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A sua cabeça é enorme, tem uma orelha maior do que 
a outra e um remendo no braço direito.

Se lhe tocar, apaixona-se instantaneamente pela 
suavidade.

E quando se conhece a sua história, toca-nos a alma.

Kiconico
www.imaginarium.ptKiconico

Porque Kiconico é diferente, mas isso nunca foi um 
obstáculo à sua felicidade. Ele ama-se tal como é e esta é 

a maior lição que ele nos ensina a todos.

Kiconico é amizade, ternura e gentileza.

Tudo isto o torna tão bonito por dentro como por fora.

https://www.youtube.com/watch?v=xRGGhlrfJcc&t=3s
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Faça-o único! Podemos bordar o seu nome no braço 
direito de Kiconico. Além disso, enviamo-lo numa 
pequena caixa etiquetada com o seu nome e um mini 
Kiconico como presente.

O prazo de entrega é de 12 dias.

Personalize o 
seu Kiconico

www.imaginarium.ptKiconico
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Brinquedo gigante de pelúcia Kiconico branco. 
É macio e lavável.

Grande como 
o seu coração

www.imaginarium.pt

KICONICO XL (94470)

Kiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/ursinho-de-peluche-kiconico-xl-kiconico-xl-94470.htm
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Brinquedo macio Kiconico. É macio, lavável e personalizável. 
É a melhor companhia para as crianças e o melhor presente 
para uma mãe.

Tendência em 
quatro cores

www.imaginarium.pt

KICONICO (94179) PINKINICO (94180)

AZUNICO (94181) HAPPY KICONICO (92745)

Kiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/kiconico-kiconico-94179.htm
https://www.imaginarium.pt/pinkinico-94180.htm
https://www.imaginarium.pt/azunico-94181.htm
https://www.imaginarium.pt/peluche-kikonico-edio-limitada-happy-kiconico-92745.htm
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Caixa de recordações especial com design Kiconico 
para guardar as memórias do seu bebé.

TOP-MOMENTS BABY BOX (90476)

As suas memórias 
mais antigas

www.imaginarium.ptKiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/caixa-de-recordaes-do-meu-bebe-top-moments-baby-box-90476.htm
https://www.youtube.com/shorts/pztRQdbZ0NU
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Álbum-livro para guardar as memórias do bebé com 
ilustrações de Kiconico.

As primeiras 
vezes 

www.imaginarium.pt

KICONICO BABY ALBUM (65906)

Kiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/livro-infantil-em-espanhol-kiconico-kiconico-baby-album-65906.htm
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Kiconico nas suas 
pequenas mãos

www.imaginarium.ptKiconico

KICONICO 
CLAKI HOOP 
(92451)

KICONICO CLAKI (BLUE 

81610, PINK 81611)
CLAKI KICONICO (96825)

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/chocalho-kiconico-de-tecido-kiconico-claki-hoop-92451.htm
https://www.imaginarium.pt/guizo-de-tecido-kiconico-azul-kiconico-claki-blue-81610.htm
https://www.imaginarium.pt/guizo-de-tecido-claki-kiconico-96825.htm


11

Grande conjunto de bowling suave com uma bola e 
6 bonitas personagens de Kiconico e os seus amigos 
em forma de pinos de bowling.

Kiconico e os 
seus amigos

www.imaginarium.pt

BOWLING HAPPY FRIENDS (8935)

Kiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/jogo-de-boliche-txtil-bowling-happy-friends-8935.htm
https://www.youtube.com/shorts/FOV_RnGhH4k
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Bons sonhos 
com Kiconico

www.imaginarium.pt

KICONICO SOFT MUSIC 
(55701) KICONICO RELAX 

NIGHT (9281)

KICONICO SWEET 
SOUND (92429)

Kiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/pelucia-musical-para-pendurar-kiconico-soft-music-55701.htm
https://www.imaginarium.pt/pelucia-musical-para-pendurar-kiconico-soft-music-55701.htm
https://www.imaginarium.pt/pelucia-com-sensor-e-sons-para-dormir-kiconico-sweet-sound-92429.htm
https://www.imaginarium.pt/projetor-de-estrelas-com-som-para-dormir-kiconico-relax-night-9281.htm
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Tecido dou-dou com cabeça de Kiconico e pontas 
atadas para morder.

