






Os bastidores de uma história de sucesso



Embora tenha nascido em 1961, Sophie la girafe® 

continua tão jovem como sempre!

Com mais de 50 milhões de unidades vendidas no 

mundo todo, ela mantém seu título de estrela 

incontestável entre as crianças.

Símbolo por excelência dos primeiros brinquedos do 

bebê, Sophie la girafe® é item essencial e conta com o 

carinho de pais e filhos em todo o mundo.

Sophie la girafe é atemporal e atravessa gerações.

código 401
NOVA EMBALAGEM

x6

Embalagem:  140x50x250 mm

×12

R$ 239,00



Embalagem:  130x40x165 mm

código 402

Mordedor 100% em borracha natural, ideal 

para o aliviar as gengivas sensíveis do bebê.

Embalagem:  225x100x290 mm

código 408

Os itens indispensáveis para desejar

as boas-vindas ao bebê em toda a suavidade! 

Inclui:

Ÿ 1 Sophie la girafe®, o primeiro brinquedo do bebê que 

estimula os 5 sentidos.

Ÿ 1 gorro para proteger o bebê do frio durante as suas 

primeiras horas de vida.

Ÿ 1 par de sapatinhos confortáveis.

Ÿ 1 manta grande (100x75cm) para manter o bebê quentinho 

e envolve-lo com suavidade na saída da maternidade. 

Ÿ 1 naninha Sophie la girafe® com fixação para a chupeta 

para os instantes de ternura.

Ÿ 1 babador 1ª idade para as primeiras mamadas do bebê.

Ÿ 1 cestinho para arrumar todas as coisinhas do bebê.

Brinquedo de Banho

Ideal para divertir o bebê no banho!

Seguro, é composto por borracha 100% 

natural, proveniente da seiva da Hévea e 

tinta de grau alimentício. Graças à sua 

textura suave, o bebê diverte-se ao 

mordiscar as várias partes do brinquedo 

flutuante, com a imagem da Sophie la girafe. 

Num formato que boia, é fácil de segurar 

com as mãos pequenas! Higiênico, é 

estanque, portanto não deixa a água entrar, 

para permitir uma secagem ótima.

Embalagem:  150x95x185 mm

código 409

Ideal para aliviar as gengivas sensíveis do bebê. 

Uma matéria suave e flexível com aroma de baunilha. 

Numerosas partes para morder e uma superfície 

multi-texturas para uma massagem suave das 

gengivas. Leve e fácil de agarrar graças a seu anel.

código 405código 404 código 406Embalagem: 90x40x185 mm

Disponível nas cores

VERMELHO LARANJA VERDE

R$ 139,00

R$ 163,90

R$ 79,00



Embalagem: 120x115x140 mm

código 407

Suave e fácil de agarrar, com a 

função de chocalho para divertir

o bebê e desenvolver a sua 

motricidade precisa. 

Diâmetro: 100mm

Embalagem: 170x175x220 mm

código 411

Leve e fácil de segurar graças às 

suas 6 hastes, o bebê vai gostar de 

ouvir seu som ao agitá-lo. Possui 

dois anéis macios que podem ser 

deslizados ao longo das hastes e 

mastigados para aliviar as gengivas 

doloridas do bebê.

Diâmetro: 160mm

Embalagem: 138x67x168 mm

código 418

Um mordedor colorido com várias texturas! Saudável e natural, 

este mordedor é fabricado com borracha 100% natural, 

proveniente do látex da hevea e tinta de grau alimentício. Com 

várias partes suaves para morder e texturas variadas (contornos 

arredondados, superfícies estriadas, orelhas e chifres da Sophie), 

oferece diferentes massagens  e alivia eficazmente as gengivas 

do bebê. Estas quatro formas geométricas de cores vivas 

chamam a atenção do bebê, que se diverte ao fazê-las deslizar 

em torno do anel principal. Leve e ergonômico e fácil de segurar 

e manusear com as mãozinhas pequeninas! 

Embalagem: 120x55x190 mm
código 419

Ideal para desejar as boas vindas ao bebê! Em borracha 

100% natural, é ideal para aliviar as gengivas do bebê. 

Saudável e natural, o bebê pode morder as orelhas e os 

chifres para aliviar o incômodo do crescimento dos dentes. 

Leve e equipado com um aro texturizado com uma 

superfície estriada para os dentes em formação e espiguilhas 

arredondadas para aliviar as gengivas. Leve e ergonômico e 

fácil de segurar e manusear com as mãozinhas pequeninas! 

R$ 189,00

R$ 119,00 R$ 149,00

R$ 169,00









R$ 163,90







R$ 174,90



R$ 163,90

1701 1702 1703



R$ 163,90

R$ 174,90





R$ 163,90





R$ 174,90





O primeiro sapato do bebê



tamanho       código

 1101  16/17           

 1102  18/19           

 1103  20/21           

tamanho       código

 1104  16/17           

 1105  18/19           

 1106  20/21           

tamanho       código

 1110  16/17           

 1111  18/19           

 1112  20/21           

Ballerine - Cinza
tamanho       código

 1116  16/17           

 1117  18/19           

Estilo único. 





