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JÁ ESTÁ A DECORRER A FEIRA DO BEBÉ NA AUCHANJÁ ESTÁ A DECORRER A FEIRA DO BEBÉ NA AUCHAN

A Auchan acredita que o nascimento de um bebé é um momento especial e desa�ante para asA Auchan acredita que o nascimento de um bebé é um momento especial e desa�ante para as

famílias. Na famílias. Na Feira do Bebé da AuchanFeira do Bebé da Auchan, que este ano chegou mais cedo e já está disponível nas, que este ano chegou mais cedo e já está disponível nas

lojas e em lojas e em auchan.ptauchan.pt, é possível encontrar todos os produtos essenciais para os mais pequeninos e,, é possível encontrar todos os produtos essenciais para os mais pequeninos e,

assim, facilitar a vida dos familiares, para que possam viver este momento com alegria eassim, facilitar a vida dos familiares, para que possam viver este momento com alegria e

tranquilidade. tranquilidade. 

Desde Desde alimentação, higiene, cuidados, vestuário, até acessórios, utensílios e transporte dealimentação, higiene, cuidados, vestuário, até acessórios, utensílios e transporte de

bebébebé, a Auchan disponibiliza uma vasta seleção de , a Auchan disponibiliza uma vasta seleção de marcas e produtos com promoções emarcas e produtos com promoções e

oportunidades únicasoportunidades únicas . Para o transporte do bebé, a Auchan apresenta várias soluções adaptadas à. Para o transporte do bebé, a Auchan apresenta várias soluções adaptadas à

idade de cada criança, como cadeiras auto 360º com apoios de braços e cabeça reguláveis ouidade de cada criança, como cadeiras auto 360º com apoios de braços e cabeça reguláveis ou

carrinhos de rua. Para cuidar da higiene, a Auchan sugere a gama de carrinhos de rua. Para cuidar da higiene, a Auchan sugere a gama de marca própria Cosmia Baby emarca própria Cosmia Baby e

Cosmia Baby BioCosmia Baby Bio, para a higiene e cuidados dos bebés. No momento do banho não pode faltar o, para a higiene e cuidados dos bebés. No momento do banho não pode faltar o

shampoo, o gel de banho, o creme hidratante ou a água de limpeza, produtos de alta qualidade queshampoo, o gel de banho, o creme hidratante ou a água de limpeza, produtos de alta qualidade que

respeitam o ambiente, e com os melhores preços. No vestuário, a respeitam o ambiente, e com os melhores preços. No vestuário, a marca Inextenso, da Auchanmarca Inextenso, da Auchan,,

sugere várias opções como babygrows, packs de meias, pijamas, body’s, entre outros. sugere várias opções como babygrows, packs de meias, pijamas, body’s, entre outros. 

Como uma viagem pelo Como uma viagem pelo Mundo do BebéMundo do Bebé, a Auchan criou uma página dentro do site Auchan.pt que, a Auchan criou uma página dentro do site Auchan.pt que

engloba a total oferta de bebé - saúde e bem estar, alimentação e higiene, puericultura, passeio,engloba a total oferta de bebé - saúde e bem estar, alimentação e higiene, puericultura, passeio,

carrinhos, quarto, etc.. Aqui é também possível conhecer todas as promoções de bebé, ao longo docarrinhos, quarto, etc.. Aqui é também possível conhecer todas as promoções de bebé, ao longo do

ano, assim como novidades e artigos diferenciadores e destaques sobre alimentação, receitas,ano, assim como novidades e artigos diferenciadores e destaques sobre alimentação, receitas,

dicas e cuidados. dicas e cuidados. 

Para os futuros pais, a Auchan elaborou uma Para os futuros pais, a Auchan elaborou uma Lista de MaternidadeLista de Maternidade, que apresenta todos os, que apresenta todos os

produtos essenciais e conselhos úteis para a altura do nascimento do bebé.produtos essenciais e conselhos úteis para a altura do nascimento do bebé.

No âmbito da Feira do Bebé, a Auchan vai oferecer 3 meses de entregas grátis para todas asNo âmbito da Feira do Bebé, a Auchan vai oferecer 3 meses de entregas grátis para todas as

compras de valor igual ou superior a 75€ de produtos do mercado "Mundo do Bebé". compras de valor igual ou superior a 75€ de produtos do mercado "Mundo do Bebé". 

Clique na imagem para ver o catálogo completo.Clique na imagem para ver o catálogo completo.
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