100 peças, para você encaixar uma a 
uma até formar uma linda imagem.

5039-0 / 2164 P150 PRINCESAS
8 x 27 x 16 cm | Cx. 3 | 7908010121643

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 150 peças, 
para você encaixar uma a uma até formar uma linda imagem.
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1004-15 / 4001 P500 PRINCESAS
16 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140019

Venha se encantar com suas princesas favoritas nesse lindo 
quebra-cabeças de 500 peças. Mais que um passatempo 
divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o raciocínio, 
relaxam e se transformam num autêntico hobby. A Grow 
é pioneira e referência em quebra-cabeças no Brasil, 
desde 1977. Os melhores materiais são cuidadosamente 
selecionados sempre buscando qualidade para garantir um 
encaixe preciso e uma ótima experiência de montagem.

1004-16 / 4002 P1000 PRINCESAS
19,4 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010140026

Se divirta com essa re-leitura de diversas princesas da Disney 
com um toque mais artístico, os personagens do universo de 

cada princesa estão presentes nesse quebra-cabeça de 1000 
peças. Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças 

desenvolvem o raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico 
hobby.A Grow é pioneira e referência em quebra-cabeças no 

Brasil, desde 1977. Os melhores materiais são cuidadosamente 
selecionados sempre buscando qualidade para garantir um encaixe 

preciso e uma ótima experiência de montagem.

1004-23 / 3944 PUZZLE 4X25 DECORKIDS PATRULHA CANINA
19,4 x 27 x 6,8 cm | Cx. 3 | 7908010139440

Os filhotes favoritos das crianças agora podem estar dentro do quarto delas o 
dia inteiro! Após montar os quebra-cabeças de 25 peças do Puzzle Decorkids 
Patrulha Canina é possível torná-los um pequeno quadro de decoração para 
as crianças. O Puzzle Decorkids Patrulha Canina, possui quatro quebra-
cabeças de 25 peças cada para serem montados pela criança, além de possuir 
adesivos para colar atrás dos puzzles já montados e, de forma rápida e fácil, 
decorar ambientes com seus filhotes favoritos.

6481-3 / 3354 P48 PUZZLE GIGANTE PATRULHA CANINA
6,9 x 26,1 x 18,7 cm | Cx. 3 | 7908010133547

Patrulha Canina é uma animação infantil criada por Keith Chapman. Uma série de ação e 
aventura estrelada por seis filhotes heroicos liderados por um menino de 10 anos de idade 
chamado Ryder. Com uma mistura única de habilidades para resolver problemas.

6292-6 / 3355 P PROGRESSIVO PATRULHA CANINA
7 x 27 x 16 cm | Cx. 3 | 7908010133554

O Puzzle Progressivo traz na mesma caixa três quebra-cabeças diferenciados em que as 
quantidades e os tamanhos das peças determinam níveis crescentes de dificuldade. As peças 
do verso também são diferentes para facilitar a separação dos modelos. Inicie a montagem pelo 
quebra-cabeça de 16 peças, a fim de que a montagem das ilustrações de 25 e 49 peças ofereça 
um desafio progressivo e atraente.

6292-8 / 3351 P30 PATRULHA CANINA
6,2 x 20,8 x 13,5 cm | Cx. 3 | 7908010133516

Não deixe de brincar e se divertir com este 
quebra-cabeça! São 30 peças, para você 

encaixar uma a uma até formar uma linda imagem 
com os personagens de Patrulha Canina.

6481-2 / 3352 P60 PATRULHA CANINA
5 x 23 x 14,5 cm | Cx. 3 | 7908010133523

Patrulha Canina é uma animação infantil criada 
por Keith Chapman. Uma série de ação e 
aventura estrelada por seis filhotes heroicos 
liderados por um menino de 10 anos de idade 
chamado Ryder. Com uma mistura única de 
habilidades para resolver problemas.

NOVO

NOVO

NOVO
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7280-0 / 3573 P60 LUCCAS NETO
6 x 23 x 14,5 cm | Cx. 3 | 7908010135732

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça do 
Luccas Neto! São 60 peças, para você encaixar uma a uma até 
formar uma linda do influenciador mirim mais famoso do Brasil. Mais 
que um passatempo divertido, os quebra-cabeças desenvolvem o 
raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico hobby.

6484-0 / 3522 P48 PUZZLE GIGANTE PJ MASKS
19,5 x 27 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7908010135220

Não deixe de brincar e se divertir com este quebra-cabeça! São 48 peças 
gigantes, para você encaixar uma a uma até formar uma linda e gigante 

imagem de PJ Masks. Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças 
desenvolvem o raciocínio, relaxam e se transformam num autêntico hobby.

6483-8 / 3520 P30 PJMASK
15 x 23 x 6 cm | Cx. 3 | 7908010135206

No puzzle 30 peças, vemos os heróis favoritos 
em uma imagem vertical que transmite toda a 

energia e ação dos nossos heróis.

6483-9 / 3521 P60 PJMASK
6,1 x 19,8 x 14 cm | Cx. 3 | 7908010135213

No puzzle 60 peças, vemos os heróis 
favoritos prontos para a ação!

6898-0 / 3616 P150 HARRY POTTER
7,1 x 16 x 25,9 cm | Cx. 3 | 7908010136166

Relembre a mágica do mundo bruxo nesse incrível 
quebra-cabeça de 150 peças de Harry Potter. Os 

principais personagens em ação!

6898-1 / 3615 P350 HARRY POTTER PANORAMA
9,7 x 22,5 x 32,8 cm | Cx. 3 | 7908010136159

Relembre a mágica do mundo bruxo nesse íncrivel quebra-cabeça 
panorâmico de 350 peças de Harry Potter. Hogwarts é dividida 
em quatro Casas: Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa. Você 
pode decorar sua casa com elas nesse incrível quebra-cabeça.

NOVO
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7786-3 / 3840 P500 FRIENDS
31 x 23,5 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7908010138405

É impossível não se apaixonar pelos seis amigos que 
fazem parte da série mais querida mundialmente!

1004-25 / 3841 P1000 FRIENDS
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010138412

A saudade de Friends é enorme!

6856-1 / 3401 P500 PROMERO BRITTO THE HUG PANORAMA
6,9 x 22,4 x 33 cm | Cx. 3 | 7908010134018

Esse quebra-cabeça Romero Britto traz a imagem de uma das mais famosas 
obras desse artista brasileiro que é conhecido e respeitado no mundo inteiro: 

The Hug. Agora em uma exclusiva versão de 500 peças.

5645-6 / 3264 P1000 ROMERO BRITTO CAT
7,5 x 22,9 x 26,2 cm | Cx. 3 | 7908010132649

Romero Britto é um artista pop que usa cores vibrantes e estampas 
fortes, com uma linguagem de esperança e felicidade. Ele foi 
reconhecido  por ter realizado a maior instalação de arte da história no 
Hyde Park, em Londres, e teve suas obras expostas no Carrousel du 
Louvre no Salão Nationale des Beaux-Arts. A arte de Romero Britto 
sensibiliza a todos! Seu trabalho pode ser visto em www.britto.com.

7279-2 / 3746 P1000 ROMERO BRITTO PARIS
37,6 x 27,1 x 5,5 cm | Cx. 3 | 7908010137460

Divirta-se e decore os ambientes com esse incrível puzzle de 1000 peças do Romero Britto, que 
é um artista pop que usa cores vibrantes e estampas fortes, com uma linguagem de esperança e 

felicidade. Ele foi reconhecido por ter realizado a maior instalação de arte da história no Hyde Park, 
em Londres, e teve suas obras expostas no Carrossel du Louvre no Salão Nationale des Beaux-Arts. 

A arte de Romero Britto sensibiliza a todos! Seu trabalho pode ser visto em www.britto.com.

6841-5 / 3466 PORTA PUZZLE ATÉ 1000 PEÇAS
8,7 x 29,2 x 42,1 cm | Cx. 3 | 7908010134667

Com o porta-puzzle você pode continuar montando seu puzzle em 
qualquer lugar. Não se preocupe mais com a mesa da sala ou que irá 
viajar. Basta enrolar e carregar, sem correr o risco de desmontar ou 
perder peças. Comporta puzzles de até 1.000 peças.

6841-6 / 3604 PORTA PUZZLE ATÉ 3000 PEÇAS
42,6 x 29,8 x 8 cm | Cx. 3 | 7908010136043

Um sistema muito prático e ideal para você guardar seu puzzle com segurança 
durante a montagem até terminá-lo. Com Porta-Puzzle você pode continuar 
montando seu puzzle mesmo durante as suas viagens. Basta enrolar e carregar, 
sem correr o risco de desmontar ou de perder peças!  Protege as peças contra 
perda e poeira! Guarde seu puzzle em montagem e leve-o para onde quiser!

NOVO
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5537-5 / 1430 COLA PARA PUZZLE
10 x 14,5 x 2,5 cm | Cx. 6 | 7908010114300

Você gostaria de transformar o puzzle que acabou de 
montar num lindo quadro para decorar sua sala? A Cola 
Puzzle Grow chegou para facilitar a vida dos nossos 
consumidores no enquadramento e no transporte de 
puzzles montados. A aplicação é muito fácil e prática

7785-1 / 1404 SUPER TRUNFO CÃES DE RAÇA
10 x 15,2 x 2 cm | Cx. 6 | 7908010114041

Super Trunfo Cães de Raça traz 32 cartas com fotos e 
informações muito legais sobre o melhor amigo do homem. 
Em qual item o cão da sua carta é o melhor? Será ele o mais 
obediente? O mais agressivo? Ou você tem o Super Trunfo? 
Escolha, compare e vença essa emocionante disputa!

7634-2 / 3714 SUPER TRUNFO CIDADES DO MUNDO
1,8 x 11,8 x 8 cm | Cx. 6 | 7908010137149

Super Trunfo Cidades do Mundo traz 32 cartas com ilustrações 
e informações sobre as cidades mais famosas. Em qual item 
a cidade da sua carta é o melhor? Será em área? Em número 
de habitantes por km²? Ou você tem o Super Trunfo? Escolha, 
compare e vença essa emocionante disputa!

7634-3 / 3715 SUPER TRUNFO COBRAS E SERPENTES
1,7 x 20,3 x 7,9 cm | Cx. 6 | 7908010137156

Super Trunfo Cobras e Serpentes traz 32 cartas com ilustrações e 
informações sobre as cobras e serpentes mais famosas. Em qual item 
a cobra ou serpente da sua carta é o melhor? Será em comprimento? 
Em agressividade? Ou você tem o Super Trunfo? Escolha, compare e 
vença essa emocionante disputa!

7634-4 / 3716 SUPER TRUNFO ESPORTES RADICAIS
2,2 x 5,8 x 7,1 cm | Cx. 6 | 7908010137163

Super Trunfo Esportes Radicais traz 32 cartas com ilustrações e 
informações sobre os esportes mais radicais. Em qual item o esporte 

radical da sua carta é o melhor? Será em origem? Em grau de 
risco? Ou você tem o Super Trunfo? Escolha, compare e vença essa 

emocionante disputa!

7441-1 / 1816 SUPER TRUNFO ANIMAIS SELVAGENS
9,7 x 1,6 x 9,2 cm | Cx. 6 | 7908010118162

Super Trunfo Animais Selvagens traz 32 cartas com imagens e 
informações de animais selvagens para uma disputa superdivertida 
Você compara sua carta com a do outro jogador Mas escolha bem a 
característica que vai utilizar a cada rodada, pois, se sua carta ganhar, 
você fica com a carta do outro jogador; se perder, ele fica com a sua! 
No final, vence quem ganha todas as cartas do jogo

5538-5 / 1402 SUPER TRUNFO DINOSSAUROS
10 x 15,2 x 2 cm | Cx. 6 | 7908010114027

Super Trunfo Dinossauros traz 32 cartas com ilustrações e 
informações sobre os maiores seres-vivos que já habitaram 
a Terra Em qual item o dinossauro da sua carta é o melhor? 
Será em altura? Em peso? Ou você tem o Super Trunfo? 
Escolha, compare e vença esta emocionante disputa!
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7440-8 / 1403 SUPER TRUNFO PAÍSES
11,7 x 1,1 x 4,9 cm | Cx. 6 | 7908010114034

Super Trunfo Países traz 32 cartas com ilustrações dos mapas, 
bandeiras e informações sobre cada país Em qual item o país da 
sua carta é o melhor? Será ele o mais populoso? O de maior área? 
Ou você tem o Super Trunfo? Escolha, compare e vença esta 
emocionante disputa!

7440-9 / 1629 SUPER TRUNFO PREDADORES
12,1 x 1,8 x 6,3 cm | Cx. 6 | 7908010116298

Super Trunfo Predadores traz 32 cartas com ilustrações e informações sobre 
os maiores e mais ferozes predadores do mundo animal Em qual item o 

predador da sua carta é o melhor? Será em altura? Em velocidade? Ou você 
tem o Super Trunfo? Escolha, compare e vença essa emocionante disputa!

7441-0 / 1491 SUPER TRUNFO TUBAROÕES
2,1 x 13 x 6 cm | Cx. 6 | 7908010114911

Super Trunfo Tubarões traz 32 cartas com ilustrações e informações 
sobre os reis dos mares Em qual item o tubarão da sua carta é o 
melhor? Será em tamanho? Em número de filhotes? Ou você tem o 
Super Trunfo? Escolha, compare e vença essa emocionante disputa!

7785-9 / 3775 SUPER TRUNFO BEN 10
10 x 15,2 x 2 cm | Cx. 6 | 7908010137750

São 32 cartas com diversos personagens que aparecem nos episódios 
mais recentes de Ben 10, com fotos, informações e curiosidades. Em qual 
item o personagem da sua carta é o melhor? Será em Força? Defesa? Ou 
você tem o super trunfo? Escolha, compare e vença essa disputa!

6866-5 / 3350 SUPER TRUNFO LIGA DA JUSTIÇA
3 x 6,2 x 6,5 cm | Cx. 6 | 7908010133509

Mais que um passatempo divertido, os quebra-cabeças 
desenvolvem o raciocínio, relaxam e se transformam num 

autêntico hobby.

0078-3 / 2471 SUPER TRUNFO DISNEY GIRLS
23 x 17 x 2 cm | Cx. 6 | 7908010124712

Super Trunfo Girls traz 32 cartas com imagens das mais 
belas personagens dos filmes da Disney! Cada uma com 

características para comparar numa disputa emocionante. 
Entre para vencer nesse mundo de magia e encantamento!

3593-1 / 2708 SUPER TRUNFO PRINCESAS
10 x 15 x 2 cm | Cx. 6 | 7908010127089

Super Trunfo Princesas traz 32 cartas com ilustrações e informações 
sobre as princesas mais famosas. Em qual item a princesa da sua 
carta é o melhor? Será em hall da fama? Simpatia? Ou você tem o 

Super Trunfo? Escolha, compare e vença essa emocionante disputa!
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7227-1 / 1116 BICO 1 MAM 0+ MESES FLUXO LENTO
6 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616244148

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento sempre 
adequado na boca do bebê. E válvula de ar estrategicamente 
localizada na lateral do bico para um fluxo regular. O bico 1 possui 
um fluxo lento e é adequado para uma criança a recém-nascidas.

0841-0 / 1216 BICO 2 MAM 2+ MESES FLUXO MÉDIO
6 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616244155

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento sempre 
adequado na boca do bebê. E válvula de ar estrategicamente 
localizada na lateral do bico para um fluxo regular. O bico 2 possui 
um fluxo médio e é adequado para uma criança a partir do 2º mês.

0841-5 / 1336 BICO 3 MAM 4+ MESES FLUXO RÁPIDO
6 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616243943

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento sempre 
adequado na boca do bebê. E válvula de ar estrategicamente 
localizada na lateral do bico para um fluxo regular. O bico 3 possui 
um fluxo rápido e é adequado para uma criança a partir do 4º mês.

7226-8 / 1013 BICO 3 MAM 4+ MESES FLUXO RAPIDO 
EMBALAGEM DUPLA
5,5 x 12 x 9,5 cm | Cx. 6 | 9001616691034

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento sempre 
adequado na boca do bebê. E válvula de ar estrategicamente 
localizada na lateral do bico para um fluxo regular. O bico 3 possui 
um fluxo rápido e é adequado para uma criança a partir do 4º mês.

3636-7 / 1416 BICO ANTIVAZAMENTO 4+ MESES 
FLUXO RÁPIDO
6 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616624025

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento 
sempre adequado na boca do bebê. E válvula de ar 
estrategicamente localizada na lateral do bico para um fluxo regular. 
O bico antivazamento possui um fluxo  rápido, e não vaza devido 
ao corte no formato de fenda. Adequado para uma criança a partir 
do 4º mês.

7226-9 / 1014 BICO ANTIVAZAMENTO 4+ MESES 
FLUXO RÁPIDO EMBALAGEM DUPLA
6 x 12 x 10 cm | Cx. 6 | 9001616691041

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento 
sempre adequado na boca do bebê. E válvula de ar 
estrategicamente localizada na lateral do bico para um fluxo regular. 
O bico antivazamento possui um fluxo  rápido, e não vaza devido 
ao corte no formato de fenda. Adequado para uma criança a partir 
do 4º mês.

0841-6 / 1436 BICO X MAM 6+ MESES FLUXO SUPER 
RAPIDO
6 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616244094

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento sempre 
adequado na boca do bebê. E válvula de ar estrategicamente 
localizada na lateral do bico para um fluxo regular. O bico X possui 
um fluxo super rápido, ideal para líquidos encorpados e é adequado 
para uma criança a partir do 6º mês.

7227-0 / 1015 BICO X MAM 6+ MESES FLUXO SUPER 
RAPIDO 6  MESES EMBALAGEM DUPLA
7 x 12 x 10 cm | Cx. 6 | 9001616691058

Todos os bicos de mamadeiras da MAM possuem a tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Formato simétrico para um posicionamento sempre 
adequado na boca do bebê. E válvula de ar estrategicamente 
localizada na lateral do bico para um fluxo regular. O bico X possui 
um fluxo super rápido, ideal para líquidos encorpados e é adequado 
para uma criança a partir do 6º mês.
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7227-9 / 2203 CHUPETA 0-2 MESES START BOYS EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616698194

A chupeta Start possui um escudo e botão desenvolvidos para serem pequenos e leves, 
adequados para bebês recém-nascidos. são especialmente delicadas - possuindo furos de 
ventilação para não irritar a pele. Todas as chupetas da MAM possuem bico com tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7228-0 / 2204 CHUPETA 0-2 MESES START GIRLS EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616698200

A chupeta Start possui um escudo e botão desenvolvidos para serem pequenos e leves, 
adequados para bebês recém-nascidos. são especialmente delicadas - possuindo furos de 
ventilação para não irritar a pele. Todas as chupetas da MAM possuem bico com tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7659-1 / 2469 CHUPETA 0-6 MESES ORIGINAL COLEÇÃO TRENDS NEUTRA
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712142

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em 
parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma 
série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada 
momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. 
Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na 
categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin 
Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Original  é adequada para crianças de 0 à 6 meses de idade. Com uma 
grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para o estilo do 
seu bebê.O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização - em apenas 
3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre de BPA e BPS.

7658-9 / 2461 CHUPETA 0-6 MESES ORIGINAL COLEÇÃO TRENDS AZUL
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712128

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em 
parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma 
série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada 
momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. 
Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na 
categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin 
Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Original  é adequada para crianças de 6 meses mais de idade. Com uma 
grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para o estilo do 
seu bebê.O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização - em apenas 
3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre de BPA e BPS.

7659-0 / 2462 CHUPETA 0-6 MESES ORIGINAL COLEÇÃO TRENDS ROSA
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712135

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em 
parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma 
série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada 
momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. 
Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na 
categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin 
Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Original  é adequada para crianças de 0 à 6 meses de idade. Com uma 
grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para o estilo do 
seu bebê.O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização - em apenas 
3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre de BPA e BPS.

0847-2 / 7123 BOCAL MACIO DE TRANSIÇÃO MAM 4+ MESES
6 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616244070

O bocal macio de transição MAM é compatível com todas as mamadeiras MAM e com o 
copo Trainer. Feito de silicone macio, são adequados para crianças a partir do 4º mês. Possui 
tecnologia SkinSoft, textura sedosa e macia, aceita por 94% dos bebês. Antivazamento, 
ajusta-se à habilidade de sucção de cada bebê.
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1002-82 / 2975 CHUPETA 0-6 MESES PERFECT NIGHT AZUL EMBALAGEM DUPLA
9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715846

Projetado para reduzir ainda mais o risco de desalinhamento dos dentes Clinicamente comprovado: um estudo longitudinal confirma 
que MAM Perfect minimiza o risco de desalinhamento dos dentes em relação a uma chupeta convencional.** Base extra fina e flexível: 
60% mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio com superfície texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das 
crianças* Acompanha prática caixa de transporte e de esterilização Permite que seja facilmente encontrada de noite pois brilha no escuro”

1002-83 / 2976 CHUPETA 0-6 MESES PERFECT NIGHT ROSA EMBALAGEM DUPLA
9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715853

Projetado para reduzir ainda mais o risco de desalinhamento dos dentes Clinicamente comprovado: um estudo longitudinal confirma 
que MAM Perfect minimiza o risco de desalinhamento dos dentes em relação a uma chupeta convencional.** Base extra fina e flexível: 
60% mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio com superfície texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das 
crianças* Acompanha prática caixa de transporte e de esterilização Permite que seja facilmente encontrada de noite pois brilha no escuro

1002-80 / 2972 CHUPETA 0-6 MESES PERFECT ROSA EMBALAGEM 
DUPLA
9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715822

Projetado para reduzir ainda mais o risco de desalinhamento dos dentes Clinicamente 
comprovado: um estudo longitudinal confirma que MAM Perfect minimiza o risco de 
desalinhamento dos dentes em relação a uma chupeta convencional.** Base extra fina 
e flexível: 60% mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio com superfície 
texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das crianças* Acompanha prática 
caixa de transporte e de esterilização.

1002-79 / 2971 CHUPETA 0-6 MESES PERFECT AZUL EMBALAGEM 
DUPLA
9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715815

Projetado para reduzir ainda mais o risco de desalinhamento dos dentes Clinicamente 
comprovado: um estudo longitudinal confirma que MAM Perfect minimiza o risco de 
desalinhamento dos dentes em relação a uma chupeta convencional.** Base extra fina 
e flexível: 60% mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio com superfície 
texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das crianças* Acompanha prática 
caixa de transporte e de esterilização.

7228-9 / 2931 CHUPETA 0-6 MESES MOM E DAD BOYS EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616691126

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, 
acompanham estojo para transporte e auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito 
práticos. Sua curvatura especial confere mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as 
chupetas da MAM possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita por 
94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7229-0 / 2932 CHUPETA 0-6 MESES MOM E DAD GIRLS EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616691133

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, acompanham 
estojo para transporte e auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito práticos. Sua 

curvatura especial confere mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as chupetas da MAM 
possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. São 

livres de BPA e BPS.

1002-81 / 2973 CHUPETA 0-6 MESES PERFECT NEUTRA EMBALAGEM 
DUPLA
9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715839

Projetado para reduzir ainda mais o risco de desalinhamento dos dentes Clinicamente 
comprovado: um estudo longitudinal confirma que MAM Perfect minimiza o risco de 
desalinhamento dos dentes em relação a uma chupeta convencional.** Base extra fina 
e flexível: 60% mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio com superfície 
texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das crianças* Acompanha prática 
caixa de transporte e de esterilização.

NOVO NOVO NOVO

NOVO NOVO
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7228-7 / 2911 CHUPETA 0-6 MESES NIGHT E DAYS BOYS 
EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616691089

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. 
Além disso, acompanham estojo para transporte e auto esterilização em 
apenas 3 minutos, sendo muito práticos. Sua curvatura especial confere 
mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as chupetas da MAM 
possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita 
por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7228-8 / 2912 CHUPETA 0-6 MESES NIGHT E DAYS GIRLS 
EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616691096

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. 
Além disso, acompanham estojo para transporte e auto esterilização em 
apenas 3 minutos, sendo muito práticos. Sua curvatura especial confere 
mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as chupetas da MAM 
possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita 
por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7233-4 / 2941 CHUPETA 0-6 MESES SAYINGS BOYS EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616698217

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, acompanham estojo para transporte e 
auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito práticos. Sua curvatura especial confere mais facilidade de adaptação 
ao rosto. Todas as chupetas da MAM possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita por 94% dos 
bebês. São livres de BPA e BPS.

