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DESCONTOS NA FEIRA DO BEBÉ DO CONTINENTE ATÉ 23DESCONTOS NA FEIRA DO BEBÉ DO CONTINENTE ATÉ 23
DE JANEIRODE JANEIRO

Com descontos até 50% em centenas de produtos, a Com descontos até 50% em centenas de produtos, a Feira do Bebé do ContinenteFeira do Bebé do Continente decorre até 23 de decorre até 23 de

janeiro em todas as lojas Continente e Continente Online. Com mais uma edição da Feira do Bebé, ojaneiro em todas as lojas Continente e Continente Online. Com mais uma edição da Feira do Bebé, o

Continente continua ao lado de pais e mães numa das fases mais especiais das suas vidas,Continente continua ao lado de pais e mães numa das fases mais especiais das suas vidas,

facilitando o dia a dia, com soluções úteis e práticas, que permitem inúmeras soluções defacilitando o dia a dia, com soluções úteis e práticas, que permitem inúmeras soluções de

poupança.poupança.

A Feira do Bebé do Continente de 2022 apresenta inúmeras novidades e novas marcas mantendo oA Feira do Bebé do Continente de 2022 apresenta inúmeras novidades e novas marcas mantendo o

foco nas necessidades básicas de cada bebé, a preços muito competitivos. foco nas necessidades básicas de cada bebé, a preços muito competitivos. 

Este ano o Continente apresenta um leque de opções ‘auto’ e ‘rua’ com reforço das melhoresEste ano o Continente apresenta um leque de opções ‘auto’ e ‘rua’ com reforço das melhores

marcas em cadeiras de grupos completos e com a introdução de novas marcas, sempre ao melhormarcas em cadeiras de grupos completos e com a introdução de novas marcas, sempre ao melhor

preço. preço. 

Ao nível das cadeiras de refeição, ‘evolutivas’ e ‘2 em 1’, a Feira apresenta muitas novidades assimAo nível das cadeiras de refeição, ‘evolutivas’ e ‘2 em 1’, a Feira apresenta muitas novidades assim

como a introdução de uma nova marca em banheiras e novos padrões na marca na marca Happycomo a introdução de uma nova marca em banheiras e novos padrões na marca na marca Happy

Bear, exclusiva do Continente. Estarão disponíveis ainda mais referências de cadeiras de repousoBear, exclusiva do Continente. Estarão disponíveis ainda mais referências de cadeiras de repouso

com novos designs e novas marcas, parque multifunções e acessórios. com novos designs e novas marcas, parque multifunções e acessórios. 

A proposta de mobiliário também foi reforçada com artigos novos, com especial destaque para aA proposta de mobiliário também foi reforçada com artigos novos, com especial destaque para a

cama evolutiva que acompanha o crescimento da criança. Os artigos auto e puericultura pesadacama evolutiva que acompanha o crescimento da criança. Os artigos auto e puericultura pesada

apresentam um desconto mínimo de 20% em momentos especí�cos da Feira, quer em loja físicaapresentam um desconto mínimo de 20% em momentos especí�cos da Feira, quer em loja física

ou no Continente Online, com uma proposta de produtos ainda mais alargada. ou no Continente Online, com uma proposta de produtos ainda mais alargada. 

O têxtil-lar apresenta-se ainda mais completo, com foco nos essenciais, mantendo a sua apostaO têxtil-lar apresenta-se ainda mais completo, com foco nos essenciais, mantendo a sua aposta

em roupa interior produzida com algodão orgânico, desde conjuntos e artigos promocionais comoem roupa interior produzida com algodão orgânico, desde conjuntos e artigos promocionais como

babygrowsbabygrows, meias, entre outros. Também a coleção de 2022 apresenta berços diferenciadores,, meias, entre outros. Também a coleção de 2022 apresenta berços diferenciadores,

cobertores e almofadas de amamentação, a preços muito competitivos. cobertores e almofadas de amamentação, a preços muito competitivos. 

Este ano, e pela primeira vez, colaboradoras especialistas exploram os essenciais que os paisEste ano, e pela primeira vez, colaboradoras especialistas exploram os essenciais que os pais

devem ter em conta para cuidar do seu bebé numa série de vídeos, os quais podem ser acedidosdevem ter em conta para cuidar do seu bebé numa série de vídeos, os quais podem ser acedidos

através de um QR CODE que se encontra disponível nas lojas Continente e no folheto da Feira doatravés de um QR CODE que se encontra disponível nas lojas Continente e no folheto da Feira do

Bebé do Continente. Para além disto, o Continente Online também disponibiliza um CatálogoBebé do Continente. Para além disto, o Continente Online também disponibiliza um Catálogo

Técnico digital para consulta durante todo o ano, com o intuito de auxiliar os pais nas várias fasesTécnico digital para consulta durante todo o ano, com o intuito de auxiliar os pais nas várias fases

de crescimento do seu bebé.de crescimento do seu bebé.