DOUDOU KICONICO (96787)

O cheiro
da mãe

www.imaginarium.ptKiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/doudou-kiconico-96787.htm
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Conjunto de chocalhos de mãos e pés que 
chocalham quando são abanados.

Descobrir os 
seus pés e mãos

Kiconico www.imaginarium.pt

CLAKI BODY SET KICONICO (96786)

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/chocalho-para-mos-e-pes-claki-body-set-kiconico-96786.htm
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Pequena luz nocturna que tira os medos do seu bebé. 
Acompanha o bebé na hora de dormir, criando uma 
atmosfera familiar de relaxamento e segurança que 
convida ao sono.

KICONICO NIGHT LAMP (63688)

Noites 
calmas

www.imaginarium.ptKiconico

VER MAIS DE KICONICO

https://www.imaginarium.pt/kiconico.htm
https://www.imaginarium.pt/candeeiro-de-presena-kiconico-kiconico-night-lamp-63688.htm


Os primeiros 
brinquedos
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Berço móvel com 4 braços e 5 bonecos de tecido 
pendurados (uma nuvem e 4 estrelas).

GIRA-GIRA NUBECICA (8936)

Um mundo 
a descobrir

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/bero-musical-movel-gira-gira-nubecica-8936.htm
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Piano com pequenos animais que se movem e soam, 
com melodias e teclas luminosas.

O seu primeiro 
piano

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

ANIMAL PIANO (56262)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/piano-com-sons-de-animais-animal-piano-56262.htm
https://www.youtube.com/shorts/_hfFzC6KQ8M
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Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

Uma piscina de 
bolas em casa
Produto insuflável 2 em 1. É um parque infantil e ao 
mesmo tempo uma piscina de bolas, para garantir 
horas e horas de diversão.

POOL BALLS AREA BBFITNESS (87244)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.youtube.com/shorts/Lb8uTn6Z3V0
https://www.imaginarium.pt/piscina-inflavel-pool-balls-area-bbfitness-87244.htm
https://www.imaginarium.pt/piscina-inflavel-pool-balls-area-bbfitness-87244.htm
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Quinta de tecido macio com 4 animais com sons.

A quinta 
mais tenra

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

SOFT FARM ANIMALS (51910)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/fazenda-com-animais-de-pelucia-soft-farm-animals-51910.htm
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Cubos de Natal, nestable e 
empilháveis para construir uma 
torre cada vez mais alta todos 
os dias. Básico para desenvolver 
competências psicomotoras, 
mesmo no Natal.

A sua 
primeira 
árvore de 
Natal

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

XMAS KUBOS X10 (94882)

VER MAIS OS PRIMEIROS 
BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/xmas-kubos-x10-94882.htm
https://www.imaginarium.pt/xmas-kubos-x10-94882.htm
https://www.imaginarium.pt/xmas-kubos-x10-94882.htm
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Dez cubos ilustrados com 
números e animais para 
empilhar, construir e colocar 
uns nos outros.

De 1 
a 10

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

ILUCUBO JUNGLE (97341)

VER MAIS OS PRIMEIROS 
BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/andador-de-atividades-de-madeira-ilucubo-jungle-97341.htm
https://www.imaginarium.pt/andador-de-atividades-de-madeira-ilucubo-jungle-97341.htm
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Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

O tecido macio joga em espiral com actividades para 
pendurar no carrinho de passeio ou no berço.

Andar a pé 
é divertido
DIVER SPIRAL JUNGLE (97243)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/diver-spiral-jungle-97243.htm
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Cubo de tecido macio com 4 figuras da selva 
que podem ser encaixadas em conjunto e com 
actividades integradas.

Tudo se 
encaixa

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

JUNGLE ACTIVITIES CUBE (52506)

For
ma

s / 
Shapes / Formas

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/balde-de-tecido-com-acessorios-jungle-activities-cube-52506.htm
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www.imaginarium.pt

Cilindro insuflável transparente com 3 pequenas 
bolas de guizo no interior que fazem soar um guizo 
enquanto o bebé gatinha atrás delas.