7233-5 / 2942 CHUPETA 0-6 MESES SAYINGS GIRLS EMBALAGEM 
DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616698224

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, 
acompanham estojo para transporte e auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito 
práticos. Sua curvatura especial confere mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as 
chupetas da MAM possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita 
por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7660-5 / 2835 CHUPETA 6+ MESES AIR AZUL EMBALAGEM DUPLA
13,4 x 12,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616712401

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em 
parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma 
série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada 
momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. 
Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na 
categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin 
Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Air  é adequada para crianças a partir de 6 meses de idade. Com uma 
grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para o estilo do 
seu bebê. O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização - em apenas 
3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre de BPA e BPS.

7660-6 / 2836 CHUPETA 6+ MESES AIR ROSA EMBALAGEM DUPLA
13,4 x 12,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616712418

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em 
parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma 
série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada 
momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. 
Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na 
categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin 
Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Air  é adequada para crianças a partir de 6 meses de idade. Com uma 
grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para o estilo do 
seu bebê. O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização - em apenas 
3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre de BPA e BPS.
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7234-2 / 2914 CHUPETA 6+ MESES NIGHT E DAYS GIRLS EMBALAGEM 
DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616691119

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, 
acompanham estojo para transporte e auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito 
práticos. Sua curvatura especial confere mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as 
chupetas da MAM possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita 
por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7659-5 / 2526 CHUPETA 6+ MESES NIGHT ROSA
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712227

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais 
bonito do mundo. Em parceria com os melhores designers e profissionais 
de saúde do mundo, a MAM criou uma série de chupetas pensadas e 
adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada momento 
do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da 
criança. Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as 
tendências mundiais na categoria de produtos infantis. todas as chupetas 
da MAM contam com o exclusivo Skin Soft Silicone, com textura macia e 
sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. A Chupeta MAM 
Night  é adequada para crianças de 6 meses  de idade. O botão das 
chupetas night brilha no escuro, facilitando que seja encontrada durante a 
noite. O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização 
- em apenas 3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda 
nossa linha é livre de BPA e BPS.

7234-1 / 2913 CHUPETA 6+ MESES NIGHT E DAYS BOYS EMBALAGEM DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616691102

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, acompanham estojo 
para transporte e auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito práticos. Sua curvatura especial 
confere mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as chupetas da MAM possuem bico com tecnologia 
SkinSoft, textura macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7660-3 / 2833 CHUPETA 6+ MESES AIR NIGHT AZUL
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712289

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em parceria 
com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma série de chupetas 
pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada momento do início da 
vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. Cores e coleções são alteradas 
regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na categoria de produtos infantis. todas 
as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin Soft Silicone, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. A Chupeta MAM Air  é adequada para crianças 
a partir de 6 meses de idade. Com uma grande variedade de cores e coleções, há sempre uma 
combinação perfeita para o estilo do seu bebê. O estojo pode ser utilizado para transporte e para a 
autoesterilização - em apenas 3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha 
é livre de BPA e BPS.

7660-4 / 2834 CHUPETA 6+ MESES AIR NIGHT ROSA
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712296

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em parceria 
com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma série de chupetas 
pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada momento do início da 
vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. Cores e coleções são alteradas 
regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na categoria de produtos infantis. todas 
as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin Soft Silicone, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. A Chupeta MAM Air  é adequada para crianças 
a partir de 6 meses de idade. Com uma grande variedade de cores e coleções, há sempre uma 
combinação perfeita para o estilo do seu bebê. O estojo pode ser utilizado para transporte e para a 
autoesterilização - em apenas 3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha 
é livre de BPA e BPS.

7659-4 / 2525 CHUPETA 6+ MESES NIGHT AZUL
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712203

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais 
bonito do mundo. Em parceria com os melhores designers e profissionais 
de saúde do mundo, a MAM criou uma série de chupetas pensadas e 
adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada momento 
do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da 
criança. Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia 
com as tendências mundiais na categoria de produtos infantis. todas 
as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin Soft Silicone, com 
textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Night  é adequada para crianças de 6 meses de 
idade. O botão das chupetas night brilha no escuro, facilitando que seja 
encontrada durante a noite. O estojo pode ser utilizado para transporte e 
para a autoesterilização - em apenas 3 minutos - proporcionando muito 
mais praticidade.  Toda nossa linh
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7659-6 / 2626 CHUPETA 6+ MESES ORIGINAL COLEÇÃO TRENDS 
NEUTRA
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712234

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em 
parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma 
série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada 
momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. 
Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na 
categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin 
Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Original  é adequada para crianças de 6 meses mais de idade. Com uma 
grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para o estilo do 
seu bebê.O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização - em apenas 
3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre de BPA e BPS.

7659-8 / 2628 CHUPETA 6+ MESES ORIGINAL COLEÇÃO TRENDS ROSA
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712258

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. 
Em parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou 
uma série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. 
Para cada momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento 
da criança. Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências 
mundiais na categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o 
exclusivo Skin Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. A Chupeta MAM Original  é adequada para crianças de 6 meses  de idade. 
Com uma grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para 
o estilo do seu bebê.O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização 
- em apenas 3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre 
de BPA e BPS.

7659-7 / 2627 CHUPETA 6+ MESES ORIGINAL COLEÇÃO TRENDS AZUL
12,1 x 11,2 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616712241

As chupetas da MAM foram desenhadas para valorizar o sorriso mais bonito do mundo. Em 
parceria com os melhores designers e profissionais de saúde do mundo, a MAM criou uma 
série de chupetas pensadas e adaptadas às necessidades específicas dos bebês. Para cada 
momento do início da vida, temos um produto que auxilia o desenvolvimento da criança. 
Cores e coleções são alteradas regularmente , em sintonia com as tendências mundiais na 
categoria de produtos infantis. todas as chupetas da MAM contam com o exclusivo Skin 
Soft Silicone, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 94% dos bebês. 
A Chupeta MAM Original  é adequada para crianças de 6 meses mais de idade. Com uma 
grande variedade de cores e coleções, há sempre uma combinação perfeita para o estilo do 
seu bebê.O estojo pode ser utilizado para transporte e para a autoesterilização - em apenas 
3 minutos - proporcionando muito mais praticidade. Toda nossa linha é livre de BPA e BPS.

1002-84 / 2977 CHUPETA 6+ MESES PERFECT 
AZUL EMBALAGEM DUPLA

9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715860

Projetado para reduzir ainda mais o risco de 
desalinhamento dos dentes Clinicamente comprovado: um 

estudo longitudinal confirma que MAM Perfect minimiza 
o risco de desalinhamento dos dentes em relação a uma 

chupeta convencional.** Base extra fina e flexível: 60% 
mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio 

com superfície texturizada e sedosa, comprovadamente 
aceita por 94% das crianças* Acompanha prática caixa de 

transporte e de esterilização.

1002-85 / 2978 CHUPETA 6+ MESES PERFECT 
ROSA EMBALAGEM DUPLA
9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715877

Projetado para reduzir ainda mais o risco de 
desalinhamento dos dentes Clinicamente comprovado: um 
estudo longitudinal confirma que MAM Perfect minimiza 
o risco de desalinhamento dos dentes em relação a uma 
chupeta convencional.** Base extra fina e flexível: 60% 
mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio 
com superfície texturizada e sedosa, comprovadamente 
aceita por 94% das crianças* Acompanha prática caixa de 
transporte e de esterilização.

1002-86 / 2981 CHUPETA 6+ MESES PERFECT NIGHT 
AZUL EMBALAGEM DUPLA

9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715891

Projetado para reduzir ainda mais o risco de desalinhamento dos 
dentes  Clinicamente comprovado: um estudo longitudinal confirma 

que MAM Perfect minimiza o risco de desalinhamento dos dentes 
em relação a uma chupeta convencional.**  Base extra fina e 

flexível: 60% mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio 
com superfície texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 

94% das crianças* Acompanha prática caixa de transporte e de 
esterilização Permite que seja facilmente encontrada de noite pois 

brilha no escuro

1002-87 / 2982 CHUPETA 6+ MESES PERFECT NIGHT 
ROSA EMBALAGEM DUPLA
9,5 x 12 x 5 cm | Cx. 6 | 9001616715907

Projetado para reduzir ainda mais o risco de desalinhamento dos 
dentes Clinicamente comprovado: um estudo longitudinal confirma 
que MAM Perfect minimiza o risco de desalinhamento dos dentes 
em relação a uma chupeta convencional.** Base extra fina e flexível: 
60% mais fino e 4x mais flexível*** Silicone SkinSoft, macio com 
superfície texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 
94% das crianças* Acompanha prática caixa de transporte e de 
esterilização Permite que seja facilmente encontrada de noite pois 
brilha no escuro

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO
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7229-3 / 2943 CHUPETA 6+ MESES SAYINGS BOYS EMBALAGEM 
DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616698231

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, 
acompanham estojo para transporte e auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito 
práticos. Sua curvatura especial confere mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as 
chupetas da MAM possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita 
por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

7229-4 / 2944 CHUPETA 6+ MESES SAYINGS GIRLS EMBALAGEM 
DUPLA
5 x 12 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616698248

As chupetas duplas da MAM possuem coleções exclusivas e divertidas. Além disso, 
acompanham estojo para transporte e auto esterilização em apenas 3 minutos, sendo muito 
práticos. Sua curvatura especial confere mais facilidade de adaptação ao rosto. Todas as 
chupetas da MAM possuem bico com tecnologia SkinSoft, textura macia e sedosa aceita 
por 94% dos bebês. São livres de BPA e BPS.

1002-75 / 2955 CHUPETA 18+ MESES AIR NEUTRA
9 x 11,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616802904

Perfeita para mostrar o sorriso mais bonito, a Air 18+ além de ter o bico maior, ideal para 
babies a partir de 18 meses, é super leve e confortável devido ao seu exclusivo disco extra 
ventilado delicado com a pele, especialmente desenhado para permitir a circulação do ar. 
Como toda chupeta MAM, a Air 18+ possui bico de Silicone SkinSoft, macio com superfície 
texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das crianças* . A Air 18+ vem em 
um estojo esterilizável, que esteriliza a chupeta no micro-ondas em 3 minutos e permitindo 
seu armazenamento e transporte seguro

1002-74 / 2954 CHUPETA 18+ MESES AIR ROSA
9 x 11,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616802898

Perfeita para mostrar o sorriso mais bonito, a Air 18+ além de ter o bico maior, ideal para 
babies a partir de 18 meses, é super leve e confortável devido ao seu exclusivo disco extra 
ventilado delicado com a pele, especialmente desenhado para permitir a circulação do ar. 
Como toda chupeta MAM, a Air 18+ possui bico de Silicone SkinSoft, macio com superfície 
texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das crianças* . A Air 18+ vem em 
um estojo esterilizável, que esteriliza a chupeta no micro-ondas em 3 minutos e permitindo 
seu armazenamento e transporte seguro.

1002-73 / 2953 CHUPETA 18+ MESES AIR AZUL
9 x 11,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616802881

Perfeita para mostrar o sorriso mais bonito, a Air 18+ além de ter o bico maior, ideal para 
babies a partir de 18 meses, é super leve e confortável devido ao seu exclusivo disco extra 
ventilado delicado com a pele, especialmente desenhado para permitir a circulação do ar. 
Como toda chupeta MAM, a Air 18+ possui bico de Silicone SkinSoft, macio com superfície 
texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das crianças* . A Air 18+ vem em 
um estojo esterilizável, que esteriliza a chupeta no micro-ondas em 3 minutos e permitindo 
seu armazenamento e transporte seguro.

1002-78 / 2959 CHUPETA 18+ MESES AIR NEUTRA EMBALAGEM DUPLA
9 x 11,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616802935

Perfeita para mostrar o sorriso mais bonito, a Air 18+ além de ter o bico maior, ideal para 
babies a partir de 18 meses, é super leve e confortável devido ao seu exclusivo disco extra 
ventilado delicado com a pele, especialmente desenhado para permitir a circulação do ar. 
Como toda chupeta MAM, a Air 18+ possui bico de Silicone SkinSoft, macio com superfície 
texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das crianças* . A Air 18+ vem em 
um estojo esterilizável, que esteriliza a chupeta no micro-ondas em 3 minutos e permitindo 
seu armazenamento e transporte seguro

NOVO

NOVO
NOVO

NOVO
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7230-3 / 4651 MAMADEIRA FIRST BOTTLE 130ML NEUTRA
6,7 x 7 x 10,8 cm | Cx. 6 | 9001616667756

A Easy Start da MAM de 130ml é indicada para bebês recém-nascidos e acompanha o bico 
1 de fluxo fluxo. Estudos mostram que sua base ventilada reduz em até 80% os casos de 
cólicas por ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o bico protegido. 
Seu bico possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita 
por 94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, podendo ser autoesterilizadas 
sem a necessidade de um esterilizador ou ferver água.

7806-9 / 4656 MAMADEIRA FIRST BOTTLE 130ML ROSA
15,6 x 14,6 x 23,6 cm | Cx. 6 | 9001616712395

A Easy Start 130 ml é recomendada a partir de 0 meses de idade. A MAM desenvolveu e 
patenteou um bico simétrico de silicone ultra macio. Comprovadamente aceita por 94% 
das crianças. Menos cólicas e regurgitação graças à base ventilada que proporciona um 
fluxo regular sem interrupção. Menos cólica confirmado por 80% das mães. Totalmente 
desmontável facilitando a limpeza. Auto esterilizável em 3 minutos

7553-0 / 3131 PRENDEDOR DE CHUPETA CLIP IT ORIGINAL BOYS
3 x 15 x 10 cm | Cx. 6 | 9001616672835

O Clip it! Possui mecanismo deslizante para manuseio com apenas uma das mãos. Regulador de comprimento 
permite ajustar o comprimento se adequando as necessidades da criança, mais curto para crianças 
engatinhando, mais longo para as que andam. Seu laço pode ser usado para prender chupetas com argolas, 
mordedores e outros acessórios, e seu anel especial é compatível com chupetas de botão.

7806-8 / 4655 MAMADEIRA FIRST BOTTLE 130ML AZUL
15,6 x 14,6 x 23,6 cm | Cx. 6 | 9001616712388

A Easy Start 130 ml é recomendada a partir de 0 meses de idade. A MAM desenvolveu e 
patenteou um bico simétrico de silicone ultra macio. Comprovadamente aceita por 94% 
das crianças. Menos cólicas e regurgitação graças à base ventilada que proporciona um 
fluxo regular sem interrupção. Menos cólica confirmado por 80% das mães. Totalmente 
desmontável facilitando a limpeza. Auto esterilizável em 3 minutos

1002-76 / 2957 CHUPETA 18+ MESES AIR AZUL 
EMBALAGEM DUPLA
9 x 11,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616802911

Perfeita para mostrar o sorriso mais bonito, a Air 18+ além de 
ter o bico maior, ideal para babies a partir de 18 meses, é super 
leve e confortável devido ao seu exclusivo disco extra ventilado 
delicado com a pele, especialmente desenhado para permitir a 
circulação do ar. Como toda chupeta MAM, a Air 18+ possui bico 
de Silicone SkinSoft, macio com superfície texturizada e sedosa, 
comprovadamente aceita por 94% das crianças* . A Air 18+ vem 
em um estojo esterilizável, que esteriliza a chupeta no micro-ondas 
em 3 minutos e permitindo seu armazenamento e transporte seguro

1002-77 / 2958 CHUPETA 18+ MESES AIR ROSA 
EMBALAGEM DUPLA
9 x 11,2 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616802928

Perfeita para mostrar o sorriso mais bonito, a Air 18+ além de ter o bico 
maior, ideal para babies a partir de 18 meses, é super leve e confortável 
devido ao seu exclusivo disco extra ventilado delicado com a pele, 
especialmente desenhado para permitir a circulação do ar. Como toda 
chupeta MAM, a Air 18+ possui bico de Silicone SkinSoft, macio com 
superfície texturizada e sedosa, comprovadamente aceita por 94% das 
crianças* . A Air 18+ vem em um estojo esterilizável, que esteriliza a 
chupeta no micro-ondas em 3 minutos e permitindo seu armazenamento 
e transporte seguro

7552-9 / 3132 PRENDEDOR DE CHUPETA CLIP IT ORIGINAL GIRLS
3 x 15 x 10 cm | Cx. 6 | 9001616672842

O Clip it! Possui mecanismo deslizante para manuseio com apenas uma das mãos. Regulador de comprimento 
permite ajustar o comprimento se adequando as necessidades da criança, mais curto para crianças 
engatinhando, mais longo para as que andam. Seu laço pode ser usado para prender chupetas com argolas, 
mordedores e outros acessórios, e seu anel especial é compatível com chupetas de botão.

NOVO

NOVO
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7230-5 / 4663 MAMADEIRA FIRST BOTTLE 260ML BOYS
7,1 x 6,7 x 13,3 cm | Cx. 6 | 9001616244018

A Easy Start da MAM de 260ml é indicada para bebês a partir dos 2 meses e acompanha 
o bico 2 de fluxo médio. Estudos mostram que sua base ventilada reduz em até 80% os 
casos de cólicas por ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o 
bico protegido. Seu bico possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, 
podendo ser autoesterilizadas sem a necessidade de um esterilizador ou ferver água.

0845-8 / 4664 MAMADEIRA FIRST BOTTLE 260ML GIRLS
7 x 17,1 x 6,7 cm | Cx. 6 | 9001616244025

A Easy Start da MAM de 260ml é indicada para bebês a partir dos 2 meses e acompanha 
o bico 2 de fluxo médio. Estudos mostram que sua base ventilada reduz em até 80% os 
casos de cólicas por ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o 
bico protegido. Seu bico possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, 
podendo ser autoesterilizadas sem a necessidade de um esterilizador ou ferver água.

7230-4 / 4653 MAMADEIRA FIRST BOTTLE 260ML NEUTRA
6,7 x 7,1 x 15,9 cm | Cx. 6 | 9001616671227

A Easy Start da MAM de 260ml é indicada para bebês a partir dos 2 meses e acompanha 
o bico 2 de fluxo médio. Estudos mostram que sua base ventilada reduz em até 80% os 
casos de cólicas por ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o 
bico protegido. Seu bico possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, 
podendo ser autoesterilizadas sem a necessidade de um esterilizador ou ferver água.

2952-2 / 6070 VÁLVULA PARA FIRST BOTTLE
5 x 15 x 9 cm | Cx. 6 | 9001616242724

Válvula de substituição para a base ventilada da mamadeira Easy Start da MAM, que permite 
um fluxo de ar contínuo para uma alimentação tranquila, reduzindo em até 80% as cólicas 
por ingestão de ar, o refluxo e a regurgitação.

7231-4 / 4837 MAMADEIRA FASHION BOTTLE 270ML BOYS
7,2 x 7 x 13,9 cm | Cx. 6 | 9001616673320

A mamadeira Easy Active da MAM possui detalhes pensados para a melhor alimentação do 
bebê. Suas cores vibrantes e coleções modernas chamam a atenção do bebê. A tecnologia 
SkinSoft presente possui uma textura macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. Seu 
formato ergonômico é fácil para os bebês segurarem. A Easy Active 270ml é adequada para 
bebês a partir do 2º mês e acompanha o bico 2 de fluxo médiorápido.

7231-5 / 4838 MAMADEIRA FASHION BOTTLE 270ML GIRLS
6,5 x 6,7 x 17,9 cm | Cx. 6 | 9001616673337

A mamadeira Easy Active da MAM possui detalhes pensados para a melhor alimentação do 
bebê. Suas cores vibrantes e coleções modernas chamam a atenção do bebê. A tecnologia 
SkinSoft presente possui uma textura macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. Seu 
formato ergonômico é fácil para os bebês segurarem. A Easy Active 270ml é adequada para 
bebês a partir do 2º mês e acompanha o bico 2 de fluxo médiorápido.
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7231-1 / 4833 MAMADEIRA EASY ACTIVE FASHION BOTTLE 
330ML BOYS
7,7 x 19,6 x 6,2 cm | Cx. 6 | 9001616244117

A mamadeira Easy Active da MAM possui detalhes pensados para a melhor 
alimentação do bebê. Suas cores vibrantes e coleções modernas chamam 
a atenção do bebê. A tecnologia SkinSoft presente possui uma textura 
macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. Seu formato ergonômico é fácil 
para os bebês segurarem. A Easy Active 330ml é adequada para bebês a 
partir do 4º mês e acompanha o bico 3 de fluxo rápido.

7231-2 / 4834 MAMADEIRA EASY ACTIVE FASHION BOTTLE 
330ML GIRLS
7 x 19,5 x 4,7 cm | Cx. 6 | 9001616244100

A mamadeira Easy Active da MAM possui detalhes pensados para a melhor 
alimentação do bebê. Suas cores vibrantes e coleções modernas chamam 
a atenção do bebê. A tecnologia SkinSoft presente possui uma textura 
macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. Seu formato ergonômico é fácil 
para os bebês segurarem. A Easy Active 330ml é adequada para bebês a 
partir do 4º mês e acompanha o bico 3 de fluxo rápido.

7231-6 / 4843 MAMADEIRA EASY ACTIVE FASHION BOTTLE 
330ML BOYS EMBALAGEM DUPLA

7,9 x 14,3 x 19,5 cm | Cx. 6 | 9001616624209

A mamadeira Easy Active da MAM possui detalhes pensados para a melhor 
alimentação do bebê. Suas cores vibrantes e coleções modernas chamam 

a atenção do bebê. A tecnologia SkinSoft presente possui uma textura 
macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. Seu formato ergonômico é fácil 

para os bebês segurarem. A Easy Active 330ml é adequada para bebês a 
partir do 4º mês e acompanha o bico 3 de fluxo rápido.

3893-6 / 4844 MAMADEIRA EASY ACTIVE FASHION BOTTLE 
330ML GIRLS EMBALAGEM DUPLA

6 x 20 x 6,5 cm | Cx. 6 | 9001616624216

A mamadeira Easy Active da MAM possui detalhes pensados para a 
melhor alimentação do bebê. Suas cores vibrantes e coleções modernas 

chamam a atenção do bebê. A tecnologia SkinSoft presente possui 
uma textura macia e sedosa aceita por 94% dos bebês. Seu formato 
ergonômico é fácil para os bebês segurarem. A Easy Active 330ml é 

adequada para bebês a partir do 4º mês e acompanha o bico 3 de fluxo 
rápido.

7230-8 / 4677 MAMADEIRA EASY START 320ML BOYS
7,8 x 7,1 x 16,6 cm | Cx. 6 | 9001616691584

A Easy Start da MAM de 320ml é indicada para bebês a partir dos 4 meses e acompanha 
o bico 3 de fluxo rápido. Estudos mostram que sua base ventilada reduz em até 80% os 
casos de cólicas por ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o 
bico protegido. Seu bico possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, 
podendo ser autoesterilizadas sem a necessidade de um esterilizador ou ferver água.

7230-9 / 4678 MAMADEIRA EASY START 320ML GIRLS
7,6 x 22,7 x 5,8 cm | Cx. 6 | 9001616691591

A Easy Start da MAM de 320ml é indicada para bebês a partir dos 4 meses e acompanha 
o bico 3 de fluxo rápido. Estudos mostram que sua base ventilada reduz em até 80% os 
casos de cólicas por ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o 
bico protegido. Seu bico possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, 
podendo ser autoesterilizadas sem a necessidade de um esterilizador ou ferver água.

7231-0 / 4679 MAMADEIRA EASY START 320ML NEUTRA
6,8 x 19,9 x 5,8 cm | Cx. 6 | 9001616691607

A Easy Start da MAM de 320ml é indicada para bebês a partir dos 4 meses e acompanha 
o bico 3 de fluxo rápido. Estudos mostram que sua base ventilada reduz em até 80% os 
casos de cólicas por ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o 
bico protegido. Seu bico possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e 
comprovadamente aceita por 94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, 
podendo ser autoesterilizadas sem a necessidade de um esterilizador ou ferver água.



