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COLHER 

DOSADORA DE
 PAPINHA

CÓD 
SEMAAN: 841834
REF: ASB1001

CÓD 
SEMAAN: 841835
REF: ASB1002

CÓD 
SEMAAN: 841850
REF: ASB1017

CÓD 
SEMAAN: 841849
REF: ASB1016

O Alimentador de 
Silicone para Bebês da 

Turminha Guará Baby permite que 
os bebês desfrutem dos nutrientes
de alimentos sólidos desde cedo, 

através da bico de silicone que reduz 
o alimento a pequenos pedaços,

diminuindo o risco de engasgamento. 
Leve e fácil manuseio com bico de 

silicone, trava de segurança e
tampa higiênica para uma 

alimentação ainda mais 
tranquila e segura.

ALIMENTADOR 
COM REDINHA

CÓD 
SEMAAN: 841836
REF: ASB1003

CÓD 
SEMAAN: 841837
REF: ASB1004

ALIMENTADOR
DE SILICONE

12

A Colher Dosadora de 
Papinha da Turminha Guará 

Baby é uma opção mais
prática e segura para para 

alimentar seu bebê. Sem 
bagunça e muito fácil
de usar, a mamãe pode 
alimentar seu bebê em 
qualquer lugar, seja em
casa ou em um passeio.

O Alimentador 
para Bebês 

da Turminha Guará Baby 
permite que os bebês 

desfrutem dos nutrientes 
de alimentos sólidos desde
 cedo, através da rede de 

pano que reduz o alimento 
a pequenos pedaços, 

diminuindo o risco de 
engasgamento. Leve e 

fácil manuseio com rede de 
pano suave com trava de 

segurança e tampa higiênica 
para uma alimentação 
ainda mais tranquila 

e segura.

10

12
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JOGO AMERICANO 
COM PRATINHO
 DE SILICONE

CÓD 
SEMAAN: 841838
REF: ASB1005

CÓD 
SEMAAN: 841839
REF: ASB1006

12

O Jogo Americano com pratinho de Silicone da Turminha Guará 
Baby permite que os bebês desfrutem dos alimentos e ensina
através do convívio, o habito de alimentação tradicional, de 

maneira segura e prática. Leve e fácil manuseio, o Prato Acoplado
com Jogo Americano adere 100% na superfície, evitando que a 
criança derrube ou desloque o prato com alimento. Fabricado
em 100% silicone, o que impede a proliferação de bactérias.
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CÓD 
SEMAAN: 841840
REF: ASB1007

O Kit de Cuidados com os Cabelos da 
Turminha Guará Baby é uma opção mais

prática e segura para pentear o seu bebê. 
Com esse conjunto a mamãe vai

deixar seu bebê sempre arrumadinho. 
Com sua escova de cerdas suaves e um
pente com as pontas arredondadas que 

não agridem o couro cabeludo do
bebê, removendo facilmente os embaraços.

Termômetro de Banheira da Turminha Guará Baby é 
uma opção para indicação temperatura da água. 
Para mamães que buscam o bem estar e segurança 
do seu bebê até na hora banho o termômetro tem 
medição rápida e precisa. Em formato divertido 

utua na água e mede a temperatura.

TERMÔMETRO 
DE BANHO

TAPETE 
ANTIDERRAPANTE 

PARA BANHO

CÓD 
SEMAAN: 841841
REF: ASB1008

KIT DE CUIDADOS 
COM OS CABELOS

CÓD 
SEMAAN: 841846
REF: ASB1013

CÓD 
SEMAAN: 841848
REF: ASB1015

O Tapete 
Antiderrapante de 
Banho da Turminha 
Guará Baby é uma 

opção mais prática e 
segura para banho do 

seu bebê. Feito de 
material 

antiderrapante, 
o tapete previne 

o bebê de
 escorregar na hora 
do banho tornando a 
hora do banho tenha 

mais conforto 
e segurança!

12

12

12

0

0

+3
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CÓD 
SEMAAN: 841852
REF: ASB1019

CÓD 
SEMAAN: 841851
REF: ASB1018

MICTÓRIO 
INFANTIL

O Mictório Infantil da Turminha Guará Baby é indicado 
para o momento do desfralde do seu lho. 

O mictório infantil ajuda muito os meninos na hora do 
desfralde. O alvo giratório diverte seu lho

 e evita sujeiras. USO: Ele pode ser facilmente instalado 
com as ventosas permitindo o ajuste da altura.

20
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CÓD 
SEMAAN: 865129
REF: TRO-29.036-18/9236

TRONINHO TURMINHA
 GUARÁ ARARAJUBA

CÓD 
SEMAAN: 865131
REF: TRO-29.036.20/9033

TRONINHO TURMINHA 
GUARÁ LOBO GUARÁ

Transforma a transição das fraldas para o assento numa 
experiência positiva e Recompensadora

Divertido e fundamental para o aprendizado da criança
Indicado para crianças a partir dos 18 meses

Prático e portátil, atende com segurança e conforto crianças de até 23kg

1 +18

1 +18
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PIPI BOY TURMINHA 
GUARÁ VERMELHO

 

12

CÓD 
SEMAAN: -------
REF: -------------

A criança treina fazendo xixi com os adultos. O formato e o 
gira-gira que serve de mira impede que o xixi espirre, 
evitando sujeiras indesejadas. Fácil de instalar, pode ser 
xado através de ventosas (inclusas) ou parafusos (não 

inclusos). Leve, resistente e portátil e fácil de limpa

CÓD 
SEMAAN: -------
REF: -------------

PIPI BOY 
TURMINHA 
GUARÁ AZUL

2 a 6

6 2 a 6
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CÓD 
SEMAAN: 863971
REF: BBT078

BABY TUB EVOLUTION 
TRANSPARENTE 

TURMINHA GUARÁ
BABY TUB 

EVOLUTION AZUL 
TURMINHA GUARÁ

CÓD 
SEMAAN: 863970
REF: BBT079

BABY TUB OFURÔ
TURMINHA GUARÁ 

BRANCO

BABY TUB OFURÔ
TURMINHA GUARÁ

 VERDE

CÓD 
SEMAAN: 863973
REF: BBT077Design interno e externo exclusivos

Relaxante e divertido
Assento ergonômico: segurança no banho!