Comece a 
rastejar
JUNGLE AIR-ROLLY (53422)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

Os primeiros brinquedos

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/jungle-air-rolly-53422.htm
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Empilhar, agitar 
e apertar

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

TOWER-BALL (9302)

SONAJERO BELL-BALL (9321)

CLAKI GIRAFA (96824)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/jogo-torre-de-equilibrio-tower-ball-9302.htm
https://www.imaginarium.pt/guizo-de-tecido-claki-girafa-96824.htm
https://www.imaginarium.pt/bell-ball-9321.htm
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www.imaginarium.pt

XXL manta de brincadeira e ginástica para bebés. 
É macio, confortável, dobrável e portátil.

Leve-o para 
onde quiser
FOLD & GO AREA BBFITNESS (96790)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

Os primeiros brinquedos

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.youtube.com/shorts/xfPNIQrapsg
https://www.imaginarium.pt/fold-go-area-bbfitness-96790.htm
https://www.imaginarium.pt/fold-go-area-bbfitness-96790.htm


28

www.imaginarium.pt

Manta macia com cores vivas e anéis com 
brinquedos pendurados.

Vamos pôr esse 
pequeno corpo em 
movimento!
GYMOTION ROBO PLAYLAND (55714)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

Os primeiros brinquedos

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/gymotion-robo-playland
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Pirâmide multi-actividades com diferentes 
funcionalidades de cada lado.

Pirâmide cheia 
de surpresas

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

ACTIVITY SECRET PYRAMID (56261)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.youtube.com/shorts/lYFa7Sl9k_Y
https://www.imaginarium.pt/pirmide-multi-atividade-activity-secret-pyramid-56261.htm
https://www.imaginarium.pt/pirmide-multi-atividade-activity-secret-pyramid-56261.htm
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Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

6 copos empilháveis em cores 
transparentes (verde, roxo, azul, 
branco, laranja e amarelo) de diferentes 
tamanhos que se empilham para 
formar uma torre de 61 cm de altura.

Seguir o 
caminho 
da bola

ACTIVITY TOWER (55750)

VER MAIS OS PRIMEIROS 
BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/torre-apilable
https://www.imaginarium.pt/torre-apilable
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O que 
acontece se...?

Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

DISCOVER ACTIVITY TABLE (87953)

FANTASY WORLD SPIRAL (56264)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/mesa-de-atividade-evolutiva-discover-activity-table-87953.htm
https://www.imaginarium.pt/espiral-de-atividade-com-bolas-fantasy-world-spiral-56264.htm
https://www.imaginarium.pt/espiral-de-atividade-com-bolas-fantasy-world-spiral-56264.htm
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Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

Actividades 
sem fim

FOREST ACTIVITY HOUSE (73419)

BABYCASTLE CONSTRUCTION (84473)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/casinha-com-peas-de-encaixe-forest-activity-house-73419.htm
https://www.imaginarium.pt/castelo-com-peas-para-encaixar-para-bebe-babycastle-construction-84473.htm
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www.imaginarium.pt

Cubo com 100 blocos de construção Bloko, feitos de 
pequenos espetos de plástico inofensivos em várias 
cores, tamanhos e formas.

100 peças 
de sonho
SOFT SPIKE BLOCKS CUBE X100 (51182)

Os primeiros brinquedos

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/asst-barrel-100-bloko
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www.imaginarium.pt

Horas e horas 
de diversão

SOFT SPIKE BLOCKS TABLE (9222)

SOFT SPIKE BLOCKS 
BRIEFCASE X60(51183)

Os primeiros brinquedos

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/table-bloko-37-bloko
https://www.imaginarium.pt/suitcase-60-bloko
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Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

Madeira
VER MAIS OS PRIMEIROS 
BRINQUEDOS

HAPPY MUSIC CENTRE (97318)

MUSICAL 
CASCADE 
TREE (97320)

ANIMAL ARK (97346)

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/arvore-musical-jogo-de-atividade-em-madeira-musical-cascade-tree-97320.htm
https://www.imaginarium.pt/mesa-musical-de-instrumentos-e-atividades-happy-music-centre-97318.htm
https://www.imaginarium.pt/encaixavel-de-madeira-com-animais-animal-ark-97346.htm
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Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

Quadro mágico Kiconico para os mais pequenos, 
para desenhar, carimbar e apagar num instante. Com 
almofada de apoio amovível.