192

7807-4 / 4695 MAMADEIRA KIT EASY START STARTER SET NEUTRO
20,3 x 20,3 x 23 cm | Cx. 6 | 9001616718038

O Kit Starter Set é recomendado a partir de 0 meses de idade. Este Kit contém: 1 mamadeira 
Easy Start 130ml e 1 mamadeira Easy Start 260ml. A MAM desenvolveu e patenteou um 
bico simétrico de silicone ultra macio. Comprovadamente aceita por 94% das crianças. 
Menos cólicas e regurgitação graças à base ventilada que proporciona um fluxo regular 
sem interrupção. Menos cólica confirmado por 80% das mães. Totalmente desmontável 
facilitando a limpeza Auto esterilizável em 3 minutos

7807-3 / 4694 MAMADEIRA KIT EASY START STARTER SET ROSA
20,3 x 20,3 x 23 cm | Cx. 6 | 9001616718021

O Kit Starter Set é recomendado a partir de 0 meses de idade. Este Kit contém: 1 mamadeira 
Easy Start 130ml e 1 mamadeira Easy Start 260ml. A MAM desenvolveu e patenteou um 
bico simétrico de silicone ultra macio. Comprovadamente aceita por 94% das crianças. 
Menos cólicas e regurgitação graças à base ventilada que proporciona um fluxo regular 
sem interrupção. Menos cólica confirmado por 80% das mães. Totalmente desmontável 
facilitando a limpeza Auto esterilizável em 3 minutos

7807-2 / 4693 MAMADEIRA KIT EASY START STARTER SET AZUL
20,3 x 20,3 x 23 cm | Cx. 6 | 9001616718014

O Kit Starter Set é recomendado a partir de 0 meses de idade. Este Kit contém: 1 mamadeira 
Easy Start 130ml e 1 mamadeira Easy Start 260ml. A MAM desenvolveu e patenteou um 
bico simétrico de silicone ultra macio. Comprovadamente aceita por 94% das crianças. 
Menos cólicas e regurgitação graças à base ventilada que proporciona um fluxo regular 
sem interrupção. Menos cólica confirmado por 80% das mães. Totalmente desmontável 
facilitando a limpeza Auto esterilizável em 3 minutos

7807-0 / 4691 MAMADEIRA KIT EASY START GIFT SET AZUL
52,3 x 22,6 x 37,6 cm | Cx. 6 | 9001616712364

O Gift Set é recomendado a partir de 0 meses de idade. Este Kit contém: 1 mamadeira Easy 
Start 130ml, 1 mamadeira Easy Start 160ml, 2 mamadeiras Easy Start 260ml, e 2 bicos 3 
(fluxo rápido) A MAM desenvolveu e patenteou um bico simétrico de silicone ultra macio. 
Comprovadamente aceita por 94% das crianças. Menos cólicas e regurgitação graças à 
base ventilada que proporciona um fluxo regular sem interrupção. Menos cólica confirmado 
por 80% das mães. Totalmente desmontável facilitando a limpeza. Auto esterilizável em 3 
minutos

7230-7 / 4675 MAMADEIRA KIT EASY START GIFT SET NEUTRO
7,7 x 18 x 29,5 cm | Cx. 6 | 9001616691249

O Gitft Set contém 3 mamadeiras e 2 bicos adicionais sendo perfeito para ser presenteado. 
Estudos mostram que a mamadeira Easy Start reduz em até 80% os casos de cólicas por 
ingestão de ar. Sua tampa protetora é antivazamento e mantém o bico protegido. Seu bico 
possui tecnologia SkinSoft, com textura macia e sedosa e comprovadamente aceita por 
94% dos bebês. Além disso, é extremamente prática, podendo ser autoesterilizadas sem a 
necessidade de um esterilizador ou ferver água.

7807-1 / 4692 MAMADEIRA KIT EASY START GIFT SET ROSA
52,3 x 22,6 x 37,6 cm | Cx. 6 | 9001616712371

O Gift Set é recomendado a partir de 0 meses de idade. Este Kit contém: 1 mamadeira Easy 
Start 130ml, 1 mamadeira Easy Start 160ml, 2 mamadeiras Easy Start 260ml, e 2 bicos 3 
(fluxo rápido) A MAM desenvolveu e patenteou um bico simétrico de silicone ultra macio. 
Comprovadamente aceita por 94% das crianças. Menos cólicas e regurgitação graças à 
base ventilada que proporciona um fluxo regular sem interrupção. Menos cólica confirmado 
por 80% das mães. Totalmente desmontável facilitando a limpeza. Auto esterilizável em 3 
minutos
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1002-91 / 4237 COPO FUN TO DRINK NIGHT 270ML AZUL
9 x 19 x 8 cm | Cx. 6 | 9001616802973

Beber sozinho é uma grande diversão com o Copo MAM Fun to Drink 
Night. Combinando o design e funcionalidade tradicionais da linha MAM, 
com o estilo e inovação da alça Night que brilha no escuro, o copo MAM 
Funto Drink Night é ideal para ajudar os pequenos na transição do copo 
treino para os copos comuns. Com bocal rígido, o copo MAM Fun to 
Drink possui ainda um sistema patenteado de válvula que permite utilizar 
o copo em dois módulos - sem vazamento ou fluxo livre. Alças que 
brilham no escuro, especialmente desenhadas para as pequenas mãos 
das crianças.

1002-92 / 4238 COPO FUN TO DRINK NIGHT 270ML ROSA
9 x 19 x 8 cm | Cx. 6 | 9001616802980

Beber sozinho é uma grande diversão com o Copo MAM Fun to Drink 
Night. Combinando o design e funcionalidade tradicionais da linha MAM, 
com o estilo e inovação da alça Night que brilha no escuro, o copo MAM 
Funto Drink Night é ideal para ajudar os pequenos na transição do copo 
treino para os copos comuns. Com bocal rígido, o copo MAM Fun to 
Drink possui ainda um sistema patenteado de válvula que permite utilizar 
o copo em dois módulos - sem vazamento ou fluxo livre. Alças que 
brilham no escuro, especialmente desenhadas para as pequenas mãos 
das crianças.

7230-2 / 4244 COPO FUN TO DRINK 270ML GIRLS
8 x 21,2 x 8 cm | Cx. 6 | 9001616245992

O copo Fun to Drink comporta 270ml e é adequado 
para crianças a partir do 8º mês. Com um bocal rigido e 

antivazamento, auxilia na transição para o copo tradicional. Suas 
alças são antideslizantes para melhor aderência e seu formato 

ergonômico se ajusta às mãos pequenas.

1002-93 / 4239 COPO FUN TO DRINK NIGHT 270ML NEUTRO
9 x 19 x 8 cm | Cx. 6 | 9001616802997

Beber sozinho é uma grande diversão com o Copo MAM Fun to Drink Night. 
Combinando o design e funcionalidade tradicionais da linha MAM, com o 
estilo e inovação da alça Night que brilha no escuro, o copo MAM Funto 
Drink Night é ideal para ajudar os pequenos na transição do copo treino 

para os copos comuns. Com bocal rígido, o copo MAM Fun to Drink possui 
ainda um sistema patenteado de válvula que permite utilizar o copo em 

dois módulos - sem vazamento ou fluxo livre. Alças que brilham no escuro, 
especialmente desenhadas para as pequenas mãos das crianças.

7229-9 / 4223 COPO DE TRANSIÇÃO TRAINER 220ML BOYS
8 x 22 x 10 cm | Cx. 6 | 9001616243998

O copo Trainer comporta 220ml e é adequado para crianças a partir do 4º mês. Com um 
bocal de silicone antivazamento, ajusta-se à habilidade de sucção de cada bebê. Todas as 
suas peças são compatíveis e intercambiáveis com as mamadeiras da MAM. Sua tampa 
protege contra a sujeitra e pode ser usada para medir pequenos volumes graças à escala  
graduada.

7230-0 / 4224 COPO DE TRANSIÇÃO TRAINER 220ML GIRLS
8 x 22 x 10 cm | Cx. 6 | 9001616244001

O copo Trainer comporta 220ml e é adequado para crianças a partir do 4º mês. Com um 
bocal de silicone antivazamento, ajusta-se à habilidade de sucção de cada bebê. Todas as 
suas peças são compatíveis e intercambiáveis com as mamadeiras da MAM. Sua tampa 
protege contra a sujeitra e pode ser usada para medir pequenos volumes graças à escala  
graduada.

7230-1 / 4243 COPO FUN TO DRINK 270ML BOYS
8 x 23 x 8 cm | Cx. 6 | 9001616245961

O copo Fun to Drink comporta 270ml e é adequado para crianças a partir do 8º mês. Com 
um bocal rigido e antivazamento, auxilia na transição para o copo tradicional. Suas alças 
são antideslizantes para melhor aderência e seu formato ergonômico se ajusta às mãos 
pequenas.

NOVO

NOVO NOVO
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7232-0 / 9345 POTE PARA FÓRMULA INFANTIL MILK POWDER 
BOX BOYS
6 x 15 x 13 cm | Cx. 6 | 9001616702440

O Porta leite em pó da MAM foi desenvolvido como uma maneira prática e 
higiênica de transportar fórmula infantil. Seu formato triangular com aberturas 
individuais evita o acúmulo de leite em pó nos cantos. Com um formato 
achatado é fácil de colocar na bolsa, mesmo podendo transportar até 40 
gramas por compartimento.

7232-1 / 9346 POTE PARA FÓRMULA INFANTIL MILK POWDER 
BOX GIRLS
6 x 15 x 13 cm | Cx.  | 9001616702457

O Porta leite em pó da MAM foi desenvolvido como uma maneira prática e 
higiênica de transportar fórmula infantil. Seu formato triangular com aberturas 
individuais evita o acúmulo de leite em pó nos cantos. Com um formato 
achatado é fácil de colocar na bolsa, mesmo podendo transportar até 40 
gramas por compartimento.

4434-4 / 9133 COLHERES TERMOSSENSÍVEIS BOYS
9,4 x 22,5 x 3,5 cm | Cx. 6 | 9001616702464

Muda de cor se o alimento estiver muito quente, é macia e suave 
para o palato e as gengivas. Com 2 etapas para se alimentar : 

Etapa 1 os pais e bebês podem segurar juntos, etapa 2 a colher 
curta e larga criada para mãos pequenas de bebês, ideal para 
eles a segurarem sozinhos.Superfícies antideslizantes, firme e 

fácil para que pais e bebês segurem. Compacta e ocupa pouco 
espaço! Dois compartimentos mantêm as colheres usadas limpas e 

higienicamente separadas.

4434-6 / 9134 COLHERES TERMOSSENSÍVEIS GIRLS
9,4 x 22,5 x 3,5 cm | Cx. 6 | 9001616702471

Muda de cor se o alimento estiver muito quente, é macia e suave 
para o palato e as gengivas. Com 2 etapas para se alimentar : 

Etapa 1 os pais e bebês podem segurar juntos, etapa 2 a colher 
curta e larga criada para mãos pequenas de bebês, ideal para 
eles a segurarem sozinhos.Superfícies antideslizantes, firme e 

fácil para que pais e bebês segurem. Compacta e ocupa pouco 
espaço! Dois compartimentos mantêm as colheres usadas limpas e 

higienicamente separadas.

1002-90 / 4219 COPO TRAINER NIGHT 220ML NEUTRA
9 x 18 x 7 cm | Cx. 6 | 9001616802966

Beber sozinho é uma grande aventura mas com o Copo MAM Trainer+ Night os pequenos 
vão conseguir fazer isso até mesmo no escuro. Combinando o design e funcionalidade 
tradicionais da linha MAM, com o estilo e inovação da alça Night que brilha no escuro, o copo 
MAM Trainer+ Night é ideal para o aprendizado do bebê. Possui sistema antivazamento e 
é fácil de segurar. Bocal supermacio com superfície de Silicone Skinsoft – para uma fácil 
transição do peito ou mamadeira para o copo. Alças que brilham no escuro, especialmente 
desenhadas para as pequenas mãos das crianças e que são compatíveis com todas as 
mamadeiras MAM.

1002-89 / 4218 COPO TRAINER NIGHT 220ML ROSA
9 x 18 x 7 cm | Cx. 6 | 9001616802959

Beber sozinho é uma grande aventura mas com o Copo MAM Trainer+ Night os pequenos 
vão conseguir fazer isso até mesmo no escuro. Combinando o design e funcionalidade 
tradicionais da linha MAM, com o estilo e inovação da alça Night que brilha no escuro, o copo 
MAM Trainer+ Night é ideal para o aprendizado do bebê. Possui sistema antivazamento e 
é fácil de segurar. Bocal supermacio com superfície de Silicone Skinsoft – para uma fácil 
transição do peito ou mamadeira para o copo. Alças que brilham no escuro, especialmente 
desenhadas para as pequenas mãos das crianças e que são compatíveis com todas as 
mamadeiras MAM.

1002-88 / 4217 COPO TRAINER NIGHT 220ML AZUL
9 x 18 x 7 cm | Cx. 6 | 9001616802942

Beber sozinho é uma grande aventura mas com o Copo MAM Trainer+ Night os pequenos 
vão conseguir fazer isso até mesmo no escuro. Combinando o design e funcionalidade 
tradicionais da linha MAM, com o estilo e inovação da alça Night que brilha no escuro, o copo 
MAM Trainer+ Night é ideal para o aprendizado do bebê. Possui sistema antivazamento e 
é fácil de segurar. Bocal supermacio com superfície de Silicone Skinsoft – para uma fácil 
transição do peito ou mamadeira para o copo. Alças que brilham no escuro, especialmente 
desenhadas para as pequenas mãos das crianças e que são compatíveis com todas as 
mamadeiras MAM.

NOVO NOVO NOVO
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5722-7 / 3040 BALDE DE PRAIA E JARDIM
23,5 x 23 x 19,5 cm | Cx. 8 | 7896743830409

6981-0 / 9810 KIT BALDINHO DE PRAIA
21,4 x 26,1 x 15,3 cm | Cx. 4 | 7896744898101

7144-5 / 5085 KIT PRAIA DINOSSAURO
20 x 2,3 x 20 cm | Cx. 6 | 7896744850857

6982-0 / 5080 KIT PRAIA UNICÓRNIO
23,4 x 22,3 x 31,8 cm | Cx. 6 | 7896744850802

5724-1 / 4440 CESTA DE AREIA
19,4 x 19,3 x 21,8 cm | Cx. 12 | 7896744844405

5440-4 / 4600 CONJUNTO DE PRAIA
22 x 18 x 23,4 cm | Cx. 12 | 7896744846003

5727-0 / 4860 VOU PRA PRAIA
22 x 18,4 x 21,3 cm | Cx. 6 | 7896744848601
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5723-6 / 3020 CARRETA DE PRAIA
17,7 x 19,3 x 14,2 cm | Cx. 6 | 7896743830201

5723-8 / 3000 CARRINHO DE PRAIA
13,5 x 20 x 39 cm | Cx. 4 | 7896743830003

5440-6 / 4410 CARRIOLA MALUCA
23 x 32 x 26 cm | Cx. 12 | 7896744844108

5723-3 / 4820 CAÇAMBA PRAIA
12 x 18 x 38 cm | Cx. 6 | 7896744848205

5440-7 / 4340 CAÇAMBA PRAIA MASTER
36 x 18 x 16 cm | Cx. 6 | 7896744843408

5723-4 / 4610 CAÇAMBA TRUCK
15,7 x 17,9 x 36,1 cm | Cx. 6 | 7896744846102

5723-5 / 4810 CAMINHÃO CAÇAMBA
12,2 x 18 x 38,4 cm | Cx. 6 | 7896744848106
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5725-7 / 4740 S.O.S MONTE LIBANO
12,8 x 16,6 x 38,2 cm | Cx. 6 | 7896744847406

5440-1 / 4580 OFICINA MASTER
17 x 22 x 41 cm | Cx. 6 | 7896744845808

5725-8 / 4375 SOCORRO MASTER COM ACESSÓRIOS
17,1 x 29 x 39,9 cm | Cx. 6 | 78967448437505724-0 / 2045 CEGONHEIRA TRANSDELTA

16 x 19,2 x 58,6 cm | Cx. 12 | 7896743820455

5966-6 / 4990 FORCE TRUCK
11,2 x 17,6 x 47,9 cm | Cx. 12 | 7896744849905

6917-2 / 4721 BUGGY UNICÓRNIO MÁGICO
22,1 x 32,3 x 19,7 cm | Cx. 6 | 7896744847215
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7144-7 / 4735 VAN POP GIRL
22,8 x 26 x 45,8 cm | Cx. 4 | 7896744847352

6415-5 / 4917 GIRLS POWER CAR
16,3 x 18,8 x 38,1 cm | Cx. 6 | 7896744849172

5726-7 / 4915 TOP CAR
16 x 19,8 x 38,3 cm | Cx. 6 | 7896744849158

5725-9 / 4880 SPORT CAR
15,8 x 19,6 x 38,3 cm | Cx. 6 | 7896744848809

5440-8 / 4830 CAÇAMBA EDUCATIVA
12 x 18 x 38 cm | Cx. 6 | 7896744848304

5440-9 / 4850 CAÇAMBA COM FORMAS
15,3 x 17,7 x 36,2 cm | Cx. 6 | 7896744848502 7340-1 / 155 CAMINHÃO COM FORMAS

15,7 x 18,9 x 38,5 cm | Cx. 6 | 7896744801552
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5726-6 / 4300 TARTARUGA MARUJO COM FORMAS
17,9 x 19,8 x 24,1 cm | Cx. 6 | 7896744843002

5725-4 / 4290 MINHA CASINHA COM FORMAS
24 x 18,5 x 21,3 cm | Cx. 4 | 7896744842906

7144-6 / 5055 BALDE COM BLOCOS DINOSSAURO
12,8 x 14,2 x 27 cm | Cx. 6 | 7896744850550

6917-3 / 5050 BALDE COM BLOCOS UNICÓRNIO MÁGICO
15,3 x 13,9 x 19,7 cm | Cx. 6 | 7896744850505

5440-0 / 4790 SACOLA COM BLOCOS 103 PEÇAS
22,4 x 8,8 x 23 cm | Cx. 6 | 7896744847901

5439-9 / 4800 SACOLA COM BLOCOS 49 PEÇAS
21,2 x 6,4 x 11 cm | Cx. 12 | 7896744848007

5439-8 / 4780 SACOLA COM BLOCOS 69 PEÇAS
12,8 x 13 x 17 cm | Cx. 12 | 7896744847802
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5722-6 / BB4460 BALANÇO BABY
40 x 37 x 35 cm | Cx. 4 | 7896744844603

5723-1 / 4690 BERÇO ROSA
33,7 x 26,9 x 55,1 cm | Cx. 4 | 7896744846904

5724-2 / 4405 FOGÃO E ACESSÓRIOS
20 x 17 x 26 cm | Cx. 12 | 7896744844054

5724-3 / 4590 GELADEIRA COM ACESSÓRIOS
27,9 x 49 x 27,6 cm | Cx. 2 | 7896744845907

5440-2 / 4840 LIGUE OS NÚMEROS 144 PEÇAS
19 x 17,9 x 11,3 cm | Cx. 12 | 7896744848403

6907-2 / MI5075 MESA COM CADEIRA DINOSSAUROS
15,7 x 55,9 x 49,7 cm | Cx. 3 | 7896744850758

6907-1 / MI5070 MESA COM CADEIRA UNICÓRNIO
14,8 x 56,1 x 50 cm | Cx. 3 | 7896744850703
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7335-1 / 140 MUNDO BITA MESA COM CADEIRA
15 x 56 x 50 cm | Cx. 3 | 7896744801408

7334-4 / 100 MUNDO BITA BALDE COM BLOCOS
18 x 19 x 18 cm | Cx. 6 | 7896744801002

7819-0 / 230 MUNDO BITA TURMA DO BITA COM BLOCOS
6 x 17 x 29 cm | Cx. 8 | 7896744802306

7819-1 / 235 MUNDO BITA DIA DE SOL COM BLOCOS
11 x 26 x 15 cm | Cx. 6 | 7896744802351 7819-4 / 240 MUNDO BITA FAZENDINHA COM BLOCOS

11 x 26 x 15 cm | Cx. 6 | 7896744802405

7334-5 / 105 MUNDO BITA BALANÇO
34 x 39 x 39 cm | Cx. 4 | 7896744801057
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7335-2 / 145 MUNDO BITA VOU PRA PRAIA
20 x 20 x 19 cm | Cx. 6 | 7896744801453

7334-6 / 115 MUNDO BITA CÃOZINHO
9 x 21 x 26 cm | Cx. 6 | 7896744801156

7335-0 / 135 MUNDO BITA ELEFANTÃO
30 x 28 x 39 cm | Cx. 6 | 7896744801354

7334-7 / 120 MUNDO BITA ELEFANTINHO
37 x 25 x 11 cm | Cx. 6 | 7896744801200

7334-9 / 130 MUNDO BITA TRENZINHO
10 x 26 x 28 cm | Cx. 6 | 7896744801309

7334-3 / 95 MUNDO BITA CARRINHO
16 x 20 x 38 cm | Cx. 6 | 7896744800951

7334-8 / 125 MUNDO BITA CASINHA
24 x 19 x 27 cm | Cx. 4 | 7896744801255
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7333-6 / 20 MASHA E URSO BALANÇO INFANTIL
34 x 39 x 39 cm | Cx. 4 | 7896744800203

7334-0 / 40 MASHA E URSO BALDE COM BLOCOS
18 x 19 x 18 cm | Cx. 6 | 7896744800401

7334-2 / 50 MASHA E URSO BALDE DE PRAIA
18 x 19 x 18 cm | Cx. 6 | 7896744800500

7333-7 / 25 MASHA E URSO BLOCOS PARQUE COM BALANÇO
10 x 21 x 18 cm | Cx. 6 | 7896744800258

7333-9 / 35 MASHA E URSO BLOCOS PARQUE COM CASINHA
34,5 x 26 x 11,5 cm | Cx. 6 | 7896744800357

7333-8 / 30 MASHA E URSO BLOCOS PARQUE COM JARDIM
34,5 x 26 x 11 cm | Cx. 6 | 7896744800302
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7819-3 / 225 MASHA E URSO COM BLOCOS
6 x 17 x 29 cm | Cx. 8 | 7896744802252

7334-1 / 45 MASHA E URSO LEVA BLOCOS
11 x 18 x 17 cm | Cx. 6 | 7896744800456 7333-5 / 15 MASHA E URSO MESINHA COM CADEIRA

15 x 56 x 50 cm | Cx. 3 | 7896744800159

7818-9 / 210 TURMA DA MÔNICA 4 BONECOS E BLOCO
6 x 17 x 29 cm | Cx. 8 | 7896744802108

7818-7 / 195 TURMA DA MÔNICA PARQUE CEBOLINHA E MAGALI
11 x 26 x 15 cm | Cx. 6 | 7896744801958

7818-6 / 200 TURMA DA MÔNICA PLAYGROUND MÔNICA E CASCÃO
11 x 26 x 15 cm | Cx. 6 | 7896744802009
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7818-8 / 215 TURMA DA MÔNICA TRENZINHO 
COM 4 BONECOS E BLOCOS
11 x 26 x 15 cm | Cx. 6 | 7896744802153

6291-3 / 9610 HELLO KITTY BLOCOS
15 x 13,8 x 21,1 cm | Cx. 6 | 7896744896107

7819-6 / 190 HELLO KITTY MESA COM CADEIRA
15,6 x 55,7 x 49,6 cm | Cx. 3 | 7896744801903

5967-0 / HA9805 PLAYDOH CADEIRA COM ACESSÓRIOS
13,8 x 28,8 x 33,3 cm | Cx. 6 | 7896744898057

6415-7 / 9830 PLAYDOH LEVA MASSAS COM ACESSORIOS
19,5 x 15,7 x 24,8 cm | Cx. 6 | 7896744898309

5966-9 / HA9800 PLAYDOH MESINHA COM CADEIRA
15,9 x 56,7 x 49 cm | Cx. 3 | 7896744898002
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5690-8 / 1177 ADMINISTRANDO O SEU DINHEIRO
5,8 x 32,2 x 42,8 cm | Cx. 4 | 7896647011775

8263-0 / 2865 AVENTURAS DE UMA PRINCESA
6,4 x 32 x 42,4 cm | Cx. 4 | 7896647028650

7958-2 / 1079 BATALHA NAVAL
7,1 x 32,1 x 43,4 cm | Cx. 4 | 7896647010792

6440-7 / 7358 BICO FECHADO
5,6 x 43,3 x 32,1 cm | Cx. 4 | 7896647073582

5690-7 / 1178 CUCA LEGAL
32,5 x 44,5 x 6 cm | Cx. 4 | 7896647011782

1003-33 / 939 JOGO DO XIS CAMILA LOURES
32,5 x 44,5 x 6 cm | Cx. 4 | 7896647009390

7811-6 / 7282 MÁGICAS
26 x 29,8 x 14,5 cm | Cx. 2 | 7896647072820
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8263-1 / 1174 PALAVRAS CRUZADAS
0 x 0 x 0 cm | Cx. 4 | 7896647011744

7811-4 / 984 PARTIU
6 x 32,5 x 44,5 cm | Cx. 4 | 7896647009840

8263-2 / 2750 QUAL É A PALAVRA?
6,3 x 31,9 x 42 cm | Cx. 4 | 7896647027509

8401-9 / 7281 QUEM É VOCÊ?
7,2 x 32 x 43,3 cm | Cx. 4 | 7896647072813

7512-2 / 2866 SUSPEITO
6,6 x 32,1 x 42,9 cm | Cx. 4 | 7896647028667

1003-34 / 2164 TROPAS
32,5 x 44,5 x 6 cm | Cx. 4 | 7896647021644

8089-2 / 7299 MEGA DICAS
5,9 x 30,1 x 43,5 cm | Cx. 4 | 7896647072998

7817-4 / 2162 O PEQUENO FAZENDEIRO
32,5 x 44,5 x 6 cm | Cx. 4 | 7896647021620
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1003-32 / 985 CONSTRU SHOP
25 x 32 x 5 cm | Cx. 5 | 7896647009857