Os produtos de higiene e alimentação ganham também uma enorme relevância nesta edição daOs produtos de higiene e alimentação ganham também uma enorme relevância nesta edição da

Feira do Bebé do Continente de 2022, com a oferta alargada da marca Continente do Bebé. LançadaFeira do Bebé do Continente de 2022, com a oferta alargada da marca Continente do Bebé. Lançada

no início de 2021, Continente do Bebé é uma marca especializada em produtos de alimentação,no início de 2021, Continente do Bebé é uma marca especializada em produtos de alimentação,

higiene e limpeza para o bebé, pensados e adaptados a cada etapa de crescimento, com todas ashigiene e limpeza para o bebé, pensados e adaptados a cada etapa de crescimento, com todas as

preocupações relativas à qualidade, e�cácia, preço competitivo, sabor e sustentabilidade.   preocupações relativas à qualidade, e�cácia, preço competitivo, sabor e sustentabilidade.   

As papas Continente do Bebé cumprem critérios nutricionais muito rigorosos: sem açúcaresAs papas Continente do Bebé cumprem critérios nutricionais muito rigorosos: sem açúcares

adicionados (adoçadas apenas com polpas de frutas e vegetais), sem adoçantes, aromas eadicionados (adoçadas apenas com polpas de frutas e vegetais), sem adoçantes, aromas e

corantes arti�ciais, sem conservantes, sem gorduras hidrogenadas e sem óleo de palma. Tambémcorantes arti�ciais, sem conservantes, sem gorduras hidrogenadas e sem óleo de palma. Também

os purés de frutas cumprem critérios nutricionais muito exigentes – são simplesmente frutaos purés de frutas cumprem critérios nutricionais muito exigentes – são simplesmente fruta

batida, sem adição de açúcares e sem conservantes. Toda a gama de alimentação foi desenvolvidabatida, sem adição de açúcares e sem conservantes. Toda a gama de alimentação foi desenvolvida

pela equipa de nutricionistas do Continente que, em conjunto com os fornecedores, criou soluçõespela equipa de nutricionistas do Continente que, em conjunto com os fornecedores, criou soluções

especializadas e nutricionalmente equilibradas. especializadas e nutricionalmente equilibradas. 

Todas as fraldas Continente do Bebé são feitas com materiais suaves e absorventes,Todas as fraldas Continente do Bebé são feitas com materiais suaves e absorventes,

dermatologicamente testadas, e com as mais avançadas tecnologias – o XL Tube Technology, quedermatologicamente testadas, e com as mais avançadas tecnologias – o XL Tube Technology, que

garante uma absorção mais rápida e uma melhor distribuição do xixi, e o Instant Dry Touch, umagarante uma absorção mais rápida e uma melhor distribuição do xixi, e o Instant Dry Touch, uma

camada absorvente que mantém a pele do bebé seca de forma instantânea e duradoura, que noscamada absorvente que mantém a pele do bebé seca de forma instantânea e duradoura, que nos

permite garantir até 12 horas de proteção e um bebé até 2x mais seco. As fraldas do Continente dopermite garantir até 12 horas de proteção e um bebé até 2x mais seco. As fraldas do Continente do

Bebé têm ainda certi�cação OEKO-TEX, que garante têxteis seguros para a pele do bebé, com testesBebé têm ainda certi�cação OEKO-TEX, que garante têxteis seguros para a pele do bebé, com testes

independentes que veri�cam a ausência de mais de 100 substâncias indesejáveis. E também aindependentes que veri�cam a ausência de mais de 100 substâncias indesejáveis. E também a

certi�cação FSC, que garante que toda a celulose utilizada nas fraldas e resguardos é provenientecerti�cação FSC, que garante que toda a celulose utilizada nas fraldas e resguardos é proveniente

de �orestas geridas de forma sustentável. de �orestas geridas de forma sustentável. 

Com várias dicas para cuidar dos bebés, o folheto da Feira do Bebé do Continente apresentaCom várias dicas para cuidar dos bebés, o folheto da Feira do Bebé do Continente apresenta

também soluções técnicas através da leitura do QRCode. Os destaques deste ano vão para: também soluções técnicas através da leitura do QRCode. Os destaques deste ano vão para: 

Cadeira Auto Gr 0/1/2/3 One Iso�x | 159,00 €Cadeira Auto Gr 0/1/2/3 One Iso�x | 159,00 €

Conjunto Rua 3 Em 1 Darling Bege | 299,00 €Conjunto Rua 3 Em 1 Darling Bege | 299,00 €

Cama Tenda Cru | 169,00 €Cama Tenda Cru | 169,00 €

Cadeira Refeição Avista Terrazo | 79,99 €Cadeira Refeição Avista Terrazo | 79,99 €

Cadeira Auto Gr 0/1/2/3 Niza Dual | 139,00 €Cadeira Auto Gr 0/1/2/3 Niza Dual | 139,00 €

Cadeira Auto Gr1/2/3 Beline Sp Speedy | 34,99 €Cadeira Auto Gr1/2/3 Beline Sp Speedy | 34,99 €

Cadeira Repouso Lulla Baby | 79,99 €Cadeira Repouso Lulla Baby | 79,99 €

Parque Softplay | 189,00 €Parque Softplay | 189,00 €

Conjunto Rua Trio New York | 399,00 €Conjunto Rua Trio New York | 399,00 €

Cama Evolutiva Coffee | 409,00 €Cama Evolutiva Coffee | 409,00 €

  Mais informação na loja online, App Continente e em   Mais informação na loja online, App Continente e em continente.ptcontinente.pt..
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