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AS SUGESTÕES CHICCO PARA AS COMPRAS DE ÚLTIMAAS SUGESTÕES CHICCO PARA AS COMPRAS DE ÚLTIMA
HORAHORA

A pensar em todos aqueles que precisam de uma ajuda extra para terminar a lista de compras deA pensar em todos aqueles que precisam de uma ajuda extra para terminar a lista de compras de

Natal, a Natal, a ChiccoChicco reúne algumas sugestões ideias para um momento feliz em família, com roupa a reúne algumas sugestões ideias para um momento feliz em família, com roupa a

rigor e brinquedos que prometem animar os dias de festa.rigor e brinquedos que prometem animar os dias de festa.

Se o objetivo é encontrar Se o objetivo é encontrar peças de roupa versáteis e práticaspeças de roupa versáteis e práticas, com , com detalhes modernos detalhes modernos para todospara todos

os estilos, a coleção os estilos, a coleção Chicco Outono-Inverno 2021 Chicco Outono-Inverno 2021 é a resposta perfeita. Para além disso, é possívelé a resposta perfeita. Para além disso, é possível

escolher escolher peçaspeças mais  mais sustentáveissustentáveis graças à nova linha de roupa em  graças à nova linha de roupa em algodão biológicoalgodão biológico produzida produzida

em Portugal e em Portugal e sapatos ECO+sapatos ECO+, contribuindo para um Natal mais amigo do ambiente. , contribuindo para um Natal mais amigo do ambiente. 

Caso seja fã de vestir as crianças a combinar e, de preferência, com roupas alusivas à épocaCaso seja fã de vestir as crianças a combinar e, de preferência, com roupas alusivas à época

festiva, no catálogo Chicco pode encontrar festiva, no catálogo Chicco pode encontrar vestidosvestidos, , calçõescalções, , camisascamisas e  e casacoscasacos, com , com padrõespadrões

lisoslisos ou  ou xadrezadosxadrezados em  em tons de vermelhostons de vermelhos, , azuis escuros azuis escuros e e cinzascinzas . Os álbuns de recordações vão. Os álbuns de recordações vão

�car repletos de fotogra�as de família com muitos �car repletos de fotogra�as de família com muitos folhosfolhos, , suspensóriossuspensórios e  e laçoslaços . . 

Para que este Natal seja ainda mais divertido em família, a Chicco apresenta a sua seleção dePara que este Natal seja ainda mais divertido em família, a Chicco apresenta a sua seleção de

brinquedos da linha brinquedos da linha EDU4YOU, EDU4YOU, perfeitos para estimular bebés e crianças a desenvolverem a suaperfeitos para estimular bebés e crianças a desenvolverem a sua

imaginaçãoimaginação, , criatividadecriatividade, , linguagemlinguagem e  e habilidades manuais.habilidades manuais. 

Encontre tudo o que precisa para fazer com que este Natal seja o mais mágico de sempre e queEncontre tudo o que precisa para fazer com que este Natal seja o mais mágico de sempre e que

sejam construídas memórias felizes que aquecem o coração de cada família. sejam construídas memórias felizes que aquecem o coração de cada família. 

Para se inspirar descubra a seleção de moda Chicco e brinquedos, que se encontram comPara se inspirar descubra a seleção de moda Chicco e brinquedos, que se encontram com

promoções de 20%, 25% e 30% de desconto em artigos selecionados mediante a utilização dopromoções de 20%, 25% e 30% de desconto em artigos selecionados mediante a utilização do

código "NATAL21", disponível online até dia 25 de dezembro em código "NATAL21", disponível online até dia 25 de dezembro em www.chicco.ptwww.chicco.pt..
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