7811-9 / 986 DICAS
5 x 25 x 32 cm | Cx. 5 | 7896647009864 8402-0 / 7303 FACA FACE

23 x 36 x 4 cm | Cx. 6 | 7896647073032

7811-8 / 987 FAZENDO MÍMICAS
5 x 25 x 32 cm | Cx. 5 | 7896647009871 8576-6 / 7173 FORCA

4,5 x 22,8 x 35,8 cm | Cx. 6 | 7896647071731

7812-0 / 988 JOGO DAS COMBINAÇÕES
5 x 25 x 32 cm | Cx. 5 | 7896647009888

5691-4 / 2796 O PEQUENO EMPRESÁRIO
5,5 x 30 x 23 cm | Cx. 5 | 7896647027967
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7812-2 / 2171 PALAVRAS CRUZADAS
6 x 24,5 x 32 cm | Cx. 5 | 7896647021712

7811-7 / 989 PULO DO GATO
5 x 25 x 32 cm | Cx. 5 | 7896647009895

8401-7 / 7271 QUEM É VOCÊ? DINOSSAUROS
26 x 36 x 4 cm | Cx. 6 | 7896647072714

6559-3 / 2822 QUEM É VOCÊ? PRINCESAS
4,8 x 22,2 x 36 cm | Cx. 6 | 7896647028223

7812-1 / 7172 STOP
4,5 x 23,3 x 36,6 cm | Cx. 6 | 7896647071724

5691-3 / 2781 TRÂNSITO
23,3 x 36,6 x 4,5 cm | Cx. 6 | 7896647027813

7558-6 / 2183 VERDADE OU DESAFIO
5,6 x 24,2 x 31,5 cm | Cx. 5 | 7896647021835



210

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

7453-3 / 2879 6 EM 1 CAIXA EM MADEIRA
5,2 x 28,6 x 28,2 cm | Cx. 3 | 7896647028797

6440-6 / 2915 BLOKITOS 60 PEÇAS
5,7 x 31,2 x 43,2 cm | Cx. 4 | 7896647029152

8402-1 / 7460 CAIU PERDEU
8,2 x 8,1 x 27,1 cm | Cx. 4 | 7896647074602

1003-37 / 950 KIT MASSINHA SUPER CONJUNTO
5,4 x 22,5 x 6,4 cm | Cx. 24 | 7896647009505

1003-35 / 1975 KIT MASSINHA SORVETERIA
21,3 x 31 x 8 cm | Cx. 24 | 7896647019757

1003-36 / 9004 KIT MASSINHA START
22 x 32 x 6 cm | Cx. 24 | 7896647090046
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7812-3 / 998 P24 TUBARÃO
5,5 x 18,5 x 24,2 cm | Cx. 6 | 7896647009987

7812-4 / 2157 P24 UNICÓRNIO BABY
6 x 18 x 25 cm | Cx. 6 | 7896647021576

7812-7 / 2863 P150 PRINCESAS
5,5 x 18,5 x 24,2 cm | Cx. 6 | 7896647028636

7812-6 / 2874 P150 T-REX
6 x 19 x 25 cm | Cx. 6 | 7896647028742

7697-6 / 961 P500 CAPADÓCIA
6 x 20 x 27 cm | Cx. 6 | 7896647009611

7697-7 / 7265 P500 COLISEU
6 x 20 x 27 cm | Cx. 6 | 7896647072653

7812-8 / 2979 P PROGRESSIVO PETS
5,5 x 20,5 x 26,5 cm | Cx. 6 | 7896647029794
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7697-8 / 2978 P500 PARIS
27 x 20 x 6 cm | Cx. 6 | 7896647029787

7697-5 / 863 P500 AMSTERDAM
5,5 x 20,5 x 26,5 cm | Cx. 6 | 7896647008638

7698-1 / 963 P1000 ITALIA
7 x 24 x 32 cm | Cx. 4 | 7896647009635

7697-9 / 983 P1000 NOSSA SENHORA
6,6 x 24,5 x 32 cm | Cx. 4 | 7896647009833

7698-4 / 7288 P1000 PORTUGAL
7 x 24 x 32 cm | Cx. 4 | 7896647072882

7698-0 / 960 P1000 SUIÇA
6,6 x 24,5 x 32 cm | Cx. 4 | 7896647009604

7698-2 / 7267 P1000 TAJ MAHAL
6,6 x 24,5 x 32 cm | Cx. 4 | 7896647072677

7698-3 / 7266 P1000 VENEZA
6,6 x 24,5 x 32 cm | Cx. 4 | 7896647072660
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6869-7 / 5416 CLAIRE ACESSÓRIOS
15,8 x 42,3 x 41,7 cm | Cx. 3 | 7896965254168

Boneca com mamadeira e suqueira (para simular 
a alimentação da boneca) e chupeta (para acalmar 
a boneca “ludicamente”). Acompanha também 
uma fraldinha para simular a troca do bebê.

7637-7 / 5057 ROMA BABIES BANHO E SONHO
37 x 34 x 13,4 cm | Cx. 4 | 7896965250573

A Roma Babies - Banho & Sonho enfatiza a importância na higiene 
e o momento de interação entre pais e filhos com brincadeiras na 

água. Vem com roupão para evitar o frio, patinho de vinil, buchinha 
para banho, potinho para por shampoo e fralda.

7638-0 / 5069 ROMA BABIES HORA DA VACINA
14 x 37 x 34 cm | Cx. 4 | 7896965250696

Muitas doenças comuns e graves podem ser evitadas com a vacinação. 
Por isso, a Roma Babies - Hora da Vacinação enfatizada a importância das 
primeiras vacinas, como poliomielite, rubéola, tétano, meningite, hepatite e 
muitas outras. Vem com uma linda roupinha, injeção e conta gotas.

7637-6 / 5056 ROMA BABIES PRIMEIRA MAMADEIRA
37 x 34 x 13,4 cm | Cx. 4 | 7896965250566

Roma Babies - Primeira Mamadeira representa o momento de 
carinho entre a mamãe e o bebê. Vem com mamadeira mágica de 

leite, chupeta, fralda, além de uma linda roupinha com tiara

7287-2 / 5068 ROMA BABIES PRIMEIRAS COMIDINHAS
13,5 x 37 x 34 cm | Cx. 4 | 7896965250689

Roma Babies Primeiras Comidinhas – Ao experimentar as primeiras 
comidinhas sólidas, o bebê aprende e desenvolve a coordenação 
motora e física. Quando se alia a exploração ao ato de comer o bebê 
cria um relacionamento muito mais interessante com a comida. Vem 
com talheres, suqueira e pratinho.

7637-8 / 5058 ROMA BABIES SAÍDA DA MATERNIDADE
20 x 43 x 17,5 cm | Cx. 4 | 7896965250580

Chegou o tão esperando momento! É hora de sair da maternidade e ir pra casa. A Roma Babies - Saída da Maternidade vem 
com manta, macacão, chupeta e certidão de nascimento. Disponível em 3 cores individuais, vermelho, rosa e azul.

7637-9 / 5059 ROMA BABIES VISITA AO PEDIATRA
37 x 34 x 13,5 cm | Cx. 4 | 7896965250597

A Roma Babies - Visita ao Pediatra enfatiza a importância e o 
momento de conhecimento entre os pais e o bebê. É através da 
consulta com o Pediatra que se descobre todas as necessidade 

e cuidados iniciais e mais importantes. Vem com estetoscópio, 
otoscópio, martelinho, termômetro, prancheta e cartela de curativos
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1002-29 / 5046 ROMA BABIES CARRINHO DE BEBÊ
30 x 40 x 25 cm | Cx. 3 | 7896965250467

Para auxiliar na locomoção, o Carrinho de Bebê beneficia no conforto e praticidade. 
Através dele, o cuidado se intensifica trazendo experiências e explorações, seja 
dentro de casa ou até mesmo em um belo passeio externo. Momentos novos e 
divertidos intensificam a relação entre os pais e o bebê. 

1002-24 / 5000 ROMA BABIES KIT XIXI
27 x 16 x 7 cm | Cx. 8 | 7896965250009

Este kit xixi representa o início do aprendizado de 
seu bebê ao deixar a fralda. Vem com 01 penico, 
01 fralda e 01 mamadeira mágica.

1002-25 / 5001 ROMA BABIES KIT BANHO
16 x 18 x 5,5 cm | Cx. 8 | 7896965250016

Desde os primeiros dias de vida, o banho é um dos momentos mais importantes de 
sua rotina. Mais do que a hora da higiene pessoal, o banho é um ótimo momento 

para reforçar os laços entre o bebê e seus pais, além de um ótimo aliado para 
o relaxamento e um sono tranquilo. Este kit para banho vem com 01 fralda, 01 

bichinho de banho, 01 frasco de xampu e 01 esponjinha

1002-26 / 5005 ROMA BABIES KIT MAMADEIRAS
6 x 18 x 17 cm | Cx. 8 | 7896965250054

Roma Babies - Mamadeira representa o momento de carinho 
entre a mamãe e o bebê. Este kit vem com 01 mamadeira 
mágica e 01 suqueira mágica.

1002-27 / 5006 ROMA BABIES KIT PRIMEIRA MAMADEIRA E CHUPETA
7 x 15 x 14 cm | Cx. 8 | 7896965250061

Roma Babies - Mamadeira representa o momento de carinho entre a mamãe e o bebê. 
Este kit vem com 01 mamadeira mágica e 01 chupeta.

1002-28 / 5007 ROMA BABIES KIT PRIMEIRAS COMIDINHAS
25 x 28 x 7 cm | Cx. 8 | 7896965250078

Ao experimentar as primeiras comidinhas sólidas, o bebê aprende e desenvolve 
a coordenação motora e física. Quando se alia a exploração ao ato de comer, 

o bebê cria um relacionamento muito mais interessante com a comida. Este kit 
vem com 01 pratinho, 03 talheres, 01 babador e 01 suqueira mágica.
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5967-5 / 5075 BEBÊ REAL
25,5 x 21,8 x 52 cm | Cx. 2 | 7896965250757

Bebê Real tem a proposta de fazer as crianças sentirem 
como se estivessem carregando um bebê de verdade. Possui 
material macio agradável ao tato com cheirinho de bebê e 
roupas em tecido. O bebê possui peso adicional para dar a 
sensação de peso. Desenvolve a criatividade, coordenação 
motora e raciocínio lógico nas crianças.

7288-4 / 5083 BEBÊ REAL AZUL
25,5 x 22,5 x 52 cm | Cx. 2 | 7896965250832

Bebê Real Azul - Vem com certidão de nascimento, o 
Bebê Real  dá a sensação de carregar no colo um bebê 

de verdade. Toque suave e cheirinho de bebê.

7288-3 / 5079 BEBÊ REAL EXPRESSÕES ALEGRE
52 x 22 x 25,5 cm | Cx. 2 | 7896965250795

Bebê Real Expressões Alegres – Vem com certidão de 
nascimento, o Bebê Real com expressão alegre,  dá a 

sensação de carregar no colo um bebê de verdade. Toque 
suave e cheirinho de bebê.

7288-5 / 5084 BEBÊ REAL EXPRESSÕES QUERO CARINHO
25,5 x 22,5 x 52 cm | Cx. 2 | 7896965250849

Bebê Real Expressões – Quero Carinho - Vem com certidão de nascimento, o Bebê 
Real com expressão pedindo carinho,  dá a sensação de carregar no colo um bebê de 
verdade. Toque suave e cheirinho de bebê.

7287-3 / 5682 BEBEZINHO REAL PRIMEIROS CUIDADOS 
MENINO COLEÇÃO GÊMEOS
12 x 36 x 34 cm | Cx. 4 | 7896965256827

Bebezinho Real Primeiros Cuidados Menino – Coleção Gêmeos – Vem 
com acessórios médicos (estetoscópio, tesoura, otoscópio e martelo, 
termômetro e seringa, pulseira) e chupeta para vocês estar preparada 
a todo instante. E após cuidar, você dá a chupeta para ele descansar.

7287-4 / 5683 BEBEZINHO REAL PRIMEIROS CUIDADOS 
MENINA COLEÇÃO GÊMEOS
34 x 36 x 12 cm | Cx. 4 | 7896965256834

Bebezinho Real Primeiros Cuidados Menina – Coleção Gêmeos - Vem 
com acessórios médicos (estetoscópio, tesoura, otoscópio e martelo, 
termômetro e seringa, pulseira) e chupeta para vocês estar preparada 
a todo instante. E após cuidar, você dá a chupeta para ele descansar.
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7287-5 / 5684 BEBEZINHO REAL XIXI MENINO
22,5 x 26 x 41,5 cm | Cx. 4 | 7896965256841

Bebezinho Real Xixi – Menino - Pressionando a mamadeira 
o bebê toma a água, retirando o macacãozinho e 

posicionando o bebê sobre o peniquinho ele faz xixi. Vem 
com mamadeira, chupeta e peniquinho. Boneca de vinil e 

corpinho macio com enchimento de tecido.

7287-6 / 5685 BEBEZINHO REAL XIXI MENINA
42 x 26 x 23 cm | Cx. 4 | 7896965256858

Bebezinho Real Xixi – Menina - Pressionando a mamadeira 
o bebê toma a água, retirando o macacãozinho e 
posicionando o bebê sobre o peniquinho ele faz xixi. Vem 
com mamadeira, chupeta e peniquinho. Boneca de vinil e 
corpinho macio com enchimento de tecido.

5707-3 / 5424 BEBÊ MANIA MINI PAPINHA
21 x 27 x 18 cm | Cx. 6 | 7896965254243

Mini bonequinha em vinil com roupas em tecido. Acompanha uma 
cadeirinha para dar papinha a boneca. Disponível em várias cores. 
Desenvolve a criatividade, sociabilidade e afetividade nas crianças.

6415-9 / 4505 BEBÊ MANIA PENIQUINHO
8 x 17,2 x 32,9 cm | Cx. 6 | 7896965245050

Bebê Mania - Peniquinho é uma mini boneca bebê com tiara e fralda, com troca de roupa, 
macacão e sandálias e acessórios, mamadeira, chupeta e mini peniquinho. Possui cores 
brilhantes e material macio agradável ao tato. Desenvolve a criatividade, coordenação motora 
e raciocínio lógico no processo de dar a mamadeira e colocá-la no peniquinho para fazer xixi.

6416-0 / 4503 BEBÊ MANIA PET
3,6 x 22 x 21,4 cm | Cx. 6 | 7896965245036

Bebê Mania - Pet é uma mini boneca com tiara e vestido acompanha de um mini cachorro 
e um mini gato e acessórios, sapatinho para boneca e comedouro para os pets. Possui 
material macio  agradável ao tato e cores brilhantes. Desenvolve a criatividade das crianças 
e o respeito aos animais de estimação.

6906-3 / 5604 GALINHA PINTADINHA 
MINI BABY
17 x 35 x 32 cm | Cx. 4 | 7896965256049

Boneca em vinil macio com roupas em tecido com 
a temática da Galinha Pintadinha. Acompanha 
um travesseiro em tecido com a figura da Galinha 
Pintadinha. Desenvolve a criatividade, afetividade e 
sociabilidade nas crianças.

1002-35 / 5608 MINI GALINHA PINTADINHA 
MINI BABY
80 x 23 x 11 cm | Cx. 12 | 7896965256087

A Galinha Pintadinha vêm com roupinha temática, 
com cheirinho de bebê e corpinho macio e fofinho 
pronta para receber o abraço das crianças. Este 
display vêm com 06 lindas mini bonequinhas.
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7638-4 / 5166 CLASSIC DOLLS RECÉM NASCIDO PLUTO
25,5 x 51,5 x 19 cm | Cx. 2 | 7896965251662

Um bebê pronto pra brincar com roupa personalizada do cachorro mais companheiro (Pluto) 
da Disney. Vem com pijama, chupeta, além de uma certidão de nascimento para registrar o 
seu bebê. O sexto de uma super coleção que vai encantar nas brincadeiras durante o dia e 
também na hora de dormir!

7288-2 / 5162 CLASSIC DOLLS RECÉM NASCIDO MINNIE
51 x 25 x 26 cm | Cx. 2 | 7896965251624

Classic Dolls Recém Nascido Minnie - a linha Classic Dolls Recém 
Nascido é uma coleção com seis rostinhos diferentes, todos os bebês 
vem com pijaminha para dormir, chupeta e certidão de nascimento.

7288-1 / 5161 CLASSIC DOLLS RECÉM NASCIDO MICKEY
25 x 25 x 52 cm | Cx. 2 | 7896965251617

Classic Dolls Recém Nascido Mickey – a linha Classic Dolls Recém 
Nascido é uma coleção com seis rostinhos diferentes, todos os bebês 

vem com pijaminha para dormir, chupeta e certidão de nascimento

7638-1 / 5163 CLASSIC DOLLS RECÉM NASCIDO PATO DONALD
52 x 25,5 x 26 cm | Cx. 2 | 7896965251631

Um bebê bravinho com roupa personalizada do pato com o pavio mais curto 
(Donald) da Disney. Vem com pijama, chupeta, além de uma certidão de 

nascimento para registrar o seu bebê. O terceiro de uma super coleção que vai 
encantar nas brincadeiras durante o dia e também na hora de dormir!

7638-2 / 5164 CLASSIC DOLLS RECÉM NASCIDO MARGARIDA
25,5 x 51,5 x 19 cm | Cx. 2 | 7896965251648

Uma bebê super meiga com roupa personalizada do pata mais vaidosa (Margarida) da Disney. Vem 
com pijama, chupeta, além de uma certidão de nascimento para registrar o seu bebê. A quarta de 
uma super coleção que vai encantar nas brincadeiras durante o dia e também na hora de dormir!

7638-3 / 5165 CLASSIC DOLLS RECÉM NASCIDO PATETA
52 x 25 x 26 cm | Cx. 2 | 7896965251655

Um bebê brincalhão com roupa personalizada do personagem mais 
atrapalhado (Pateta) da Disney. Vem com pijama, chupeta, além de uma 
certidão de nascimento para registrar o seu bebê. O quinto de uma 
super coleção que vai encantar nas brincadeiras durante o dia e também 
na hora de dormir!
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7638-5 / 5167 CLASSIC DOLLS MICKEY MOUSE 
CARRINHO DE BEBÊ
45 x 79 x 23 cm | Cx. 2 | 7896965251679

Chegou o lançamento para encantar todos os coraçõezinhos, 
permitindo à criança reproduzir nelas todo o carinho recebido 
pelos pais: carrinho dobrável para fácil transporte, tem 
regulagem de altura do moisés com possibilidade de virar para 
frente e para trás, como um carrinho de verdade. Com porta-
treco em tecido e cinto de segurança.

7638-6 / 5168 CLASSIC DOLLS MINNIE MOUSE 
CARRINHO DE BEBÊ

23x 79 x 45 cm | Cx. 2 | 7896965251686

Chegou o lançamento para encantar todos os coraçõezinhos, 
permitindo à criança reproduzir nelas todo o carinho recebido 

pelos pais: carrinho dobrável para fácil transporte, tem 
regulagem de altura do moisés com possibilidade de virar 

para frente e para trás, como um carrinho de verdade. Com 
porta-treco em tecido e cinto de segurança.

7638-7 / 5169 CLASSIC DOLLS MICKEY MOUSE 
BEBÊ CONFORTO
31,5 x 43 x 16 cm | Cx. 4 | 7896965251693

Chegou o lançamento para encantar todos os 
coraçõezinhos, permitindo à criança reproduzir nelas todo 
o carinho recebido pelos pais: o bebê conforto, de fácil 
transporte. Com cinto de segurança. Com licença Disney, na 
cor vermelha.

7638-8 / 5171 CLASSIC DOLLS MINNIE MOUSE 
BEBÊ CONFORTO
32 x 16 x 43 cm | Cx. 4 | 7896965251716

Chegou o lançamento para encantar todos os 
coraçõezinhos, permitindo à criança reproduzir nelas todo 
o carinho recebido pelos pais: o bebê conforto, de fácil 
transporte. Com cinto de segurança. Com licença Disney, 
na cor rosa.

7637-4 / 5173 COLEÇÃO AMOR DE FILHOTE SIMBA
18,2 x 34,1 x 27,5 cm | Cx. 4 | 7896965251730

A Coleção Amor de Filhote, da Disney, traz o personagem tão 
querido pelas crianças: Simba, boneco em vinil com enchimento 
em algodão. É pesadinho, na embalagem vem um pijaminha e 
certidão de nascimento destacável. Ao colocar no sol aparece a 
marca na testa.

7637-5 / 5174 COLEÇÃO AMOR DE FILHOTE NALA
19,2 x 33,8 x 27,6 cm | Cx. 4 | 7896965251747

A Coleção Amor de Filhote, da Disney, traz a personagem Nala, 
boneco em vinil com enchimento em algodão. É pesadinho, na 

embalagem vem um pijaminha e certidão de nascimento destacável.
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1002-30 / 5840 COLEÇÃO BABY PET FILHOTINHOS  HORA DE DORMIR 
SORTIMENTO
19 x 29 x 22 cm | Cx. 4 | 7896965258401

Esta coleção “Filhotinhos” representa o primeiro pet reborn para as crianças apaixonadas 
por pets. Abrem e fecham os olhos, tem o corpo fofinho e vem com chupeta e certidão de 
nascimento. O filhote Shitzu também vem com touca de unicórnio e mamadeira mágica. 
O filhote Pug faz xixi e vem com fralda e mamadeira. O filhote Vira-lata vem com suqueira 
mágica, disponível em duas versões de cores: branco e marrom/ branco e preto.

1002-31 / 5841 COLEÇÃO BABY PET FILHOTINHOS  HORA DO BANHO 
SORTIMENTO
43 x 21 x 26 cm | Cx. 4 | 7896965258418

Bebê pet Buldogue tem o corpo macio de vinil e vem com certidão de nascimento, roupão 
de tubarão com touca, buchinha e banheirinha que sai água de verdade.

1002-32 / 5844 COLEÇÃO BABY PET FILHOTINHOS  
HORA DO VETERINÁRIO SORTIMENTO
19 x 29 x 22 cm | Cx. 4 | 7896965258449

O filhotinho Buldogue gosta de ficar limpinho e bem alimentado, e às vezes 
precisa visitar o veterinário, para que nada atrapalhe as brincadeiras.

1002-33 / 5858 COLEÇÃO BABY PET FILHOTINHOS HOTELZINHO PET
49 x 42 x 16 cm | Cx. 3 | 7896965258586

Um hotel com acessórios divertidos e interativos para brincar com seu filhote, e se divertir em cada cômodo.

1002-36 / 5859 COLEÇÃO BABY PET FILHOTINHOS 
MALETA VETERINÁRIA AZUL COM GATINHO
19 x 19 x 31 cm | Cx. 4 | 7896965258593

A coleção Filhotinhos Maleta veterinária Vem com Vários Acessórios 
Para Os Pequenos Cuidarem do seu gatinho. São Acessórios de 
Veterinário e Acessórios Para o Banho, Permitindo Que a Criança 
Cuide Não Só da Saúde do Bichinho, Mas Também da Sua Higiene! 
e o Mais Legal: Pode Utilizar Água de Verdade Na Hora Banho!

1002-37 / 5860 COLEÇÃO BABY PET FILHOTINHOS 
MALETA VETERINÁRIA PINK COM GATINHO

30 x 21 x 19 cm | Cx. 4 | 7896965258609

A coleção Filhotinhos Maleta veterinária Vem com Vários 
Acessórios Para Os Pequenos Cuidarem do seu gatinho. São 

Acessórios de Veterinário e Acessórios Para o Banho, Permitindo 
Que a Criança Cuide Não Só da Saúde do Bichinho, Mas 

Também da Sua Higiene! e o Mais Legal: Pode Utilizar Água de 
Verdade Na Hora Banho!
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7163-0 / 5512 DOUTOR CANINO MALETA ROSA
18,4 x 20,2 x 28,4 cm | Cx. 4 | 7896965255127

Doutor Canino - Maleta Rosa é um brinquedo de faz de 
contas com a temática de pet shop. O produto acompanha 
um cachorro em vinil macio caricato com cabeça grande 
e corpinho pequeno inspirado nos desenhos animados. O 
produto acompanha também uma maleta com banheira e 
acessórios para dar banho no cachorrinho. Desenvolve a 
criatividade, sociabilidade e afetividade nas crianças.