O seu primeiro 
quadro mágico
AREA MAGIC KICONICO (69142)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/quadro-magico-kiconico-para-bebe-area-magic-kiconico-69142.htm
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Os primeiros brinquedos www.imaginarium.pt

Cubo de 5 faces num desenho compacto com muitas 
funcionalidades num espaço pequeno. 

Divertido 
ao cubo
LEARNING CUBE (8707)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/cubo-multiatividade-com-sons-em-ingls-learning-cube-8707.htm
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www.imaginarium.pt

Dinossauro com rodas, luzes e melodias que brincam 
à medida que se movem, encorajando o rastejamento.

Perseguir o 
dinossauro

DINO MOVING SOUND 
CORYTHOSURUS (56601)

DINO MOVING SOUND 
TRICERATOPS (56602)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

Os primeiros brinquedos

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/dinossauro-interativo-com-luzes-e-sons-dino-sound-corythosaurus-56601.htm
https://www.imaginarium.pt/dinossauro-interativo-com-luzes-e-sons-dino-sound-corythosaurus-56601.htm
https://www.imaginarium.pt/dinossauro-interativo-com-luzes-e-sons-dino-sound-triceratops-56602.htm
https://www.imaginarium.pt/dinossauro-interativo-com-luzes-e-sons-dino-sound-triceratops-56602.htm
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www.imaginarium.pt

Rolo de actividade musical, perfeito para o início do 
movimento e do rastejamento.

Rastejar 
sem parar

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

Os primeiros brinquedos

ACTIROLLER (55710)

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/actiroller
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www.imaginarium.pt

Um brinquedo 2-em-1 que ele vai adorar e que o 
vai encorajar a continuar a andar e a reforçar a sua 
autonomia. Com rodas e uma concha feita de peças 
empilháveis que giram à medida que rola.

Força nisso!

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

CRAWL ´N´ GO SNAIL (95885)

Os primeiros brinquedos

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/crawl-n-go-snail
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www.imaginarium.pt

O andarilho de madeira inclui várias actividades: um 
labirinto com contas, carros dinâmicos, peças rotativas, 
um espelho e uma janela com uma porta articulada.

Os seus 
primeiros passos

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

NATURAL WALKER (55742)

Os primeiros brinquedos

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/andador-actividades-de-madera
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www.imaginarium.pt

Andarilho com luzes e sons

Não há como 
pará-lo agora
SUPERAUTO BEEP BEEP (64759)

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

Os primeiros brinquedos

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.youtube.com/shorts/iOy_EwbUO6s
https://www.imaginarium.pt/andador-e-passeio-superauto-beep-beep-64759.htm
https://www.imaginarium.pt/andador-e-passeio-superauto-beep-beep-64759.htm
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www.imaginarium.pt

Pista de motocicletas

Primeiro contacto 
com a velocidade
NEOMOTO GREEN (9161)

Os primeiros brinquedos

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IHFlMSBgNV4
https://www.imaginarium.pt/neomoto-green-9161.htm
https://www.imaginarium.pt/neomoto-green-9161.htm
https://www.imaginarium.pt/neomoto-coral-9162.htm
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www.imaginarium.pt

Lambreta de três rodas com assento

O mundo 
sobre rodas
MICRO 3 IN 1 (83888)

Os primeiros brinquedos

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/scooter-de-trs-rodas-com-assento-micro-in-1-83888.htm
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www.imaginarium.pt

A segurança em 
primeiro lugar

HELMET STARRY 
WHITE (8414)

HELMET STARRY 
BLUE (55896)

Os primeiros brinquedos

VER MAIS OS PRIMEIROS BRINQUEDOS

https://www.imaginarium.pt/primeiros-brinquedos.htm
https://www.imaginarium.pt/capacete-protetor-para-crianas-helmet-starry-white-8414.htm
https://www.imaginarium.pt/capacete-protetor-para-crianas-cor-de-rosa-helmet-starry-blue-55896.htm


Bonecas, 
ofícios e 
cozinhas
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Bonecas, ofícios e cozinhas www.imaginarium.pt

Com mais de 60 acessórios. Totalmente mobilado. 
Aparelhos eléctricos com luz e som. Composto por 6 
quartos + terraço. Decorado.