BURRINHO

código 712 código 714

Olivia
código 715 código 716

código 708código 703

Caia
código 701

R$ 169,90 R$ 169,90 R$ 169,90

R$ 149,90 R$ 149,90 R$ 149,90 R$ 149,90



código 733código 731

Com espelho

código 805código 725

R$ 89,90R$ 79,90R$ 79,90 R$ 99,90



Lançamento

GIRAFA
Gina

ZEBRA
Zoya

MACACA
Martha

Musicais

código 775

R$ 189,90

código 776

R$ 189,90

código 778

R$ 189,90





Com a capa universal Dooky, você cria um ambiente 

tranquilo para o seu filho. A capa pode ser facilmente 

instalada no carrinho de bebê ou bebê conforto em 

segundos. 

Produzida em algodão, respirável e evita que o bebê 

sinta calor excessivo. Possui fator de proteção FPS 

50+ para ótima proteção contra raios UV.

Ÿ Protege contra os raios UV, sol, vento, luz, frio e 

chuva leve

Ÿ Universal: adapta-se a todas as marcas de bebê 
conforto (0+) e carrinhos de bebê

Ÿ Altura regulável

Ÿ Algodão 100% respirável

Ÿ Qualidade testada pelo laboratório holandês TÜV

CÓD 1309 CÓD 1310



Te
m

pe
ra

tu
ra

 d
o 

A
r

Teste realizado
na TÜV Holanda

Encomendado pela
Stichting Veilig Kind

Capa Dooky
como

cobertura

Capa Dooky
como 

cortina

Capa Dooky
enrolada

Cobertura
solar

fechada

Fralda
Musselina
de algodão

Capa
totalmente

fechada

ATENÇÃO: sem qualquer proteção solar,
testes mostram que o objeto mede um 
aumento na temperatura por 8 graus. 

Resultado do teste: 
• Fraldas de Musselina de algodão não oferecem proteção UV.
• As chamadas capas solares elevam a temperatura . 
• Capa Dooky, é uma solução confiável para as situações acima. 

Visite www.stichtingveiligkind.nl, para maiores informações e para relatórios completos da TÜV. 

A temperatura medida mostra o aumento máximo da temperatura do ar ao usar
vários métodos comumente usados para proteger um bebê contra o sol.



BLANKET

CÓD 1303

CÓD 1304

Bandana
DRIBBLE BIB

CÓD 1311

CÓD 1312

CÓD 1301

CÓD 1302

CÓD 1308

CÓD 1307



CÓD 1305 CÓD 1306

de Balanço
Cadeirinha

4 EM 1



!



70 anos
O pula pula Jolly Jumper oferece um exercício saudável para bebês ao 

mesmo tempo em que diverte e desenvolve a criança. Ele garante o 

apoio dorsal, oferecendo conforto e foi cientificamente projetado para 

garantir total segurança do neném. Seu assento é desenhado para se 

ajustar ao bebê como uma segunda pele, como se fosse uma fralda, 

proporcionando total liberdade de movimentos dos braços, pernas, 

cabeça e ombros.

Esse Jumper exercitador para bebês ainda possibita uma respiração 

fácil e natural, ajudando no desenvolvimento da força, equilíbrio e 

coordenação motora do seu filho. Tudo isso de maneira segura e 

confortável.

CÓD 201



Ganchos giratórios, adaptável à maioria dos carrinhos. Podem ser usados em carrinhos de bebê, de supermercado e em 

armários. Pacote com 2 unidades e fácil instalação.

Preço sugerido: R$ 39,90

CÓD 221

O porta trecos universal da Jolly Jumper possui bolso de zíper, seguro e ideal para armazenar objetos de valor ou chaves, 

dois suportes para bebidas e quatro alças de velcro, propiciando sua adaptação à maioria dos modelos de carrinhos.

Preço sugerido: R$ 59,90

CÓD 203



Higiene e cuidados com o bebê

O suporte para banheira da Jolly Jumper foi desenvolvido para apoiar o bebê na hora do banho de uma forma segura e 

fácil, dando suporte aos ombros e costas e deixando a cabeça do bebê acima do nível da água com segurança. Feita de 

tecido macio e resistente ao escorregamento, a capa de tecido é removível e pode ser lavada a máquina. Sua secagem é 

rápida, a estrutura é revestida de vinil, deixando-a leve e compacta. Disponível na cor branca e estampa de patinhos. 

Preço sugerido: R$ 69,90

CÓD 204

O protetor de carrinho de supermercado Buggy Buddy é fácil e prático. Pode ser levado na bolsa e evita que o bebê 

toque com as mãos ou com a boca a barra do carrinho de supermercado. Além disso, possui uma alça para prender um 

brinquedo ou um mordedor.  Disponível nas cores azul, verde água e bege. Preço sugerido: R$ 39,90 

CÓD 202



telefone: 11 3384-4188

sac@oasisimportadora.com.br

Rua Doutor Luiz Migliano, 1986, cj 2507, São Paulo • Brasil • CEP 05711-001
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