6917-8 / 5510 DOUTOR CANINO MALETA AZUL
19,7 x 19,2 x 28 cm | Cx. 4 | 7896965255103

Doutor Canino - Maleta é um brinquedo de faz de contas com a temática de pet shop. 
O produto acompanha um cachorro caricato com cabeça grande e corpinho pequeno 
inspirado nos desenhos animados. O produto acompanha também uma maleta com 
banheira e acessórios para dar banho no cachorrinho. Desenvolve a criatividade, 
sociabilidade e afetividade nas crianças.

1002-34 / 146 COLEÇÃO GIANT DINOS TRICERÁTOPS COM RODINHA
37 x 34 x 64 cm | Cx. 1 | 7896965201469

Um brinquedão direto do período cretáceo. Feito em vinil especial o Giant Tricerátops vem com 
rodinhas que não riscam o chão, macio e aguenta até 50 Kg. Possui apoio para as mãos e assento. 

5706-8 / 200 CAMINHÃO BABY TRUCK
13 x 20 x 24 cm | Cx. 6 | 7896965202008

Carrinho destinado ao desenvolvimento sensorial e motor. As peças são 
bastante coloridas e o plástico bem resistente (possui formas infantis). A criança 
pode empurrar, bascular e transportar materiais na caçamba do Baby Truck, 
simulando um caminhão de verdade.

7164-1 / 165 CARRO COLEÇÃO CHEVROLET KIDS
13,1 x 16,1 x 27 cm | Cx. 6 | 7896965201650

Coleção Chevrolet Kids foi desenvolvido para as crianças a partir de 3 meses de 
idade. Disponível nas versões Camaro, Ônix e S10. Confeccionado em vinil macio 
com cheirinho de carro novo. Todos os materiais são atóxicos. Os carrinhos possuem 
pinturas personalizadas iguais aos de verdade. Possui rodas livres.Desenvolve a 
coordenação motora nas crianças de primeira idade e, a criatividade através da 
associação do brinquedo com o mundo real.

5710-8 / 1780 ESCAVADEIRA GIANT ESCAVATOR
31,3 x 48,6 x 48 cm | Cx. 1 | 7896965217804

Giant Escavator é uma escavadeira gigante que a criança pode sentar e 
operar. Possui movimentação do braço e da pá através das alavancas, 
apoio para os pés da criança, porta trecos abaixo do banco. Ideal para 

crianças brincarem ao ar livre. Estimula a criatividade, coordenação motora 
e socialização com outras crianças.

5968-0 / 115 JOGO BOLICHE COLEÇÃO BICHINHOS
14,7 x 26,8 x 46,9 cm | Cx. 4 | 7896965201155

Brinquedo em vinil, desenvolvido para as crianças brincarem 
com esse tradicional jogo de pinos com a vantagem de serem 
mais pesados e mais macio que os pinos produzidos em plástico 
convencional.
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7442-6 / 1600 CARRO ROMA TÁTICO BLINDADO
17,2 x 21 x 41,5 cm | Cx. 4 | 7896965216005

Roma Tático Blindado - O Roma Tático Blindado é um super 
carro Blindado com design robusto que abre as portas 
traseiras e laterais. Vem com 2 militares.

7442-7 / 1605 CARRO ROMA TRANSPORTE DE VALORES
18 x 21,5 x 49 cm | Cx. 4 | 7896965216050

Roma Transporte de Valores - O Roma Transporte de Valores é um super 
carro Blindado com design robusto que abre as portas traseiras e laterais. 
Vem com 2 militares.

7287-7 / 1410 CAMINHÃO URBAN COLETOR
12,7 x 17,7 x 35,4 cm | Cx. 6 | 7896965214100

Caminhão Urban Coletor - O Urban Coletor é um caminhão super realista, 
pois possui uma caçamba basculante que proporciona mais diversão.

7442-8 / 1420 CAMINHÃO URBAN TIRA ENTULHO
12,6 x 18,2 x 32,7 cm | Cx. 6 | 7896965214209

Caminhão Urban Tira Entulho - O Urban Tira Entulho é um 
caminhão super realista, pois possui  caçamba móvel.

7287-8 / 1430 CAMINHÃO URBAN GUINCHO
12,6 x 15,6 x 31,4 cm | Cx. 6 | 7896965214308

Caminhão Urban Guincho - O Urban Guincho acompanha uma caminhonete. Possui rampa 
deslizante e sistema que trava a caminhonete na plataforma.

7442-9 / 1440 CAMINHÃO URBAN TRANSITO
12,4 x 18 x 32,7 cm | Cx. 6 | 7896965214407

Caminhão Urban Trânsito - O Urban Trânsito é um 
caminhão que possui diversos aparelhos de sinalização 
como placas, cones e barreiras.

7443-0 / 1450 CAMINHÃO URBAN RESGATE
12,2 x 18,2 x 32,7 cm | Cx. 6 | 7896965214506

Caminhão Urban Resgate - O Urban Resgate é um caminhão 
que possui portas, gavetas, e vários compartimentos. 
Acompanha bote salva vidas, remos e escadas
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5710-2 / 450 BETONEIRA COLUMBUS
22 x 32 x 74 cm | Cx. 2 | 7896965204507

Caminhão Betoneira “Columbus”. Com projeto bastante arrojado e 
tamanho que impressionam as crianças. Rico em detalhes, cabine 
articulada em relação a carroceria. Tambor para a mistura da areia 

ou terra que se movimenta de verdade. Após a mistura, é só girar ao 
contrário que a areia é expelida do tambor. Rodas sopradas e estrutura 

injetada em plástico super resistente.

5710-4 / 330 CARREGADEIRA COLUMBUS
21 x 32 x 58 cm | Cx. 4 | 7896965203302

Carregar terra e areia e colocar na caçamba de outro 
veículo é uma brincadeira que traz muito prazer às 

crianças. Duas alavancas sobre o motor permite 
que a criança suba e desça a caçamba tornando 

a brincadeira carregar e descarregar ainda mais 
interessante. Um brinquedo que possibilita que as 

crianças vivenciem inúmeras situações.

5711-0 / 1700 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA STILL
18,3 x 27,4 x 47,7 cm | Cx. 2 | 7896965217002

Escavadeira com cores brilhantes, sistema hidráulico através das 
alavancas que movimenta o braço e a concha. Esteira de borracha. 
Cabine gira em 360º. Estimula a criatividade e a coordenação 
motora das crianças utilizando o sistema de alavancas.

5967-8 / 345 CAMINHÕES 4 EM 1 ROMA WORKERS SERIES
59 x 21 x 26 cm | Cx. 4 | 7896965203456

Esse produto engloba todas as máquinas da linha  Roma Workers: Bob 
Workers - carregadeira de pequeno porte, RW - Fora de estrada - caminhão 
com caçamba  basculável, RW - carregadeira, com sistema manual de 
operação da caçamba e RW - escavadeira, com braços e caçamba 
articuláveis  e giro de 360º em sua base. Uma linha completa de máquinas 
pesada para a s crianças brincarem de construtores.

5710-5 / 340 CARREGADEIRA ROMA WORKERS
11,6 x 17,4 x 34,3 cm | Cx. 9 | 7896965203401

Ideal para brincadeiras de Carregar terra e areia. Duas 
alavancas sobre o motor permite que a criança suba e desça 
a caçamba tornando a brincadeira carregar e descarregar 
ainda mais interessante. A carregadeira possibilita que a 
criança vivencie situações bastante divertidas quando agrega 
outros brinquedos na atividade. Possui rodas livres para se 
deslocar em qualquer terreno.

5710-6 / 343 ESCAVADEIRA ROMA WORKERS
14,6 x 19,4 x 37,6 cm | Cx. 9 | 7896965203432

A escavadeira pode se movimentar através de suas esteiras 
ou girar a caçamba em 360º. Uma alça sobre o braço inferior 
faz com que se manipule a caçamba para cima e para 
baixo. Promove a movimentação corporal, o raciocínio e a 
socialização, pois várias brincadeiras surgem individualmente 
ou em grupo. possibilita também desenvolver o entendimento 
de como as coisas funcionam.

5710-9 / 363 RETROESCAVADEIRA ROMA TRATORES
15,9 x 18,9 x 59,7 cm | Cx. 4 | 7896965203630

O “Roma Tratores - retroescavadeira” é um trator com rodas livres 
e pneus de borracha. Serve para brincar em qualquer local pela 
sua versatilidade. Diferencia da linha Roma Tratores por ter sido 
acoplado no brinquedo uma pá carregadeira (na frente) e uma 
pá escavadeira na parte de traz. Ambas as pás são articuláveis e 
possibilita a brincadeira com areia e terra.
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5709-4 / 1351 CAMINHÃO BOMBEIRO VOYAGER
10 x 17 x 48 cm | Cx. 6 | 7896965213516

Tradicional caminhão de bombeiro, com cabine articulável 
em relação ao tanque e rodas livres, o que dá bastante 

mobilidade ao brinquedo. Possui sistema de bombeamento 
de água que sai com bastante pressão da mangueirinha. 
Esse caminhão possibilita uma brincadeira bem divertida, 

pois imita os caminhões de bombeiro de verdade. Além de 
intruir, desenvolve a atividade corporal e social.

7287-9 / 1354 CEGONHEIRA VOYAGER
10 x 19,5 x 60 cm | Cx. 6 | 7896965213547

Voyager Cegonheira - A Voyager Cegonheira possui 
64cm e vem acompanhada de 4 caminhonetes de 
cores sortidas e roda livre. Possui rampa móvel e 
sistema de trava das Pick-up na rampa

5709-5 / 1357 TANQUE CROMADO VOYAGER
10 x 16 x 48 cm | Cx. 6 | 7896965213578

O caminhão tanque da linha Voyager possui cabine articulável em relação 
ao tanque e rodas livres, o que dá bastante mobilidade ao brinquedo. 
Possui sistema de bombeamento de água que sai com bastante pressão 
da mangueirinha. Possui ainda o tanque todo metalizado e adesivado. Além 
de intruir, desenvolve a atividade corporal e social.

5709-1 / 1520 CAMINHÃO E CARREGADEIRA BRUTALE
17,9 x 24 x 66,5 cm | Cx. 4 | 7896965215206

Caminhão basculante e carregadeira Still em um mesmo produto.  O caminhão vem 
com uma pazinha e sua caçamba báscula de verdade. A Máquina carregadeira possui 
um sistema de alavancas para manipular a caçamba para cima e para baixo. Ideal para 
brincadeiras em grupo, o que favorece o desenvolvimento social e o entendimento de como 
as coisas funcionam.

5708-9 / 1510 CAMINHÃO BOMBEIRO BRUTALE
14,3 x 21,2 x 41,5 cm | Cx. 6 | 7896965215107

Esse brinquedo permite que às crianças vivenciarem situações do cotidiano dos bombeiros. O produto conta 
com um sistema bastante interessante de bombeamento de água através de pistão, para injetar água a longa 
distância, Possui escada com giro de 180º e regulagem de altura. Desenvolve a imaginação, a atividade 
corporal e o entendimento de como as coisas funcionam.

5710-7 / 344 CARREGADEIRA BOB WORKERS
15,5 x 18 x 31,3 cm | Cx. 9 | 7896965203449

Maquina Carregadeira  de pequeno porte  com função de 
carregar materiais com sua caçamba móvel. Com rodas livres 

e movimentos manuais essa máquina apresenta bastante 
mobilidade para brincar em qualquer local, Injetado em plástico 

resistente e nas cores tradicionais da linha Roma Workers.

7288-0 / 1712 CARREGADEIRA ROMA
16 x 25,5 x 49 cm | Cx. 6 | 7896965217125

Carregadeira Roma – Possui alavancas que 
comandam o sistema hidráulico movimentando 
braço e garra
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5711-1 / 1717 MOTONIVELADORA
15,7 x 18,8 x 45,3 cm | Cx. 6 | 7896965217170

Motoniveladora com cores brilhantes, 
movimento mecânico das lâminas de 
terraplanagem, detalhe de bancos e painel 
dentro da cabine. Estimula a criatividade e 
coordenação motora das crianças.

5709-0 / 1321 CEGONHEIRA DIAMOND
15,7 x 73,3 x 25,9 cm | Cx. 4 | 7896965213219

Diamond Truck Cegonheira é uma carreta 
transportando quatro pick-ups RJ-X. Carreta 
com cabine articulada, cores brilhantes, calotas 
metalizadas, sistema mecânico de descida 
da plataforma para descarregar as pick-ups. 
Transportando quatro pick-ups, cores brilhantes, 
calotas metalizadas. Ideal para desenvolver a 
socialização, coordenação motora e trabalho em 
equipa nas crianças.

6869-4 / 1470 CEGONHEIRA ROMA PETROLEUM
9,1 x 16,4 x 37,9 cm | Cx. 8 | 7896965214704

Carreta tipo cegonha transportando quatro pick-ups. Cores brinlhantes, calotas metalizadas, 
cabine da carreta articulada, as rampas da cegonha podem ser abaixadas para carregar e 
descarregar as pick-ups. Desenvolve a criatividade, coordenação motora e a vontade de brincar 
nas crianças.

6870-6 / 1472 CAMINHÃO COM BAÚ ROMA PETROLEUM
8,8 x 16,3 x 49,5 cm | Cx. 6 | 7896965214728

Roma Ptroleum Baú possui sistema de rodas livres e cabine e baús 
independentes entre si, possibilitando a articulação durante as 
manobras. Injetado com plástico resistente e adesivados

7638-9 / 1473 CAMINHÃO CAÇAMBA ROMA PETROLEUM
90 x 60 x 50 cm | Cx. 6 | 7896965214735

O enorme sucesso da linha Petroleum chega agora em sua versão 
Caçamba. Todo adesivado e miniaturizado na escala 1/43 com toda 

a qualidade Roma. Disponível em 6 cores. Excelente para presentear, 
brincar e colecionar!

7639-0 / 1475 ÔNIBUS VIAÇÃO ROMA PETROLEUM
16,5 x 38 x 9 cm | Cx. 8 | 7896965214759

O enorme sucesso da linha Petroleum chega agora em sua versão Ônibus. Todo adesivado e miniaturizado na escala 1/43 
com toda a qualidade Roma. Disponível em 6 cores. Excelente para presentear, brincar e colecionar!

5709-8 / 1622 SUPERVAN RESGATE
18,5 x 18 x 39,1 cm | Cx. 4 | 7896965216227

Supervan Resgate é uma van inspirada nas vans de resgate dos bombeiros. Possui cor vermelha 
brilhante, adesivo personalizado, giroflex e portas traseiras que podem ser abertas. Estimula a 
criatividade e o respeito pelo corpo de bombeiros.
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6870-7 / 1958 CAMINHÃO BOMBEIRO NEXT RACE FIRE
19 x 22 x 34 cm | Cx. 6 | 7896965219587

Caminhão bombeiro, produzidos em plástico resistente e na cor vermelha, todo adesivado igual 
um caminhão de bombeiro de verdade. Possui escada móvel que apoia a mangueira e um 
reservatório para colocar água e esguichá-la através do bombeamento. A criança aprende e se 
diverte ao mesmo tempo. Possui rodas livres o que permite bastante mobilidade.

6145-9 / 1953 CAMINHÃO NEXT RACE GUINCHO
23,6 x 16,4 x 36,2 cm | Cx. 4 | 7896965219532

Next Race Guincho possui cores brilhantes e adesivos 
personalizados. As formas grandes e arredondadas são 
agradáveis ao tato das crianças. Desenvolve a criatividade 
das crianças para criar suas histórias de guinchar os carros 
quebrados e desenvolve a coordenação motora ao colocar e 
retirar o carrinho da carroceria.

5708-8 / 1950 CARRO NEXT RACE SUV
13,6 x 14,4 x 21 cm | Cx. 8 | 7896965219501

Next Race - SUV possui cores brilhantes e adesivos personalizados. 
Disponível em várias cores. Desenvolve a criatividade e a vontade 
de brincar nas crianças.

5967-6 / 1951 PICK UP NEXT RACE
13 x 15,9 x 25,7 cm | Cx. 6 | 7896965219518

Next Race - Pick-up possui cores brilhantes e adesivos personalizados. Disponível em várias 
cores. Desenvolve a criatividade e a vontade de brincar nas crianças.

7639-2 / 1290 CARRO MXT 2.0
11 x 35,7 x 14,5 cm | Cx. 6 | 7896965212908

O MX-T 2.0 é um carro super transado com conceito moderno. Possui rodas 
cromadas e pintura metálica. Acelere sua imaginação, explorando cidades, 
estradas, parques e tudo que você imaginar.

7639-3 / 1291 CARRO MXT 2.0 COM JET SKI
10 x 51,5 x 14 cm | Cx. 6 | 7896965212915

Com o Conjunto de Veículos - MXT 2.0 - Roma Jensen 
a diversão é garantida! Brincar de carrinho vai ficar 
ainda mais divertido e animado com o Conjunto de 
Veículos - MXT 2.0 da Roma Jensen! Para deixar a 

brincadeira ainda mais completa, o conjunto vem com 
01 Carro, 01 Reboque e 01 Jet-ski. Use a imaginação 

e crie situações incríveis com este conjunto de veículos 
da Roma Jensen!

7639-4 / 1292 MOTO MXT 2.0
15,5 x 61 x 14,6 cm | Cx. 6 | 7896965212922

Com o Conjunto de Veículos - MXT 2.0 - Roma Jensen a diversão é garantida! Brincar de carrinho vai ficar ainda mais 
divertido e animado com o Conjunto de Veículos - MXT 2.0 da Roma Jensen! Para deixar a brincadeira ainda mais 
completa, o conjunto vem com 01 Carro, 01 Reboque e 01 Moto irada! Use a imaginação e crie situações incríveis 
com este conjunto de veículos da Roma Jensen!
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7163-2 / 1865 CARRO FIAT TORO
18,2 x 15,1 x 44,6 cm | Cx. 6 | 7896965218658

A Fiat Toro é uma réplica em plástico licenciado pela Fiat. Possui 
cores brilhantes, design esportivo com diversos detalhes. Os 

faróis e as calotas são metalizadas e as rodas são livres. A Fiat 
toro possui tamanho grande porém é leve tornando a brincadeira 

mais agradável e confortável. Disponível em várias cores para 
colecionar. Desenvolve a criatividade nas crianças através da 

associação do brinquedo com o mundo real.

5708-4 / 1855 CARRO FIAT PALIO SPORTING
16 x 13 x 30 cm | Cx. 6 | 7896965218559

Palio Sporting é uma miniatura em brinquedo do 
automóvel Palio. Possui cores brilhantes, adesivos 

personalizados e calotas metalizadas. Produto ideal 
para brincar de trânsito. Desenvolve a criatividade das 

crianças.

5708-5 / 1860 PICK UP FIAT STRADA ADVENTURE
17 x 15,4 x 38 cm | Cx. 6 | 7896965218603

Fiat Strada Adventure é uma miniatura em brinquedo da 
pick-up Fiat Strada. Possui cores brilhantes, rico em detalhes 
e calotas metalizadas. Produto ideal para brincar de trânsito. 

Desenvolve a criatividade das crianças.

5709-2 / 900 MOTO ROMA RACING MOTORCYCLE
29 x 15 x 10 cm | Cx. 12 | 7896965209007

Essa moto encanta as crianças devido ao seu design esportivo, 
lembrando as motos de competição de velocidade. Possui 
mola na suspensão traseira e pneus de borracha o que dá uma 
suavidade quando desliza. Estimula a atividade corporal , a 
imaginação e a coordenação motora. o guidão gira de verdade 
para dar direcionamento na roda dianteira.

5709-6 / 901 MOTO ROMA NAKED MOTORCYCLE
14 x 16,5 x 31,3 cm | Cx. 12 | 7896965209014

A Motorcycle Naked tem design bem moderno e segue a tendências 
das motos NAKED,. Possui pneus de borracha (mais largos) o que 

dá mais suavidade quando desliza. Estimula a atividade corporal , a 
imaginação e a coordenação motora. o guidão gira de verdade para dar 
direcionamento na roda dianteira. tem também um pezinho para mantê-

la em pé quando estacionada.

5709-7 / 1911 CARRO F1 JENSEN ONE
17 x 37,7 x 31,5 cm | Cx. 6 | 7896965219112

J1 Jensen One - com fricção - estimula a coordenação motora, percepção de cores e formas e criatividade.

7639-6 / 1018 CARRO RENDER FORCE RESCUE
19,2 x 35 x 18 cm | Cx. 6 | 7896965210188

Carrinho roda livre, estilo “Jeep”, na versão resgate, para 
que a criança possa deixar a brincadeira ainda mais divertida 
“salvando” muita gente, no conceito resgate/bombeiro que 
elas adoram!
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5708-2 / 1173 PICK-UP RX HARAS
12,1 x 14,3 x 48,9 cm | Cx. 6 | 7896965211734

Pick-up RX Haras - Cores brilhantes, calota metalizada. Confortável para o tato das crianças 
pelas formas grandes e arredondadas e estimula a criatividade com a temática de transporte 
de cavalo e a possibilidade de engatar e desengatar a carretinha quando a criança quiser.

5708-6 / 1178 PICK-UP RX BRUTAL RALLY
15,9 x 18,5 x 35,8 cm | Cx. 6 | 7896965211789

Pick-up RX Brutal Rally - cores brilhantes, calotas 
metalizadas, adesivos esportivos de rally, inspirado 
nas caminhonetes big foot. Agradável ao tato 
das crianças pelo tamanho grande e formas 
arredondadas e estimula a criatividade das crianças 
com essa temática de rally para brincar na terra, fazer 
obstáculos para a pick-up ultrapassar.

5708-7 / 1176 PICK-UP RX RALLY
11,5 x 13 x 32 cm | Cx. 9 | 7896965211765

Pick-up RX Rally - Cores brilhantes, calota metalizada e 
adesivos radicais. Confortável para o tato das crianças pelas 

formas grandes e arredondadas e estimula a criatividade 
visto que as crianças vão procurar várias formas de brincar 

inclusive na terra visto que o produto tem a temática de rally 
com adesivos de barro perto das rodas.

5708-3 / 1145 PICK-UP S-10 RALLY
14,3 x 15,8 x 37,5 cm | Cx. 6 | 7896965211451

Pick-up S10 Rally - produto em plástico brilhante em cores esportivas. Calotas metalizadas, 
suporte do farol metalizado, pneus e estepe de borracha. Rico em detalhes no chassi com 
apoio para os pés na porta e rack do teto que faz esse produto ser muito parecido com a 
S10 de verdade.Estimula o tato das crianças e a criatividade.

5967-7 / 990 PICK UP FORCE SURFING CONCEPT
19,6 x 23,6 x 47,4 cm | Cx. 6 | 7896965209908

Pick up de grande porte, injetada com plástico colorido e toda adesivada. 
Acompanha uma prancha de surf para a criançada reproduzir as aventuras de 
ir para o mar praticar esse tipo de esporte. Produzida com a intuito de estimular 
a atividade corporal e a imaginação, pois dá para brincar em qualquer tipo de 
terreno e local, sozinho ou com amigos (possui rodas livres e é super resistente).

5710-3 / 1900 ÔNIBUS ROMABUS EXECUTIVE
13,1 x 18,5 x 54,4 cm | Cx. 6 | 7896965219006

Roma Bus Executive foi inspirado nos ônibus de turismo. Possui cores brilhantes, adesivo 
personalizado e calotas metalizadas. Desenvolve a criatividade das crianças para criar os seus 
próprios itinerários rodoviários.

7163-4 / 891 FIGURA DE AÇÃO TIGER SQUAD SAVAGE
12,4 x 18,1 x 37,1 cm | Cx. 6 | 7896965208918

Figura de ação pertencente a coleção Tiger SQUAD, o Tigre SAVAGE 
impressiona sobretudo em seu aspecto. Produzido em ABS, possui 
membros articuláveis e regiões translúcidas para a passagem de luz, 
dando um efeito especial ao Tigre. Sua cauda flexivel é produzida 
com elastômero, deixando-a bastante maleável, evitando assim 
riscos à segurança das crianças.

5711-3 / 260 JOGO BOLICHE
18,4 x 28,3 x 26,2 cm | Cx. 6 | 7896965202602

Jogo de pinos bastante tradicional e  conhecido pelas 
crianças. Produzido em Plástico soprado ele se diferencia 
dos demais pinos de boliche porque vem acompanhado 
de um funil para encher os pinos e as bolas com água 
ou areia (para dar peso). Acompanha tambem uma 
tampinha para fechar tanto o pino quanto a bola após seu 
enchimento
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7719-6 / 1276 BARBIE MÉDICA 70CM
13 x 69 x 23 cm | Cx. 4 | 7898661191259

A Boneca Barbie Médica da Fun Divirta-se está pronta para 
atender os pacientes e cuidar direitinho de todos os problemas 
de saúde! Ela mede aproximadamente 70 cm e acompanha 
jaleco de médica, e diferentes acessórios como estetoscópio e 
seringa, para assim, a brincadeira ser ainda mais real e divertida!

