Dicas Para Um
Enxoval Perfeito!
Chegou um dos momentos mais esperados da gestação:
O PLANEJAMENTO E COMPRA DO ENXOVAL DO BEBÊ.
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USE A INTERNET SEM MEDO

Faça uma lista dos itens que serão necessários
para o enxoval. Para ajudar, existem muitos sites e
blogs relacionados a bebês e vida materna. Feito
isso, dê uma boa pesquisada em sites especializa
dos em artigos de bebê, pois geralmente a com
pra de determinados itens pela internet é bem
mais vantajosa e acaba evitando uma compra por
impulso.

$$

NÃO EXAGERE NAS COMPRAS

Na empolgação da espera pelo bebê, é grande o
risco de exagerar na quantidade de itens compra
dos. Para evitar que isso aconteça, antes de mais
nada é muito importante fazer uma lista do que
será necessário (ex: quantidade de itens x nº de
meses), e levar em conta fatores como a estação
em que o bebê nascerá e a possibilidade de
ganhar ou “herdar” roupas e outros itens de ami
gos e familiares.

CUIDADO AO ESCOLHER
AS ROUPAS
O bem estar do bebê deve ser prioridade, por isso,
escolha sempre peças de roupa que não que
tragam conforto para ele, independente do seu
gosto. Macacões com pezinho, body, calça com
pezinho (culote), meias e luvinhas são as peças
básicas para um excelente enxoval. Para os pés,
preﬁra sapatinhos de tecido que imitam tênis,
pois são mais confortáveis. Evite roupas sintéticas,
peças com botão nas costas (pois diﬁcultam a
troca) e roupas com grandes bordados e/ou apli
ques.

COMPRAS NO EXTERIOR
Se você vai passear no exterior, principalmente os
Estados Unidos, aproveite e compre parte do
enxoval por lá mesmo. Geralmente os preços
saem bem mais em conta, mesmo com o dólar
alto. Já se você pensa em viajar somente para a
compra do enxoval, veja primeiro se vai valer a
pena. Existem inclusive consultorias especializa
das em compras de enxoval no exterior, que são
conhecidas como “personal shoppers”, e que
podem te ajudar bastante nessa tarefa.
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NOVOS X USADOS

Se você não se importa em comprar itens de
segunda mão, está aí uma ótima oportunidade de
economizar. É cada vez maior o número de bre
chós, sites de compra e venda e até grupos de
Facebook onde se pode comprar desde calçados,
artigos de decoração até itens como carrinhos e
brinquedos. É sempre bom dar uma olhada no
estado de conservação e funcionamento, mas
dependendo do que se for comprar o preço pode
sair menos da metade do produto novo.

ITENS DE CAMA E BANHO
Focamos muito nas roupas, mas é importante
também ﬁcar atento aos itens de cama e banho
do seu bebê. Lençóis com maior quantidade de
ﬁos (no mínimo 200) possuem mais qualidade e o
algodão mais macio. Já as toalhas, são melhores
as de cores neutras e com ﬁbras de boa qualidade,
e quanto mais grossas e suaves ao toque, mais
macias e absor ventes elas tendem a ser.