Pode ser usado em ambientes externos
Para crianças de 8 meses aos 6 anos

Eco-friendly economiza água
Sem frisos cortantes

Base estável: mais segurança!
Suporta até 25kg

CÓD 
SEMAAN: 863972
REF: BBT076

Auxilia na redução de cólicas
Ajuda a melhorar o soninho 

do bebê
Eco-friendly economiza água

Feito de plástico 
transparente que permite 

visualizar o bebê
Para bebês de 0 a 8 meses

Sem frisos cortantes
Formato interno que se 
ajusta à coluna do bebê

Base estável que promove um 
banho seguro

Feito com amor e matéria-
prima livre de tóxicos

15 0 a 18

15 0 a 18

15 1 a 6
ANOS

15 1 a 6
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PORTA FRALDAS

4 CORES

BOLSO FRONTAL

TROCADOR

Mochila Maternidade Turminha GuaráMochila Maternidade Turminha GuaráMochila Maternidade Turminha Guará

32 cm32 cm32 cm

42 cm42 cm42 cm
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BOLSOS LATERAIS

BOLSO 
FRONTAL TÉRMICO

PORTA LENÇOS

PRATICIDADE E 
ORGANIZAÇÃO

COM ACABAMENTO
REFORÇADO

Abertura ampla para acessar 
rapidamente mamadeiras e 

acessórios.

Fácil acesso aos 
produtos mais 

utilizados.

Exclusivo bolso lateral 
porta lenços.

TROCADOR
Acompanha trocador 

em tecido de fácil 
limpeza.

ASB1031ASB1031ASB1031
COD SEMAAN: 864814COD SEMAAN: 864814COD SEMAAN: 864814

ASB1032ASB1032ASB1032
COD SEMAAN: 864813COD SEMAAN: 864813COD SEMAAN: 864813

ASB1033ASB1033ASB1033
COD SEMAAN: 864812COD SEMAAN: 864812COD SEMAAN: 864812

ASB1034ASB1034ASB1034
COD SEMAAN: 864811COD SEMAAN: 864811COD SEMAAN: 864811
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CADEIRA ASSENTO PARA 
CARRO TURMINHA GUARÁ 

(15-36kg)

CÓD SEMAAN: 868701
REF: DRC-29-313-10/9835CÓD SEMAAN: 868702

REF: DRC-29-165-10/9214

CADEIRA ASSENTO PARA 
CARRO TURMINHA GUARÁ 

(9-36kg)

 G1/G2/G3   (9-36kg)
Aprovado para uso de crianças de 9 a 36kg, mais seguro, 

é equipado com cinto de segurança de 5 pontos.
Possui ajuste de altura no protetor de cabeça que 

acompanha o crescimento  da criança.
Possui tecido acolchoado e antialérgico que é facilmente 

removível para lavagem, Certicado pelo INMETRO

G1/G2   (15-36kg)
Aprovado para o uso de 15 a 36kg, possui ajuste de 

altura no projetor de cabeça que acompanham 
crescimento da criança. Possui tecido acolchoado e 

antialérgico que é facilmente removível para lavagem.
Base destacável transformando-se em assento de elevação, 

Certicado pelo INMETRO 

1 1
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CÓD SEMAAN: 868700
REF: DRC-29-221-10/9197

BEBÊ CONFORTO 
TURMINHA GUARÁ

BOSTER G2/G3 
TURMINHA GUARÁ

CÓD SEMAAN: 868703
REF: BOO-29.022-10

Aprovado para uso de bebês até 13kg, mais seguro, é 
equipado com cinto de segurança de 3 pontos.

Acompanha cobertura protetora (capota) removível
Possui tecido acolchoado e antialérgico que é facilmente 

removível para lavagem, Certicado pelo INMETRO

Assento elevatório para autos, assento coberto por 
tecido acolchoado. Aprovado para uso de crianças de 
15 a 36kg, possui tecido acolchoado e antialérgico 

que é facilmente removível para lavagem.

1

1
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BICICLETA ARO 
12 TURMINHA

GUARÁ MASCULINO

BICICLETA ARO 12 
TURMINHA GUARÁ

 FEMININA

Quadro e garfo fabricados em aço 
carbono de altíssima qualidade.
Manoplas e manete anatômicos. 
Cobre corrente mais seguro com 

fechamento completo.
Pneus sem câmaras e rodinhas laterais 

fabricadas em Eva, mais macios e 
silenciosos.

Certicado pelo Inmetro.
Recomendada para crianças de 3 a 5 anos, 

suporta até Kg. 
Altura 57 cm x Largura 45 cm x 

Comprimento 80 cm e Peso 4,10 Kg.
Suporta até 25kg.

CÓD SEMAAN: 865128
REF: BIK-03.024-66/9254

CÓD SEMAAN: 865124
REF: BIK-03.025-54/9258

22

1 1 +3
ANOS

+3
ANOS
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