7661-6 / 1265 BARBIE STYLING FACES
37 x 28 x 13 cm | Cx. 4 | 7898661190931

Deixe a Barbie estilosa do seu jeito com a Barbie Styling Faces!

7712-1 / 1255 BARBIE STYLING HEAD
38 x 27 x 13 cm | Cx. 4 | 7898661190368

Qual é a menina que não adora pentear e enfeitar os cabelos da Barbie? Faça vários 
modelos e estilos de penteados! Com o Busto de Boneca - Barbie - Hair Styling - 20 Peças 
da Pupee as meninas podem maquiar e pentear sua própria Barbie e da maneira que 
quiserem. O Busto mede 28 centímetros de altura e vem com diversos acessórios para 
deixar a brincadeira ainda mais completa e divertida. Ela Vem com escova, toalha, pochete 
e diversos acessórios para o cabelo, tudo para você deixar a Barbie ainda Mais Linda!

7661-5 / 1264 BARBIE STYLING HAIR
37 x 28 x 13 cm | Cx. 4 | 7898661190948

Crie os mais lindos penteados em sua Barbie Styling Hair!

7661-2 / 1259 PET DA BARBIE BLISSA FASHION
27 x 32 x 17 cm | Cx. 4 | 7898661190771

Passeie com seu pet fashion no melhor estilo Barbie!

EXCLUSIVA
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7660-9 / 1268 PET DA BARBIE OLIMPÍADAS
26,5 x 32 x 17 cm | Cx. 4 | 7898661190979

Acompanhe a torcida nas olimpíadas com seu pet!

7660-7 / 1266 PET DA BARBIE DJ
17 x 32 x 27 cm | Cx. 4 | 7898661190955

Aproveite a hora do soninho com a DJ!

7661-4 / 1257 PET DA BARBIE SHOP DA TAFF
24 x 32 x 30 cm | Cx. 4 | 7898661190634

Deixe a Taff impecável no pet shop!

7661-3 / 1250 PET DA BARBIE VETERINÁRIO TAFF
17 x 32 x 26 cm | Cx. 4 | 7898661190092

Cuide da saúde da Taff com o pet veterinário da Barbie!

7660-8 / 1267 PET DA BARBIE ROOKIE
17 x 32 x 27 cm | Cx. 4 | 7898661190962

Divirta-se ao passear com sua Rookie!

7712-2 / 1258 PET DA BARBIE CUIDADOS COM BLISSA
27 x 32 x 17 cm | Cx. 4 | 7898661190641

Cuide da sua gatinha com Blissa, ela vem com lindos acessorios! Imagens ilustrativas.
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7453-1 / 2753 BOLA RAINHA VOLEI OFICIAL AMARELA/AZUL
Circ. 66-67 cm | Cx. 6 | 7909349319756

7453-2 / 2752 BOLA RAINHA VOLEI OFICIAL  BRANCA/AZUL
Circ. 66-67 cm | Cx. 6 | 7909349319749

7662-1 / 5153 BOLA TOPPER BOLEIRO CAMPO VERDE MAR/PRETO
Circ. 68-70 cm | Cx. 6 | 7897660044818

7662-2 / 5154 BOLA TOPPER BOLEIRO CAMPO 
VERMELHO NEON/PRETO
Circ. 68-70 cm | Cx. 6 | 7897660044832

7662-4 / 5158 BOLA TOPPER BOLEIRO FUTSAL 
VERMELHO NEON/PRETO
Circ. 62-64 cm | Cx. 6 | 7897660044917

7662-3 / 5157 BOLA TOPPER BOLEIRO FUTSAL 
VERDE MAR/PRETO
Circ. 62-64 cm | Cx. 6 | 7897660044894

7661-8 / 5161 BOLA TOPPER SLICK CAMPO 
AMARELO NEON/PRETO
Circ. 67-69 cm | Cx. 6 | 7897660044979

7661-7 / 5159 BOLA TOPPER SLICK CAMPO AZUL/PRETO
Circ. 67-69 cm | Cx. 6 | 7897660044931

7661-9 / 5165 BOLA TOPPER SLICK FUTSAL AZUL/PRETO
Circ. 62-64 cm | Cx. 6 | 7897660045051

7662-0 / 5167 BOLA TOPPER SLICK FUTSAL AMARELO NEON/PRETO
Circ. 62-64 cm | Cx. 6 | 7897660045099
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1004-81 / 7063 BOLA TOPPER SLICK KAGIVA 
CAMPO OURO/ PRETO
Circ. 67-69 cm | Cx. 6 | 7897660047857

1004-82 / 7064 BOLA TOPPER SLICK KAGIVA 
CAMPO ROSA NEON/ PRETO
Circ. 67-69 cm | Cx. 6 | 7897660047864

1004-83 / 7065 BOLA TOPPER SLICK KAGIVA 
CAMPO VERDE MAR/PRETO
Circ. 67-69 cm | Cx. 6 | 7897660047871

1004-84 / 7066 BOLA TOPPER SLICK KAGIVA 
SOCIETY VERMELHO NEON/ PRETO
Circ. 67-69 cm | Cx. 6 | 7897660047888

1004-85 / 7067 BOLA TOPPER SLICK KAGIVA 
FUTSAL AMARELO NEON / PRETO
Circ. 62-64 cm | Cx. 6 | 7897660047895

1004-75 / 6973 BOLA TOPPER 22 CAMPO 
BRANCO/ VERDE MAR/ PRETO
Circ. 67-68 cm | Cx. 6 | 7897660046577

1004-76 / 6974 BOLA TOPPER 22 CAMPO 
BRANCO/ROSA/OURO
Circ. 67-68 cm | Cx. 6 | 7897660046591

1004-77 / 6975 BOLA TOPPER 22 SOCIETY OFICIAL 
BRANCO/VERMELHO NEON/PRETO
Circ. 67-68 cm | Cx. 6 | 7897660046614

1004-78 / 6995 BOLA TOPPER 22 SOCIETY OFICIAL 
BRANCO/AMARELO NEON/AZUL
Circ. 67-68 cm | Cx. 6 | 7897660047529

1004-79 / 6976 BOLA TOPPER 22 FUTSAL OFICIAL 
BRANCO/AMARELO NEON/AZUL
Circ. 62-64 cm | Cx. 6 | 7897660046638

1004-80 / 6977 BOLA TOPPER 22 FUTSAL OFICIAL 
BRANCO/ROSA/OURO
Circ. 62-64 cm | Cx. 6 | 7897660046652
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6132-7 / 2208 MORDEDOR E CHOCALHO 
DE PULSO BOCHECHUDOS
4,5 x 15,2 x 17,2 cm | Cx. 6 | 7896054022081

Os bochechudos são coloridos e gostosos de 
morder! São feitos com tecido fofinho e ajustável ao 
braço do bebê!

7803-1 / 2705 MORDEDOR E CHOCALHO LEGUMINHOS BETERRABA
18,5 x 6,5 x 12,8 cm | Cx. 6 | 7896054027055

São dois modelos de mordedores com forma de leguminhos. São fáceis de segurar e 
gostosos de morder!

7803-2 / 2696 MORDEDOR E CHOCALHO LEGUMINHOS CENOURA
18,5 x 6,5 x 12,8 cm | Cx. 6 | 7896054026966

São dois modelos de mordedores com forma de leguminhos. São fáceis de segurar 
e gostosos de morder!

7149-1 / 2097 MORDEDOR E CHOCALHO MÃOZINHA
23 x 6,6 x 15 cm | Cx. 3 | 7896054020971

A mãozinha é macia e com dedinhos gostosos de morder. Além 
disso, possui formato adequado para o bebê segurar e chacoalhar.

6641-3 / 2287 MORDEDOR E CHOCALHO 
MÃOZINHA COLORS

23 x 6,6 x 15 cm | Cx. 6 | 7896054022876

Mordedor e chocalho - Macia, com dedinhos 
gostosos e com formato adequado para o bebê 

segurar, morder e chacoalhar

7149-3 / 2098 MORDEDOR E CHOCALHO PEZINHO
23 x 6,6 x 15 cm | Cx. 3 | 7896054020988

Pezinho é macio e com dedinhos gostosos de morder. Além 
disso, possui formato ideal para o bebê segurar.

6640-0 / 2288 MORDEDOR E CHOCALHO 
PEZINHO COLORS
23 x 6,6 x 15 cm | Cx. 6 | 7896054022883

Mordedor e chocalho - Macia, com dedinhos 
gostosos e com formato adequado para o bebê 
segurar, morder e chacoalhar
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6128-3 / 1225 MORDEDOR COM ÁGUA CARANGUEJO OU PEIXINHO
2 x 15 x 17 cm | Cx. 6 | 7896054012259

Mordedores de peixinho e caranguejo feitos com vinil laminado e água.

6850-1 / 2177 MORDEDOR COM ÁGUA FRUTINHAS
2 x 15 x 17 cm | Cx. 6 | 7896054021770

Mordedores de frutinhas que são feitos com vinil laminado e água.

7177-7 / 2504 MORDEDOR COM ÁGUA GALINHA PINTADINHA
17,2 x 2,5 x 15,2 cm | Cx. 6 | 7896054025044

Mordedor da Galinha Pintadinha feito com vinil laminado e água filtrada. Ajuda a 
aliviar a gengiva quando o dente do bebê está para nascer.

6093-8 / 1518 MORDEDOR COM ÁGUA MÃOZINHA
2 x 15 x 17 cm | Cx. 6 | 7896054015182

Mordedor no formato de mãozinha feito com vinil laminado e água filtrada. 
Ajuda a aliviar a gengiva quando o dente do bebê está para nascer.

6417-8 / 2399 MORDEDOR COM ÁGUA TURMA DO JARDIM
17,2 x 15,2 x 2,5 cm | Cx. 6 | 7896054023996

Mordedores com os animais do jardim feitos com vinil laminado e água.

5244-2 / 2000 CUBOS DIVERTIDOS
6,4 x 17,4 x 12,5 cm | Cx. 3 | 7896054020001

São 5 cubos coloridos, macios e divertidos para 
o bebê. Possibilita várias formas de brincar e 
por isto acompanha e ajuda no desenvolvimento 
e no crescimento do bebê.

7178-1 / 2560 MINHAS LETRAS E NÚMEROS
11,5 x 10,5 x 27,5 cm | Cx. 3 | 7896054025600

São 73 peças em EVA com letras, números e acentos. É uma ótima forma de 
incentivar a criança a escrever e ler! Pode ser usado também na hora do banho.

7179-0 / 2570 JOGO MINHAS PRIMEIRAS FORMAS
5,4 x 19,4 x 12,5 cm | Cx. 3 | 7896054025709

Brincando com este jogo de encaixe, as crianças vão aprender as 
cores e formas de uma forma divertida.
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6851-3 / 2369 CAIXINHA DE LETRAS
7 x 26,2 x 19,4 cm | Cx. 3 | 7896054023699

Um kit educativo de 164 peças com letras de 
forma e cursivas. Além de acentos e ilustrações 
divertidas para montar palavras e frases.

6851-4 / 2488 CAIXINHA DE NÚMEROS
6,4 x 26,3 x 19,5 cm | Cx. 3 | 7896054024887

Kit educativo que estimula as crianças a aprenderem as 
operações matemáticas! Acompanha um folheto que 
ensina várias possibilidades de brincar!

7662-6 / 2665 CALIGRAFIA
25,2 x 7,4 x 16 cm | Cx. 3 | 7896054026652

O kit de Caligrafia auxilia na memorização da 
grafia das palavras, ajudando no desenvolvimento 

da escrita com as letras BASTÃO e CURSIVA. 
Divirta-se desenhando as letras do alfabeto, siga 

as linhas tracejadas e complete os desenhos.

6850-8 / 2483 CONTANDO HISTORINHAS 
3 PORQUINHOS

5,1 x 23,3 x 19,5 cm | Cx. 3 | 7896054024832

Através de histórias infantis clássicas, as crianças 
desenvolvem a criatividade e a coordenação motora, 

montando e contando as historinhas

7662-5 / 2662 JOGO DE MEMÓRIA - MEUS BRINQUEDOS
20,5 x 4,5 x 13,2 cm | Cx. 3 | 7896054026621

Jogo de memória que desenvolve o raciocínio lógico e percepção visual 
enquanto a criança se diverte!

7178-2 / 2566 JOGO DE MEMORIA - PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL
5,4 x 19,7 x 11 cm | Cx. 3 | 7896054025662

Divertido jogo de memória de animais que ensina português, inglês e espanhol, assim as 
crianças se divertem enquanto aprendem.

6128-9 / 2043 P26 MONTANDO O ALFABETO
5,1 x 22 x 22,1 cm | Cx. 3 | 7896054020438

Brincando de montar o quebra-cabeça com as 26 letras 
do alfabeto a criança aprende a ordem alfabética e a 

reconhecer as letras enquanto se divertem!
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7178-0 / 2564 AQUACOLOR COLORINDO COM ÁGUA
5,3 x 20,9 x 22,3 cm | Cx. 3 | 7896054025648

Parece mágica! Com Aquacolor a criança vai aprender a colorir desenhos 
muito divertidos quantas vezes quiser! Com o contato com a água as 
cores são reveladas instantaneamente, e desaparecem ao secar!

7336-9 / 2602 AQUACOLOR TAPETINHO
26 x 25,1 x 4,3 cm | Cx. 3 | 7896054026027

Um tapetinho para bebês aprenderem a pintar! As 
cores são reveladas ao entrar em contato com a água 
e o melhor de tudo é que não faz sujeira!

6002-6 / 2300 TAPETE PARA PINTAR
4,9 x 25,9 x 35 cm | Cx. 3 | 7896054023002

Um super tapete para pintar. Ele é lavável e 
pode ser colorido diversas vezes! As crianças 
vão se divertir enquanto usam a criatividade!

7337-0 / 2605 COFRINHO UNICÓRNIO PARA PINTAR
17,5 x 15,5 x 15 cm | Cx. 3 | 7896054026058

Um lindo cofrinho em formato de unicórnio para as crianças guardarem 
suas moedinhas! Ele é lavável e pode ser personalizado de várias formas!

6851-9 / 2301 BOLSINHA PARA PINTAR
7,3 x 22 x 19,1 cm | Cx. 3 | 7896054023019

Uma bolsinha super charmosa para as meninas 
estilizarem! Ela é lavável e pode ser colorida várias vezes!

7150-1 / 1943 BLOCOS DE MONTAR TAND 150 PECAS POTE
10 x 13,4 x 6,5 cm | Cx. 3 | 7896054019432

Um pote com 150 peças coloridas de tand que podem ser montadas de 
várias formas. Ideal para estimular a criatividade e raciocínio das crianças.

7149-2 / 1944 BLOCOS DE MONTAR TAND 300 PECAS POTE
10,7 x 23,4 x 8,2 cm | Cx. 3 | 7896054019449

Um pote com 300 peças coloridas de tand que podem ser montadas de 
várias formas. Ideal para estimular a criatividade e raciocínio das crianças.

6421-1 / 2419 BLOCOS DE MONTAR TAND 200 PECAS CAIXA
7,4 x 19,8 x 13,2 cm | Cx. 3 | 7896054024191

Blocos de montar tand que podem ser montados de várias formas, as crianças 
vão adorar a brincadeira! Para estimular a imaginação e garantir a diversão!

6985-0 / 2510 BLOCOS DE MONTAR TAND 51 PEÇAS  APRENDENDO VOGAIS
9,9 x 26,8 x 23,2 cm | Cx. 3 | 7896054025105

O trenzinho das vogais passa pela cidade e ensina as crianças as vogais. A criança aprende a 
associar as vogais com os animais do zoológico ou as compras do mercado!
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6851-1 / 2490 P120 GRANDÃO EXPLORANDO 
O CORPO HUMANO

6 x 26,3 x 25,2 cm | Cx. 3 | 7896054024900

Quebra-cabeça de chão com informações divertidas do 
corpo humano. A criança aprende enquanto se diverte!

1003-42 / 2785 P100 CORPO HUMANO
27 x 3,5 x 19 cm | Cx. 3 | 7896054027857

Uma forma lúdica e brilhante de ensinar as 
crianças sobre o corpo humano.

6133-0 / 2063 P100 EDUCATIVO 
MAPA DO BRASIL
3,6 x 25,3 x 16,2 cm | Cx. 3 | 7896054020636

A criança aprende a reconhecer o mapa do 
Brasil e suas regiões, estados e capitais de 
uma forma muito divertida.

7803-6 / 2720 P100 REINO DOS DINOS
27 x 3,5 x 19 cm | Cx. 3 | 7896054027208

Monte e divirta-se com este quebra-cabeça de 100 peças!

7662-7 / 2664 P100 REINO DOS DOCES METALIZADO
19 x 3,5 x 27 cm | Cx. 3 | 7896054026645

Divirta-se montando este quebra-cabeça metalizado de 100 peças.

7179-5 / 2573 P100 REINO DOS UNICÓRNIOS
3,3 x 25,8 x 16,1 cm | Cx. 3 | 7896054025730

Quebra-cabeça de 100 peças metalizado do Reino dos Unicórnios.

7179-3 / 2565 P200 MAPA DO MUNDO
7 x 25,3 x 14,1 cm | Cx. 3 | 7896054025655

Brincando de montar este quebra-cabeça as crianças aprendem 
curiosidades sobre os continentes e seus países!
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5981-3 / 2305 P500 BASÍLICA DE SÃO PEDRO 
E CATEDRAL DE SÃO BASÍLIO
5 x 23,4 x 23,4 cm | Cx. 6 | 7896054023057

Quebra cabeça de 500 peças da Basílica de São Pedro 
ou Catedral de São Basílio, feito com material especial, o 
melhor do mundo para quebra-cabeças.

6909-4 / 2514 P500 BELLA ITÁLIA
5 x 23,6 x 22,6 cm | Cx. 6 | 7896054025143

Quebra cabeça de 500 peças da Itália, na paisagem 
Cinque Terre ou Fontana di Trevi, feito com material 
especial, o melhor do mundo para quebra-cabeças.

7804-2 / 2668 P500 LITORAIS EUROPEUS GRÉCIA E ITÁLIA
25,5 x 6,5 x 32,3 cm | Cx. 3 | 7896054026683

Utilize a caixa aberta como referência de imagem para montar os dois 
quebra-cabeças! Ao final da montagem você terá duas lindas imagens das 
paisagens dos recantos italianos, uma de Toscana e a outra da Vinha italiana!

6353-5 / 2306 P500 MARAVILHAS DO MUNDO MODERNO
4,7 x 22,6 x 21,5 cm | Cx. 6 | 7896054023064

Quebra cabeça de 500 peças em dois modelos: Maravilhas do Mundo 
Moderno (Machu Picchu e Taj Mahal)

1003-43 / 2762 P500 OLHAR URBANO
24 x 4,4 x 24 cm | Cx. 3 | 7896054027628

Quebra-cabeça de 500 peças para você apreciar 
uma arte moderna de Grafite. Temos um padrão 
internacional de qualidade e encaixe suave que 

pode ser sentido em cada peça!

7337-4 / 2634 P500 PAISAGENS DESLUMBRANTES
24 x 24 x 4,4 cm | Cx. 6 | 7896054026348

Quebra-cabeça de 500 peças para você apreciar as paisagens deslumbrantes dos 
Alpes Italianos e do Havaí. Não deixe de se divertir. Temos um padrão internacional 
de qualidade e encaixe suave que podem ser sentido em cada peça!

1003-44 / 2761 P500 RUAS DE CUBA
#24 x 4,4 x 24 cm | Cx. 3 | 7896054027611

Quebra-cabeça de 500 peças para você 
apreciar as coloridas Ruas de Cubas. Temos 
um padrão internacional de qualidade e encaixe 
suave que pode ser sentido em cada peça!
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1003-45 / 2721 P1000 CRIATURAS MARINHAS
24 x 4,4 x 24 cm | Cx. 3 | 7896054027215

Quebra-cabeça de 1000 peças para você montar um rico 
ecossistema do fundo do mar. Este quebra-cabeça vem 
com padrão internacional de qualidade e encaixe suave 

que pode ser sentido em cada peça!

6299-6 / 2308 P1000 PAISAGENS NOTURNAS
5,3 x 23,3 x 29 cm | Cx. 6 | 7896054023088

Quebra cabeça de 1000 peças em dois modelos: Paisagens Noturnas (Ponte de 
Manhattan e Marina Dubai)

6299-3 / 2309 P1000 PALACIO DE BANGKOK E CASTELO DE 
NEUSCHWANSTEIN
5,7 x 23,2 x 23,4 cm | Cx. 6 | 7896054023095

Quebra cabeça de 1000 peças em dois modelos: Grande Palácio de Bangkok e 
Castelo de Neuschwanstein

5981-4 / 2091 P1000 PARIS E ROMA
4,9 x 23,9 x 22,7 cm | Cx. 6 | 7896054020919

Quebra cabeça de 1000 peças de Paris ou Roma, feito com material especial, o 
melhor do mundo para quebra-cabeças.

7804-3 / 2667 P1000 RECANTOS ITALIANOS 
TOSCANA E VINHA ITALIANA
7 x 26 x 33 cm | Cx. 3 | 7896054026676

Utilize a caixa aberta como referência de imagem para 
montar os dois quebra-cabeças! Ao final da montagem 
você terá duas lindas imagens das paisagens dos litorais 
europeus, uma da Grécia e a outra da Itália!

1003-46 / 2722 P1000 VIAGEM CÓSMICA
24 x 4,4 x 24 cm | Cx. 3 | 7896054027222

Quebra-cabeça de 1000 peças para você viajar pelo 
universo e montar o sistema solar. Este quebra-

cabeça vem com padrão internacional de qualidade 
e encaixe suave que pode ser sentido em cada 

peça!

6908-1 / 2521 P2000 VOLTA AO MUNDO
6,6 x 25,9 x 39,3 cm | Cx. 3 | 7896054025211

Viaje o mundo e conheça os principais pontos turísticos montando 
esse desafiador quebra-cabeça de 2000 peças, feito com material 

especial, o melhor do mundo para quebra-cabeças.
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7804-4 / 2693 P1500 FLORESTA AMAZÔNICA
26,8 x 55 x 39,8 cm | Cx. 3 | 7896054026935

Quebra-cabeça de 1500 peças panorâmico para você conhecer 
a fauna e a flora da Amazônia montando esse ecossistema 
deslumbrante. Este quebra-cabeça vem com padrão internacional 
de qualidade e encaixe suave que pode ser sentido em cada peça!

1003-47 / 2765 P1500 LUZES DE XANG
26,8 x 55 x 39,8 cm | Cx. 3 | 7896054027659

Quebra-cabeça de 1500 peças panorâmico para você 
montar das Luzes de Xangai. Este quebra-cabeça vem 
com  padrão internacional de qualidade e encaixe suave 
que pode ser sentido em cada peça!

7149-9 / 2518 P1500 SKYLINE DE CHICAGO
26,8 x 55 x 39,8 cm | Cx. 3 | 7896054025181

Desafie suas habilidades com este divertido quebra-cabeça 
de 1500 peças panorâmico Skyline de Chicago, feito com 

material especial, o melhor do mundo para quebra-cabeças.

7338-0 / 2642 P1500 SKYLINE DE MANHATTHAN
26,8 x 39,8 x 55 cm | Cx. 3 | 7896054026423

Quebra-cabeça de 1500 peças panorâmico para você montar o Skyline 
de Manhatthan. Este quebra-cabeça vem com  padrão internacional de 

qualidade e encaixe suave que podem ser sentido em cada peça!

7663-1 / 2384 JOGO EMBOLADA
6,6 x 26,4 x 26,1 cm | Cx. 3 | 7896054023842

Nesse divertido jogo todos ficarão embolados! Mantenha a 
bolinha no lugar e faça movimentos engraçados e complicados!

7467-1 / 2649 JOGO SUSHI MANIA
5,8 x 26,4 x 26 cm | Cx. 3 | 7896054026492

Quem será o mais habilidoso sushiman? Use sua destreza para elaborar os 
pratos de sushi a cada rodada! Mas cuidado para que você não deixe nada cair!

7803-7 / 2719 JOGO TELEPÁTICA MENTE
27 x 5 x 27 cm | Cx. 3 | 7896054027192

Desafie a sua coordenação desenhando no quadro em sua 
testa para que os outros jogadores adivinhem. Será que o que 
o desenho ficará parecido com o que se passa na sua mente?



240

7178-4 / 2562 PRINCESA JOGO DE MEMORIA
5,8 x 19,5 x 12,2 cm | Cx. 3 | 7896054025624

Jogo de Memória das Princesas 6850-5 / 2225 PRINCESAS P100 METALIZADO
2,8 x 25,5 x 17,1 cm | Cx. 3 | 7896054022258

Desafie suas habilidades e divirta-se muito com este 
quebra-cabeça de 100 peças dos personagens de Frozen.

7150-8 / 2405 PRINCESAS P48 GRANDÃO
5,8 x 25,7 x 25,8 cm | Cx. 3 | 7896054024054

Divertido quebra-cabeça de chão das princesas com peças grandes que medem 
9,0 x 8,4 cm e encaixes divertidos.

7805-7 / 2751 OS VINGADORES CAPITÃO AMÉRICA P200
16 x 7,4 x 25,2 cm | Cx. 3 | 7896054027512

As crianças vão adorar este quebra-cabeça do Capitão América!

7805-3 / 2684 OS VINGADORES CAPITÃO AMÉRICA P60
13,2 x 4,5 x 20,5 cm | Cx. 3 | 7896054026843

Quebra-cabeça de 60 peças do Capitão América. A caixa é pratica 
para carregar, ideal para ser levada para qualquer lugar. O tamanho do 
quebra-cabeça é de 21,0 x 30,0 cm.

7805-8 / 2750 OS VINGADORES HOMEM DE FERRO P200
16 x 7,4 x 25,2 cm | Cx. 3 | 7896054027505

As crianças vão adorar este quebra-cabeça do Homem de Ferro!
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7805-2 / 2686 OS VINGADORES HOMEM DE FERRO P60
13,2 x 4,5 x 20,5 cm | Cx. 3 | 7896054026867

Quebra-cabeça de 60 peças do Homem de Ferro. A caixa é pratica 
para carregar, ideal para ser levada para qualquer lugar. O tamanho do 
quebra-cabeça é de 21,0 x 30,0 cm.

7805-9 / 2690 OS VINGADORES HULK P200
16 x 7,4 x 25,2 cm | Cx. 3 | 7896054026904

As crianças vão adorar este quebra-cabeça do Hulk!

7805-4 / 2685 OS VINGADORES HULK P60
13,2 x 4,5 x 20,5 cm | Cx. 3 | 7896054026850

Quebra-cabeça de 60 peças do Hulk. A caixa é pratica 
para carregar, ideal para ser levada para qualquer lugar. 
O tamanho do quebra-cabeça é de 21,0 x 30,0 cm.

7805-5 / 2749 OS VINGADORES P100
27 x 3,5 x 19 cm | Cx. 3 | 7896054027499

Desafie suas habilidades com este divertido 
quebra-cabeça de 100 peças dos Vingadores!

7805-1 / 2748 OS VINGADORES JOGO DE MEMÓRIA
13,2 x 4,5 x 20,5 cm | Cx. 3 | 7896054027482

As crianças vão se divertir descobrindo os personagens do filme 
dos Vingadores o Ultimato neste jogo de memória ! 6421-7 / 2395 HOMEM ARANHA P100

27 x 19 x 3,5 cm | Cx. 3 | 7896054023958

Desafie suas habilidades e divirta-se muito montando este 
incrível quebra-cabeça de 100 peças do Spider-Man!



242

7151-9 / 2396 HOMEM ARANHA P120 GRANDÃO
5,8 x 26 x 26,3 cm | Cx. 3 | 7896054023965

As crianças vão se divertir montando este quebra-cabeça de chão 
do Spider-Man com peças grandes que medem 6,0 x 4,8 cm.

6421-8 / 2397 HOMEM ARANHA P200
6,4 x 26,2 x 12,2 cm | Cx. 3 | 7896054023972

As crianças vão adorar e se divertir muito montando este 
incrível quebra-cabeça de 200 peças do Spider-Man!

7339-9 / 2630 TOY STORY 4 P100
27 x 19 x 3,5 cm | Cx. 3 | 7896054026300

Desafie suas habilidades com este divertido quebra-
cabeça de 100 peças dos personagens de Toy Story 4!

7339-8 / 2627 TOY STORY 4 P48  GRANDÃO
27 x 27 x 5 cm | Cx. 3 | 7896054026270

Divertido quebra-cabeça de chão de Toy Story 4 com peças 
grandes que medem 9,0 x 8,4 cm e encaixes divertidos.

7806-0 / 2744 GALINHA PINTADINHA  
MEU PRIMEIRO QUEBRA CABEÇA
13,2 x 4,5 x 20,5 cm | Cx. 3 | 7896054027444

As crianças vão aprender enquanto brincam 
montando esses 3 quebra-cabeças. Possuem peças 
grossas e resistentes adequadas para os bebês.

7338-8 / 2644 BABY SHARK  
MEU PRIMEIRO QUEBRA CABEÇA
13,2 x 25 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7896054026447

Começando pelo mais fácil, a dificuldade 
aumenta a cada quebra-cabeça que a 

criança monta. As crianças vão se divertir!
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7178-5 / 2559 TURMA DA MÔNICA JOGO DE MEMÓRIA
6,2 x 19,7 x 12,7 cm | Cx. 3 | 7896054025594

Jogo de Memória da Turma da Mônica.

7152-6 / 2240 TURMA DA MÔNICA P48 GRANDÃO
6,1 x 25,9 x 25,7 cm | Cx. 3 | 7896054022401

Divertido quebra-cabeça de chão da turma da Mônica com 
peças grandes que medem 9,0 x 8,4 cm e encaixes divertidos.

7338-5 / 2640 TURMA DA MÔNICA P60
13,2 x 25 x 4,5 cm | Cx. 12 | 7896054026409

São 4 modelos de quebra-cabeça de 60 peças da turma da Mônica. 
A caixa é pratica para carregar, ideal para ser levado para qualquer 
lugar. O tamanho do quebra-cabeça é de 21,0 x 30,0 cm.

7338-9 / 2645 BABY SHARK JOGO DE MEMÓRIA
13,2 x 20,5 x 4,5 cm | Cx. 3 | 7896054026454

As crianças vão se divertir descobrindo a turma do Baby Shark 
neste jogo de memória!

7339-0 / 2646 BABY SHARK P28 GRANDINHO
13 x 27 x 6 cm | Cx. 3 | 7896054026461

As crianças vão adorar este quebra-cabeça de chão com 
28 peças do Baby Shark.

7339-1 / 2647 BABY SHARK P48 GRANDÃO
27 x 27 x 5 cm | Cx. 3 | 7896054026478

Divertido quebra-cabeça de chão de Baby Shark com peças 
grandes que medem 9,0 x 8,4 cm e encaixes divertidos.



244

5541-9 / 0779.8 TRICICLO BORBOLETINHA
25,1 x 12,5 x 47 cm | Cx. 1 | 7896640407797

Passear no parque, na praça ou brincar em casa pode ser 
muito divertido.  O triciclo temático Borboletinha da Xalingo, 
é super resistente e vem com lindos adesivos decorativos 
que podem ser colados pela criança. Possibilita as crianças o 
desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e atenção. 
Indicado para crianças acima de 2 anos.

6868-5 / 0768.7 TRICICLO UNICÓRNIO
25,6 x 30,2 x 47,7 cm | Cx. 1 | 7896640476878

Passear no parque, na praça ou brincar em casa pode ser 
muito divertido.  O triciclo temático Unicórnio Xalingo, é 
super resistente e vem com lindos adesivos decorativos que 
podem ser colados pela criança. Possibilita as crianças o 
desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e atenção. 
Indicado para crianças acima de 2 anos.

4984-9 / 0778.7 TRICICLO GIRAFA
25,7 x 29,8 x 47,2 cm | Cx. 1 | 7896640477875

Passear no parque, na praça ou brincar em casa pode 
ser muito divertido.  O triciclo temático Girafito Xalingo, é 
super resistente e vem com lindos adesivos decorativos 
que podem ser colados pela criança. Possibilita as crianças 
o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e 
atenção. Indicado para crianças acima de 2 anos.

4984-8 / 0737.6 TRICICLO DÁLMATA
26,3 x 26,5 x 49,2 cm | Cx. 1 | 7896640407377

Passear no parque, na praça ou brincar em casa pode 
ser muito divertido.  O triciclo temático Dálmata Xalingo, 
é super resistente e vem com lindos adesivos decorativos 
que podem ser colados pela criança. Possibilita as crianças 
o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e 
atenção. Indicado para crianças acima de 2 anos.

6868-4 / 0753.8 TRICICLO FOFOSSAUROS
25 x 30 x 47 cm | Cx. 1 | 7896640435943

Toda criança adora dinossauros e elas vão querer pedalar muito com 
o Triciclo Fofossauros. Com a temática dos queridos e divertidos 
Fofossauros, ele é perfeito para passear no parque ou brincar em 
casa.  Ele vem com lindos adesivos decorativos para personalizar. 
Possibilita as crianças o desenvolvimento da coordenação motora, 
equilíbrio e atenção. Indicado para crianças acima de 2 anos.

6088-5 / 0762.1 TRICICLO TIGRÃO
26,5 x 28,5 x 47,8 cm | Cx. 1 | 7896640407629

Passear no parque, na praça ou brincar em casa pode 
ser muito divertido.  O triciclo temático Tigrão Xalingo, é 
super resistente e vem com lindos adesivos decorativos 
que podem ser colados pela criança. Possibilita as crianças 
o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e 
atenção. Indicado para crianças acima de 2 anos.
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1001-37 / 0772.1 TRICICLO FOX RACER
41 x 18 x 46 cm | Cx. 1 | 7896640470852

A linha de triciclos Animal Racer da Xalingo Brinquedos lançou super fofos 
personagens. O triciclo Fox Racer possui uma combinações de cores 
alegres, que irá encantar os pequeninos. Totalmente de plástico e fabricado 
com materiais de engenharia específicos para garantir a qualidade e a 
resistência do produto. Indicado para crianças a partir dos 24 meses, 
suportam até 23 kg. Este produto também possibilita o desenvolvimento da 
coordenação motora, equilíbrio e atenção das crianças.

7813-4 / 1979.8 BALANÇO MICKEY
40,5 x 39,2 x 31 cm | Cx. 1 | 7896640435561

As crianças podem se divertir no embalo 
do balanço Mickey Xalingo Brinquedos. 
Inspirado nos personagens da Disney, diverte 
e desenvolve o equilíbrio e a coordenação 
motora. O balanço Fofossauros 3 em 1 
injetado acompanha o crescimento da criança, 
porque pode ser usado com ou sem encosto 
e barra de proteção. O encosto é regulável, 
acompanhando cordas em plástico e 2 
ganchos para fixação. Indicado para crianças 
de 19 a 36 meses.

7813-3 / 1980.9 BALANÇO MINNIE
22 x 41 x 35 cm | Cx. 1 | 7896640435578

As crianças podem se divertir no embalo 
do balanço Minnie Xalingo Brinquedos. 
Inspirado nos personagens da Disney, diverte 
e desenvolve o equilíbrio e a coordenação 
motora. O balanço Minnie 3 em 1 injetado 
acompanha o crescimento da criança, 
porque pode ser usado com ou sem encosto 
e barra de proteção. O encosto é regulável, 
acompanhando cordas em plástico e 2 
ganchos para fixação. Indicado para crianças 
de 19 a 36 meses.

1001-36 / 1874.3 GANGORRA SCOOTER MICKEY DISNEY
30,2 x 46,7 x 67,8 cm | Cx. 1 | 7896640470845

Gangorra Scooter Mickey Xalingo com design retrô e com detalhes do personagem 
mais famoso da Disney! Ideal para escolas, creches, parquinhos, espaço kids de 
restaurantes, pizzarias, buffets infantis, playgrounds de condomínios ou para brincar 
em casa. Fabricado em plástico soprado, leve e fácil de ser transportado, possui 
assento anatômico, proporcionando conforto e segurança ao brincar. Possui base 
em forma de curva, e apoio para os pés, garantindo um balanço suave e uniforme. 
Os punhos são do tamanho ideal para que a criança possa se segurar melhor no 
brinquedo. Possibilita o desenvolvimento da coordenação motora, o equilíbrio e a 
concentração das crianças.

1001-38 / 0773.2 TRICICLO ONCINHA RACER
41 x 18 x 46 cm | Cx. 1 | 7896640471811

A linha de triciclos Animal Racer da Xalingo Brinquedos lançou super 
fofos personagens. O triciclo Oncinha Racer possui uma combinações de 
cores alegres, que irá encantar os pequeninos. Totalmente de plástico e 
fabricado com materiais de engenharia específicos para garantir a qualidade 
e a resistência do produto. Indicado para crianças a partir dos 24 meses, 
suportam até 23 kg. Este produto também possibilita o desenvolvimento da 
coordenação motora, equilíbrio e atenção das crianças.

7813-1 / 0724.4 TRICICLO HAPPY BLUE 3 X 1
50,2 x 87,8 x 111 cm | Cx. 1 | 7896640470975

Triciclo multifuncional que acompanha o crescimento dos 
pequenos, pois possui partes removíveis que permitem 
a adaptação do produto de acordo com a necessidade. 
Destinado a crianças com idade a partir dos 12 meses, 
acompanhando seu crescimento.

7813-2 / 0724.5 TRICICLO HAPPY PINK 3 X 1
50,2 x 87,8 x 111 cm | Cx. 1 | 7896640470982

Triciclo multifuncional que acompanha o crescimento 
dos pequenos, pois possui partes removíveis que 
permitem a adaptação do produto de acordo com a 
necessidade. Destinado a crianças com idade a partir 
dos 12 meses, acompanhando seu crescimento.
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5541-1 / 5275.4 BRINCANDO DE ENGENHEIRO I
6 x 27 x 35 cm | Cx. 6 | 7896640452759

É possível divertir gerações com um mesmo produto. O jogo é 
composto por peças confeccionadas  em madeira reflorestada 
e tinta atóxica.  São vários formatos , que possibilitam 
montagens infinitas, o que faz com  que suas criações 
fiquem do tamanho que você quiser, você pode montar 
pequenas cidades. O jogo contribui para o desenvolvimento 
do pensamento lógico e auxilia nas noções de espaço e 
coordenação motora da criança, podendo ser utilizado tanto 
individualmente quanto em grupo. Indicado para crianças 
acima de 3 anos.

6553-5 / 5277.6 BRINCANDO DE ENGENHEIRO 3
5,4 x 19,9 x 23,9 cm | Cx. 6 | 7896640452773

É possível divertir gerações com um mesmo produto. O jogo é 
composto por peças confeccionadas  em madeira reflorestada 
e tinta atóxica.  São vários formatos , que possibilitam 
montagens infinitas, o que faz com  que suas criações 
fiquem do tamanho que você quiser, você pode montar 
pequenas cidades. O jogo contribui para o desenvolvimento 
do pensamento lógico e auxilia nas noções de espaço e 
coordenação motora da criança, podendo ser utilizado tanto 
individualmente quanto em grupo. Indicado para crianças 
acima de 3 anos.

5541-3 / 5279.8 BRINCANDO DE ENGENHEIRO 120 PEÇAS
6 x 24 x 31 cm | Cx. 6 | 7896640452797

É possível divertir gerações com um mesmo produto. O jogo é composto por 
peças confeccionadas  em madeira reflorestada e tinta atóxica.  São vários 
formatos , que possibilitam montagens infinitas, o que faz com  que suas 
criações fiquem do tamanho que você quiser, você pode montar pequenas 
cidades. O jogo contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico e auxilia 
nas noções de espaço e coordenação motora da criança, podendo ser utilizado 
tanto individualmente quanto em grupo. Indicado para crianças acima de 3 anos.

1978-2 / 5306.5 BRINCANDO DE ENGENHEIRO 200 PEÇAS
6 x 30 x 40 cm | Cx. 4 | 7896640430658

É possível divertir gerações com um mesmo produto. O jogo é composto por 
peças confeccionadas  em madeira reflorestada e tinta atóxica.  São vários 
formatos , que possibilitam montagens infinitas, o que faz com  que suas 
criações fiquem do tamanho que você quiser, você pode montar pequenas 
cidades. O jogo contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico e auxilia 
nas noções de espaço e coordenação motora da criança, podendo ser utilizado 
tanto individualmente quanto em grupo. Indicado para crianças acima de 3 anos.

7814-0 / 5331.0 BRINCANDO DE ENGENHEIRO INTERACTIVE PLAY
5 x 20,5 x 26 cm | Cx. 6 | 7896640471156

Este produto faz parte da linha educativa da Xalingo. Possibilita o desenvolvimento 
do pensamento lógico, da imaginação, da criatividade, das noções espaciais, das 
relações parte-todo/todo-parte e da coordenação motora. O brinquedo proporciona 
forte apelo de venda devido aos atributos pedagógicos no conhecimento dos 5 
sistemas do corpo, unindo características motoras e cognitivas, do  real x virtual.

4983-2 / 5269.8 BRINCANDO COM LETRAS
5,5 x 17,5 x 21,8 cm | Cx. 6 | 7896640452698

A ordem do momento é brincar com as letras. Seja em 
casa ou na escola, aprender o alfabeto e identificar os 
diferentes traçados de letras maiúsculas e minúsculas 
ficou muito mais divertido. O jogo que contém 72 peças 
em madeira e desafia as crianças a montarem as frases 
contribui no processo de alfabetização através do 
reconhecimento e ordenação das letras. Indicado para 
crianças acima dos 4 anos.

6645-1 / 5264.3 ABCD 144 PEÇAS
5,9 x 26,5 x 33,4 cm | Cx. 6 | 7896640452643

Em casa ou na escola aprender o alfabeto brincando 
com as letras, formando palavras e frases ficou mais 
divertido. Estimule as crianças a montar pequenas palavras 
e frases e  a identificar  os diferentes traçados de letras 
maiúsculas e minúsculas. O jogo que contém 144 peças 
em madeira contribui no processo de alfabetização através 
do reconhecimento e ordenação das letras. Indicado para 
crianças acima dos 4 anos.
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7444-1 / 1137.6 MÁGICAS 45 TRUQUES
5 x 25 x 27 cm | Cx. 6 | 7896640438081

É só organizar o espetáculo e chamar a família e 
amigos para mostrar o talento do ilusionismo com 
a linha Truques e Mágicas Xalingo Brinquedos. O 

kit de Mágicas 45 Truques acompanha varinha 
mágica, dispõe de manual com dicas para os 

truques e diversos acessórios. Voltada para 
crianças a partir de 6 anos, a linha contribuiu para 

o desenvolvimento da coordenação motora, do 
raciocínio lógico e da imaginação.

7444-2 / 1136.5 MÁGICAS 75 TRUQUES
5 x 25 x 27 cm | Cx. 6 | 7896640438074

É só organizar o espetáculo e chamar a família e 
amigos para mostrar o talento do ilusionismo com 
a linha Truques e Mágicas Xalingo Brinquedos. O 

kit de Mágicas 75 Truques acompanha varinha 
mágica, dispõe de manual com dicas para os 

truques e diversos acessórios. Voltada para 
crianças a partir de 6 anos, a linha contribuiu para 

o desenvolvimento da coordenação motora, do 
raciocínio lógico e da imaginação.

6981-2 / 6025.4 PALAVRAS CRUZADAS
4,9 x 19 x 30,9 cm | Cx. 6 | 7896640460259

É um produto altamente educativo recomendado 
para adultos, jovens e crianças a partir dos 7 anos, 
que proporciona momentos de descontração 
em família e entre amigos. O jogo auxilia no 
desenvolvimento do pensamento lógico, raciocínio 
rápido das habilidades operatórias de aprender 
a pensar, possibilitando a criação de estratégias, 
além do aumento do vocabulário e a familiarização 
com o uso do dicionário.

7444-0 / 1135.6 MÁGICAS 25 TRUQUES DIVERTIDAS
5 x 16 x 12 cm | Cx. 12 | 7896640438906

Para pequenos que amam mistério e diversão, a empresa lança a linha Truques 
e Mágicas Xalingo Brinquedos. O kit Mágicas Divertidas com mais de 25 
dispõe de manual com dicas para os truques e diversos acessórios. Voltada 
para crianças a partir de 6 anos, a linha contribuiu para o desenvolvimento da 
coordenação motora, do raciocínio lógico e da imaginação.

7443-9 / 1135.5 MÁGICAS 25 TRUQUES MOEDAS E ACESSÓRIOS
5 x 16 x 12 cm | Cx. 12 | 7896640438890

Para pequenos que amam mistério e diversão, a empresa lança a linha Truques 
e Mágicas Xalingo Brinquedos. O kit Mágicas Moedas e Acessórios com mais de 
25 dispõe de manual com dicas para os truques e diversos acessórios. Voltada 
para crianças a partir de 6 anos, a linha contribuiu para o desenvolvimento da 
coordenação motora, do raciocínio lógico e da imaginação.

5541-2 / 0292.1 SHOW DE MAGICAS XALINGUINHO
6,4 x 26,3 x 34 cm | Cx. 6 | 7896640402921

Leve um mundo de magia para sua casa em um passe de 
mágica. Com o conjunto de mágicas, a criançada se diverte para 
valer dando um show com as mágicas e truques fáceis de fazer. 
É um o jogo interessante e envolvente. São 8 diferentes mágicas 
para as crianças se divertirem com os seus pais ou amiguinhos 
como: as Cartas Mágicas, Quebra-Cabeça Chinês, O Nó Mágico, 
Caixa Mágica, A Seta Mágica, Bastões Ciganos, Adivinhe o 
Pensamento, O Mistério dos Cartões. O produto possibilita o 
desenvolvimento da atenção, percepção visual, raciocínio lógico 
além das habilidades motoras das crianças, criando um ambiente 
de socialização entre elas.

7443-8 / 1135.4 MÁGICAS 25 TRUQUES CLÁSSICAS
5 x 16 x 12 cm | Cx. 12 | 7896640438067

Para pequenos que amam mistério e diversão, a empresa lança a linha Truques 
e Mágicas Xalingo Brinquedos. O kit Mágicas Clássicas com mais de 25 
dispõe de manual com dicas para os truques e diversos acessórios. Voltada 
para crianças a partir de 6 anos, a linha contribuiu para o desenvolvimento da 
coordenação motora, do raciocínio lógico e da imaginação.
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1979-9 / 6558.7 18 JOGOS
4 x 20 x 37 cm | Cx. 6 | 7896640465582

Produto para toda a família que oferece varias opções de uso em apenas 
dois tabuleiros. Nele você tem as possibilidades de jogar:  damas, jogo 
indiano, jogo da velha, corrida de obstáculos, jogo da ferrovia, prova 
de natação, pulo do gato, caça a raposa, viagem de foguete, jogo dos 
desejos, quebra-cabeça solitário, corrida de iates, caça ao coelho, 
esquinas, corrida das bicicletas, vôo, corrida dos cangurus.  São jogos 
desafiadores e instigantes que proporcionam momentos de descontração 
desenvolvendo o raciocínio e estimulando o espírito de equipe.

7813-9 / 6557.6 JOGO 4X1
31 x 4,2 x 31 cm | Cx. 3 | 7896640465575

Reúne os jogos de Damas, Ludo, Trilha e Pega Varetas, produtos recomendados 
para adultos, jovens e crianças (com idade a partir de 8 anos), proporciona 
momentos de descontração e lazer entre amigos e família, além de auxiliar no 
pensamento lógico, raciocínio e criação de estratégias.

1979-3 / 6021.0 DAMA E LUDO XALINGO
4,1 x 29,7 x 26,9 cm | Cx. 6 | 7896640460211

Os jogos tradicionais de tabuleiro são ótimas ferramentas para desenvolver a habilidade 
estratégica e o raciocínio das crianças. São jogos de fácil compreensão, mas que exigem 
grande atenção a cada rodada. A Xalingo possui tradição nessa linha, o jogo damas e ludo 
é composto por tabuleiros em madeira  reflorestada, tinta atóxica  e peças plásticas. Os 
tabuleiros formam uma caixa que pode ser utilizada para guardar as peças. Indicado para 
crianças acima dos 8 anos possui dimensões de 31 x 4 x 31cm.

6918-1 / 6019.8 DAMA E TRILHA XALINGO
4,3 x 28,9 x 29,3 cm | Cx. 6 | 7896640460198

Os jogos tradicionais de tabuleiro são ótimas ferramentas para desenvolver a habilidade 
estratégica e o raciocínio das crianças. São jogos de fácil compreensão, mas que exigem 
grande atenção a cada rodada. A Xalingo possui tradição nessa linha, o jogo damas e ludo 
é composto por tabuleiros em madeira  reflorestada, tinta atóxica  e peças plásticas. Os 
tabuleiros formam uma caixa que pode ser utilizada para guardar as peças. Indicado para 
crianças acima dos 8 anos possui dimensões de 31 x 4 x 31cm.

1978-6 / 6001.0 XADREZ ESCOLAR TABULEIRO 
MADEIRA COM PEÇAS PLÁSTICA
4 x 13 x 26 cm | Cx. 6 | 7896640460013

O Xadrez Escolar proporciona mais concentração e 
raciocínio lógico aos seus usuários. Ideal para viagens e 
jogos em pequenos espaços, o tabuleiro,  em madeira 
reflorestada e tinta atóxica serve também como caixa para 
guardar as peças.  Tabuleiro 26 x  26 cm e casa de 3 cm, 
acompanham peças plásticas e rei com 5,6 cm. Indicado 
para crianças acima de 7 anos.

4985-1 / 0782.1 XADREZ ESCOLAR TABULEIRO 
PLÁSTICO
13,2 x 2,9 x 24,4 cm | Cx. 6 | 7896640407827

O Xadrez Escolar  proporciona mais concentração e 
raciocínio lógico aos seus usuários. Ideal para viagens e 
jogos em pequenos espaços, o tabuleiro em plástico, serve 
também como caixa para guardar as peças.  Tabuleiro 26 x 
26 cm e casa de 3 cm, acompanham peças plásticas e rei 
com 5,6 cm. Indicado para crianças acima de 7 anos.

6641-5 / 5075.4 LOUSA E GIZ
6 x 27 x 34 cm | Cx. 6 | 7896640450755

Lousa divertida para desenhar e escrever. Acompanha 
lousa, apagador, giz e cartela de desenhos. Indicado 
para crianças acima 4 anos.
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7815-0 / 1976.5 QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS FROZEN
6,1 x 18,8 x 23,6 cm | Cx. 6 | 7896640433659

Resolver quebra-cabeças pode ser muito bom para a formação 
educacional e cognitiva das crianças, pois se utilizam de estratégias 

para posicionar as peças, e quando jogados em conjunto com outras 
crianças poderem interagir melhor socialmente compartilhando destas 
estratégias. O quebra-cabeça também funciona como instrumento de 
descontração entre pais e filhos, melhorando a intimidade e a relação 

interpessoal dos familiares. Com o quebra-cabeça 100 peças em 
madeira, as crianças a partir dos 4 anos de idade, poderão mexer 

com a coordenação motora e o raciocínio lógico.

7814-7 / 1967.6 QUEBRA CABEÇA ENCAIXE DISNEY BABY
6,5 x 23 x 31 cm | Cx. 4 | 7896640470692

Base de quebra-cabeça (285 x 210 mm) e 7 peças para encaixe. Recomendado 
para crianças a partir dos 18 meses

7814-4 / 1966.5 BLOCOS DE MONTAR MICKEY
8 x 31,1 x 23,5 cm | Cx. 6 | 7896640470708

São 25 blocos em madeira, 14 peças de cenário em MDF, 6 
personagens Disney Baby em MDF e 26 bases em plástico 
para as peças em MDF. No total são 71 componentes. 
Recomendado para crianças a partir dos 3 anos.

5542-1 / 1898.7 JOGO DE MEMÓRIA MICKEY CLUB HOUSE
5 x 16 x 21 cm | Cx. 6 | 7896640418984

O Jogo de memória é um jogo tradicional e fundamental formação 
educacional e cognitiva das crianças.  Jogar com seus personagens favoritos 

como a Mickey estimula ainda mais a criança. Suas peças em madeira 
facilitam o manuseio. Recomendado para crianças acima dos 3 anos.

6919-4 / 0524.3 QUEBRA CABEÇA PINTURA 3D CASINHA
6,3 x 29,5 x 39,3 cm | Cx. 6 | 7896640405243

O Quebra -Cabeça  Casinha de Pintura 3D Xalingo Brinquedos é fácil 
de montar. Não precisa de cola e o mais legal é que as crianças podem 

personalizar do seu jeito. Esse brinquedo possibilita a montagem da 
casinha através do encaixe de suas peças desenvolvendo a imaginação 

e o pensamento lógico ao comparar e associar peças. Depois de 
montada você pode personalizar ao colorir e decorar com as tintas 

que acompanham o brinquedo, construindo assim a sua própria 
casinha Faça Você Mesmo.  O produto contém 20 peças em madeira 

reflorestada, 1 pincel e 6 tintas guache sortidas. Indicado para crianças a 
partir dos 3 anos de idade.

6912-6 / 0527.6 QUEBRA CABEÇA PINTURA 3D CARRINHO
5,9 x 28,4 x 38,5 cm | Cx. 6 | 7896640435820

O Quebra -Cabeça  Carrinho de Pintura 3D Xalingo Brinquedos é fácil 
de montar. Não precisa de cola e o mais legal é que as crianças podem 
personalizar do seu jeito. Esse brinquedo possibilita a montagem do 
carinho através do encaixe de suas peças desenvolvendo a imaginação e 
o pensamento lógico ao comparar e associar peças. Depois de montado 
você pode personalizar ao colorir e decorar com tintas que acompanham o 
brinquedo, construindo sua própria casinha Faça Você Mesmo.  O produto 
contém 28 peças em madeira reflorestada, 1 pincel e 6 tintas guache sortidas. 
Contém 28 peças. Indicado para crianças a partir dos 3 anos de idade.

7814-2 / 5046.5 QUEBRA CABEÇA PINTURA 3D 
AVIÃO E CAMINHÃO
6 x 30 x 40 cm | Cx. 6 | 7896640470739

Composto tanto por peças em madeira, plástico e EVA, 
o quebra- cabeça permite a montagem e personalização 
por meio de tintas de um caminhão e de um avião. 
Recomendado para crianças a partir dos 4 anos.
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7814-3 / 1941.0 DOMINÓ PIXAR
5 x 15,5 x 20,5 cm | Cx. 6 | 7896640470814

São 28 peças em madeira reflorestada. 
Recomendado para crianças a partir dos 3 anos. 
Brinquedo de que estimula na criança a coordenação 
motora fina, a percepção tátil e aspectos cognitivos 
de diferenciação de formas e cores distintas

7814-1 / 2313.2 JOGO VERDADE OU DESAFIO BARBIE
5,1 x 19,9 x 23 cm | Cx. 6 | 7896640470777

Jogo de perguntas, respostas e desafios composto por 36 cartas e uma 
roleta com figuras e cores que remetem ao universo da Barbie. Recomendado 
para crianças a partir dos 6 anos. Com a proposta de se jogar em grupo, o 
Barbie Verdade ou Desafio auxilia a criança a desenvolver a comunicação, a 
convivência social e a curiosidade, que é a fonte da criatividade.

7813-8 / 5289.8 MEU PRIMEIRO CALENDÁRIO TURMA DA MÔNICA
40 x 30 x 6 cm | Cx. 6 | 7896640471026

Calendário confeccionado em madeira reflorestada com marcações de meses, dias 
da semana e do mês, estações, clima e horas. Recomendado para crianças a partir 
dos 3 anos de idade.

7814-9 / 5322.1 QUADRO INFANTIL UNICÓRNIO
38,5 x 6 x 43 cm | Cx. 4 | 7896640435776

Agora desenhar e pintar ficou mais divertido com o Quadro 
Infantil Unicórnio Xalingo Brinquedos em madeira reflorestada 
e um kit de canetinhas coloridas com um apagador na tampa 
possibilitando à criança desenhar e apagar quantas vezes 
quiser. Contribui para habilidades da escrita, estimulando a 
coordenação motora, a criatividade e imaginação. Produto 
indicado para crianças a partir dos 3 anos de idade

1001-39 / 2317.6 CARIMBOS BARBIE
5 x 18 x 24 cm | Cx. 6 | 7896640479268

Contém 06 carimbos, giz de cera e blocos de folhas ilustrados 
!. Um produto que desenvolve a habilidade visual, coordenação 
motora, diferenciação das cores e noção de espaço no plano

1001-40 / 2322.1 CARIMBOS HOT WHEELS
5 x 18 x 24 cm | Cx. 6 | 7896640479312

Contém 06 carimbos, giz de cera e blocos de folhas ilustrados 
!. Um produto que desenvolve a habilidade visual, coordenação 
motora, diferenciação das cores e noção de espaço no plano

7813-7 / 5428.7 CARIMBOS FOFOSSAUROS
5 x 18 x 24 cm | Cx. 6 | 7896640437459

Contém 06 carimbos, giz de cera e blocos de folhas ilustrados 
!. Um produto que desenvolve a habilidade visual, coordenação 
motora, diferenciação das cores e noção de espaço no plano

7813-6 / 5319.8 CARIMBOS UNICÓRNIOS
5 x 18 x 24 cm | Cx. 6 | 7896640435745

Carimbar é muito divertido, ainda mais em boa 
companhia.  O conjunto de carimbos Unicórnio traz 
vários modelos, é um produto educativo com 6 
carimbos diferentes,   de cabo plástico e borracha 
atóxica. Acompanha bloco de papel e giz de cera para 
colorir as imagens carimbadas durante a brincadeira. 
Recomendado para crianças acima dos 4 anos de idade. 
O carimbo contribui no desenvolvimento percepção 
visual, coordenação motora e estimulo  a criatividade.
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1001-34 / 1945.4 COZINHA FANTÁSTICA PRINCESAS
31 x 73 x 36 cm | Cx. 1 | 7896640479114

Permite à criança imitar, imaginar, criar, simular e reproduzir 
situações do cotidiano familiar. Coopera também no 

desenvolvimento de regras de conduta, contribuindo para a 
formação de valores e atitudes positivas através de ações de faz- 

de-conta que se apoiam na representação do mundo real

6868-3 / 1934.3 COZINHA POP PRINCESA DISNEY
28 x 58 x 41 cm | Cx. 1 | 7896640435257

A Cozinha Pop princesas é composta de um design 
diferenciado. Os adesivos completam o visual e enriquecem a 
brincadeira. Os acessórios são personalizados, estimulando a 
imaginação e auxiliando as crianças no seu desenvolvimento. 
Com som creck-creck, o produto faz parte da linha faz de 
conta, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes 
positivas e representação do cotidiano. Indicado para crianças 
acima dos 3 anos.

6918-7 / 1096.5 TENDINHA MERCADO
19,2 x 16,2 x 21,1 cm | Cx. 2 | 7896640436520

A linha Tendinha da Xalingo Brinquedos traz 3 
lindos modelos de carrinhos.  Brincar de vender 
comidinha ficou muito mais divertido com o 
carrinho Tendinha Mercado! O brinquedo conta 
com 29 acessórios para deixar a brincadeira ficar 
ainda mais real.  E o mais legal que depois que 
terminar a brincadeira é só guardar os acessórios 
dentro do carrinho. Produto indicado para 
crianças a partir dos 3 anos.

6918-6 / 1097.6 TENDINHA SORVETERIA
16,3 x 16,8 x 21 cm | Cx. 2 | 7896640436537

A linha Tendinha da Xalingo Brinquedos traz 3 lindos 
modelos de carrinhos.  Brincar de vender sorvete 
e doces ficou muito mais divertido com o carrinho 
Tendinha Sorveteria. O brinquedo conta com 31 
acessórios e com buzina para deixar a brincadeira 
ficar ainda mais real.  E o mais legal que depois que 
terminar a brincadeira é só guardar os acessórios 
dentro do carrinho. Produto indicado para crianças a 
partir dos 3 anos.

1001-35 / 1944.3 COZINHA FANTÁSTICA MICKEY
32 x 73 x 36 cm | Cx. 1 | 7896640479121

Permite à criança imitar, imaginar, criar, simular e reproduzir 
situações do cotidiano familiar. Coopera também no 
desenvolvimento de regras de conduta, contribuindo para a 
formação de valores e atitudes positivas através de ações de 
faz- de-conta que se apoiam na representação do mundo real

7443-3 / 1150.9 CHURRASQUEIRA MINI CHEF
14 x 33 x 38 cm | Cx. 2 | 7896640438210

Todo pequeno cozinheiro precisa de recursos e utensílios versáteis para o 
desenvolvimento de receitas novas ou clássicas. Eles auxiliam nas brincadeiras 

e deixam as histórias mais divertidas. Com o intuito de incrementar esses 
momentos, a Xalingo Brinquedos trouxe a Churrasqueira Mini Chef que além 

de contar com vários utensílios, emite luz, gera som e produz fumaça fazendo 
assim o brincar mais real e divertido. Desenvolve o aprendizado pela imitação, 

imaginação e criatividade. Indicado para crianças a partir dos 3 anos de idade.

7813-5 / 2000.9 REFRIGERADOR FROZEN
27,5 x 56 x 26,8 cm | Cx. 1 | 7896640470333

O Refrigerador Frozen 2 conta com design moderno, detalhes translúcidos 
e com glitter. Lindos adesivos com os personagens Frozen.   Contém 
2 copos, 1 forminha de gelo, 1 forminha de picolé e 6 ovos. Estimula a 
imaginação e auxilia no seu desenvolvimento permitindo a criança imitar, 
imaginar, simbolizar e reproduzir situações do cotidiano.  Indicado para 
crianças acima dos 3 anos.
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5993-2 / 5450.9 CONJUNTO TÊNIS DE MESA
3,6 x 24,9 x 29,1 cm | Cx. 6 | 7896640454500

Contém 2 raquetes emborrachada, 01 rede com 2  
suporte e 01 bolinha.

6449-0 / 0720.9 JOGO DE BOTÃO BRASILEIRÃO
5,2 x 17,3 x 22 cm | Cx. 6 | 7896640407209

Jogo de Botão Brasileirão, em plástico injetado, contém  
04 times, 02 goleiras, 2 palhetas, 02 bolas e 06 opções de  
adesivos de camisetas.

5434-7 / 6710.9 MESA PARA JOGO DE BOTÃO COM MARCADOR
62 x 93 x 2 cm | Cx. 6 | 7896640467104

Confeccionada  em madeira, com dois marcadores. Dimensões: 93 x 62 x 1,5 cm. 
Indicada para crianças acima de 6 anos.

5434-8 / 6703.2 TABELA DE BASQUETE
30 x 63 x 54 cm | Cx. 1 | 7896640467036

Ideal para  recreação e de fácil instalação. Tabela em MDF 9 mm e 
aro 36 cm em material resistente e arruelas grandes que garantem 
uma melhor fixação da tabela. Dimensões: 60 x 43,5 x 90 cm. 
Indicado para crianças acima de 6 anos.

7444-6 / 1139.8 KIT RESGATE BOMBEIROS
18 x 18 x 28 cm | Cx. 4 | 7896640438050

Com o kit Resgate Bombeiros da  Xalingo Brinquedos o faz de conta 
fica super divertido. O kit conta com caixa de ferramentas, capacete, 
cinto, extintor, ferramentas em geral e um “radinho de plástico”. O kit 
é um brinquedo em peças plásticas que simulam um kit de resgate. 
Recomendado para crianças a partir dos 3 anos de idade.

7444-8 / 2266.5 PLAYSET BARBIE REINO DREAMTOPIA
6 x 39 x 43 cm | Cx. 4 | 7896640438937

Um castelo Tridimensional do Reino Arco-Íris  Dreamtopia é novo quebra-cabeças da 
coleção Barbie desenvolvido pela Xalingo Brinquedos. Feito em madeira reflorestada e com 
corte laser, o produto possui uma decoração inspirada no reino do Arco-íris Dreamtopia, 
vem com acessórios e personagens para você montar e interagir  além de um tabuleiro em 
papel Cartão, de   52 x 34 cm  que acompanha o produto. O cenário colorido  permite a 
interação com os personagens garantindo a alegria e diversão das crianças. Em madeira 
reflorestada e de fácil montagem o produto desenvolve a capacidade de concentração, 
noção espacial, raciocínio lógico, percepção visual e a imaginação da criança. Indicado 
para crianças a partir dos 3 anos de idade.

7814-5 / 2315.4 CIDADE HOT WHEELS TUBARÃO
38,5 x 6 x 43 cm | Cx. 4 | 7896640470753

Kit composto de estruturas radicais a serem montadas em 
madeira, tabuleiro com estradas interativas e desafiantes em 
papel cartão. Recomendado para crianças a partir dos 4 anos.
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7876-3 / BRI0135 EUQFIZ TIE DYE KIT DE PINTURA
4,5 x 15,5 x 18 cm | Cx. 24 | 7898954930572

O conjunto vem com 3 tintas coloridas, forro, luvas e elásticos Não 
acompanha camiseta

7876-0 / BRI0303 EUQFIZ TIE DYE CAMISETA ADULTO G
25 x 21 x 7 cm | Cx. 12 | 7898954930961

kit Para Fazer Tingimento artístico de sua camiseta Tie Dye!Contém uma 
Camiseta tamanho G de adulto, três tintas para tecido, elásticos, luvas e forro

7875-9 / BRI0302 EUQFIZ TIE DYE CAMISETA ADULTO M
7 x 21 x 25 cm | Cx. 12 | 7898954930954

kit Para Fazer Tingimento artístico de sua camiseta Tie Dye!Contém uma 
Camiseta tamanho M de adulto, Três tintas para tecido, elásticos, luvas e forro

7876-2 / BRI0308 EUQFIZ TIE DYE CAMISETA INFANTIL G
7 x 21 x 2,5 cm | Cx. 12 | 7898954930558

kit Para Fazer Tingimento artístico de sua camiseta Tie Dye!Contém uma 
Camiseta tamanho G de infantil , três tintas para tecido, elásticos, luvas e forro

7876-1 / BRI0307 EUQFIZ TIE DYE CAMISETA INFANTIL M
7 x 21 x 2,5 cm | Cx. 12 | 7898954930008

kit Para Fazer Tingimento artístico de sua camiseta Tie Dye!Contém uma 
Camiseta tamanho M infantil, três tintas para tecido, elásticos, luvas e forro

6289-1 / 1010001 AMOEBA DISPLAY C/24
24 x 15 x 18 cm | Cx. 6 | 7897474200073
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7301-4 / 177 FÁBRICA DE CLEAR SLIMES 
QUE BRILHA NO ESCURO 180GR
8,7 x 23,8 x 32,3 cm | Cx. 6 | 7898365831772

7819-8 / 260 FÁBRICA PARA FAZER 3 SLIMES MALETA
35,2 x 38,4 x 65 cm | Cx. 6 | 7898365832601

7819-9 / 261 FÁBRICA PARA FAZER 6 SLIMES MALETA
26 x 32 x 55 cm | Cx. 6 | 7898365832618

7820-0 / 262 FÁBRICA PARA FAZER 10 SLIMES MALETA
72 x 35,5 x 56 cm | Cx. 6 | 7898365832625

7820-1 / 275 SLIME AREIA DE ALGODÃO 200 GRS
9,5 x 14 x 14 cm | Cx. 48 | 7898365832755

7517-0 / 271 FÁBRICA DE FAZER AREIA CINÉTICA 
DE ALGODÃO 400GRS
83 x 24 x 32,5 cm | Cx. 6 | 7898365832717

7517-1 / 272 FÁBRICA DE FAZER AREIA CINÉTICA 
DE ALGODÃO 800GRS

8,9 x 22,5 x 34,5 cm | Cx. 6 | 7898365832724

7256-6 / 171 KIT PARA FAZER SLIMES MÉDIO
8 x 17 x 21 cm | Cx. 24 | 7898947601717

7256-5 / 170 KIT PARA FAZER SLIMES PEQUENO
7 x 18 x 13 cm | Cx. 24 | 7898947601700

7301-5 / 179 FÁBRICA DE CLEAR SLIMES 
QUE BRILHA NO ESCURO 500GR
9 x 24,1 x 34,8 cm | Cx. 6 | 7898365831796
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7512-3 / 274 BONECA ADORO MEU BEBÊ
12,2 x 57,5 x 36,8 cm | Cx. 4 | 7898395332744

7911-4 / 513 BONECA ALICIA FASHION
42 x 47 x 11 cm | Cx. 4 | 7899871705137

7911-7 / 514 BONECA ALICIA GIRL
41 x 46,5 x 10 cm | Cx. 4 | 7899871705144

6175-5 / 204 BONECA ANNE CANTE COMIGO COM CABELO
12,7 x 61 x 29,7 cm | Cx. 4 | 7898395332041

7910-7 / 287 BONECA BABYS COLLECTION PAPINHA
23 x 41 x 10 cm | Cx. 6 | 7898395332874

7910-8 / 279 BONECA BABYS COLLECTION PAPINHA NEGRA
23 x 44 x 10 cm | Cx. 6 | 7898395332799
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6446-8 / 255 BONECA ELOA 113 FRASES
13,2 x 59,9 x 37,2 cm | Cx. 4 | 7898395332553

7520-9 / 2169 BONECA LIFE BABY BEBEZINHO
30,5 x 44 x 15 cm | Cx. 4 | 7896964621695

7911-2 / 2218 BONECA LIFE BABY PAPINHA
15 x 45 x 41 cm | Cx. 4 | 7896964622180

7910-6 / 289 BONECA NENÉM NANANDO LOIRA
20 x 37 x 13 cm | Cx. 6 | 7898395332898

7910-5 / 290 BONECA NENÉM NANANDO NEGRA
48 x 20 x 13 cm | Cx. 6 | 7898395332904

6176-5 / 211 BONECA TO DODÓI
37 x 13 x 61 cm | Cx. 4 | 7898395332119

7910-9 / 275 BONECA TOTSY 113 FRASES COM CABELO
37 x 61 x 13 cm | Cx. 4 | 7898395332751
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5687-9 / 345-CCFA CREC CREC FESTA DE ANIVERSARIO
52 x 26 x 34 cm | Cx. 6 | 7896647052273

5687-6 / 269-MC MEU CHAZINHO
7 x 30 x 39 cm | Cx. 6 | 7896647052600

5687-7 / 268-MJ MEU JANTARZINHO
7 x 30 x 39 cm | Cx. 6 | 7896647053188

5687-8 / 514-PCMP MINHAS PANELINHAS
12 x 35 x 38 cm | Cx. 3 | 7896647051245

7304-1 / 1001301400174 SUPER MASSA BALLET
7,7 x 19,7 x 29,8 cm | Cx. 3 | 7896027552492

6746-6 / 1001301400169 SUPER MASSA BARCO PIRATA
7,4 x 24 x 23,8 cm | Cx. 3 | 7896027552447

7911-0 / BR976 BOIA DE BRAÇO MASHA E O URSO TAMANHO M
15 x 15 x 3 cm | Cx. 24 | 7899838854328

7911-3 / 9317 CONJUNTO PRAIA LADYBUG MIRACULOUS
17 x 16 x 17 cm | Cx. 6 | 7896460393171
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7911-6 / 1064 MEU PRIMEIRO JOGO PEPPA PIG
36 x 28 x 7 cm | Cx. 6 | 7896448110646

7158-9 / 1001108000016 BOLA EM CORES ENCAIXE
10,6 x 12,9 x 10,9 cm | Cx. 4 | 7896027552706

5718-9 / MK132 BUSKID BRINQUEDO EDUCATIVO
14 x 14 x 17 cm | Cx. 12 | 7896497501327

7911-5 / MK347 LANCHINHO DIVERTIDO 
BRINQUEDO EDUCATIVO
26 x 26 x 13 cm | Cx. 6 | 7896497503475

7911-1 / BR103 LANÇADOR DE DARDOS 
QUE VIRA ROBÔ XCHANGERS

23 x 19 x 7 cm | Cx. 10 | 7898506465354

8410-2 / 060-1 JOGO HERÓI ARQUEIRO
5,2 x 45,5 x 39,2 cm | Cx. 6 | 7896771600616

8706-4 / 720-1 SUPER FLYER SATÉLITE 
COM CONTROLE REMOTO
18 x 18 x 7 cm | Cx. 6 | 7896771607219

VOCÊ SABIA?

ALFANESS, a melhor empresa de Logística especializada em Brinquedos B2B2C do país

www.alfanesslog.com.br / Telefone : (11) 2088-7650

Que a Alfaness é o braço logístico do Barão Distribuidor.
É por aqui que seu pedido passa!

• Somos responsáveis por toda logística e Gestão de Frete de grandes operações em nível nacional,
entre elas a do Barão Distribuidor.

• Infra estrutura própria, vendemos peças unitárias (caixa aberta) ou caixa fechada.

• Eficiente gestão de transporte, proporcionamos aos nossos clientes um atendimento melhor e mais rápido.

• Utilizamos as mais modernas soluções tecnológicas, com investimentos contínuos, para uma operação ágil e eficiente.
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Show Room / Escritório
Pça Padre Manuel da Nobrega, 36

Centro * 01015-010 * São Paulo

Televendas (11) 3305-1010
comercial@baraodistribuidor.com.br

Vendas Externas:
comercial@baraodistribuidor.com.br

SAC
sac@baraodistribuidor.com.br

Agora você pode comprar on-line através do nosso site:
www.portal.baraodistribuidor.com.br