A casa de 
Amanda
AMANDA MAISON (73371)

VER MAIS BONECOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/bonecos-e-peluches-imitac-o-simbolico.htm
https://www.imaginarium.pt/amanda-maison-73371.htm
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www.imaginarium.pt

A família de 
Amanda

AMANDA (87616)

FÉLIX 
(87617)

VICTORIA 
(87618)

CRISTINA 
(87619)

CAROLINE 
(88178)

TOM (87620)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS BONECOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/bonecos-e-peluches-imitac-o-simbolico.htm
https://www.imaginarium.pt/boneca-amanda-amanda-87616.htm
https://www.imaginarium.pt/boneco-papa-felix-87617.htm
https://www.imaginarium.pt/boneca-mam-victoria-87618.htm
https://www.imaginarium.pt/boneca-cristina-cristina-87619.htm
https://www.imaginarium.pt/boneco-tom-tom-87620.htm
https://www.imaginarium.pt/boneca-carolina-caroline-88178.htm


49

www.imaginarium.pt

Cão de brinquedo numa pista controlada por rádio 
que anda, ladra e imita o gesto de chichi.

Como a 
coisa real!
MY FUNNY PETS DOGGY (88003)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS BONECOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/bonecos-e-peluches-imitac-o-simbolico.htm
https://www.youtube.com/shorts/Vh_FJFSxeYU
https://www.imaginarium.pt/my-funny-pets-doggy-88003.htm
https://www.imaginarium.pt/my-funny-pets-doggy-88003.htm
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Boneco articulado com aroma de baunilha.

Pura 
ternura
MY BABYBEBÉ NINA (8186)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS BONECOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/bonecos-e-peluches-imitac-o-simbolico.htm
https://www.imaginarium.pt/boneca-my-babybebe-nina-8186.htm
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Boneco articulado com aroma de baunilha.

Abrace 
bem o
seu bebé
MY BABYBEBÉ TEO (8185)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS BONECOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/bonecos-e-peluches-imitac-o-simbolico.htm
https://www.imaginarium.pt/boneca-my-babybebe-teo-8185.htm
https://www.imaginarium.pt/boneca-my-babybebe-teo-8185.htm
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Carrinho de passeio para bonecas, com uma 
estrutura metálica e muito fácil de dobrar.

Fora e fora
com o seu bebé
PETIT STROLLER (55864)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS BONECOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/bonecos-e-peluches-imitac-o-simbolico.htm
https://www.imaginarium.pt/carrinho-dobravel-para-bonecas-petit-stroller-55864.htm
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Boneca carrinho de bebé convertível em carrinho 
de bebé - dois em um! Com capota, pega ajustável e 
cesto inferior.

2 em 1!
BABYBEBÉ PRAM 2 IN 1 (87987)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS BONECOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/bonecos-e-peluches-imitac-o-simbolico.htm
https://www.imaginarium.pt/carrinho-de-bonecos-babybebe-pram-2-in-1-87987.htm
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Tenda pop-up na forma de um carro de bombeiros que 
se dobra facilmente e não ocupa espaço.

Aí vêm os 
bombeiros!
POPPY FIRETRUCK (8582)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/camio-de-bombeiros-pop-up-poppy-firetruck-8582.htm
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Mudança 
de visual

POPPY BEAUTY 
SALON (67387)

CINTURON 
PELUQUERIA  
(55764)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/juego-de-peluqueria-con-secador
https://www.imaginarium.pt/casinha-de-brincar-de-tecido-salo-de-beleza-poppy-beauty-salon-67387.htm
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Tenda pop-up na forma de um castelo que se dobra 
facilmente e não ocupa espaço.

Um castelo 
de fantasia
POPPY UNICORN CASTLE (8581)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/castelo-pop-up-di-tecido-poppy-unicorn-castle-8581.htm
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Tenda pop-up na forma de um foguete espacial que se 
dobra facilmente e não ocupa espaço.

Viagem ao 
espaço
POPPY SPACE MISSION (8583)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/fogueto-pop-up-poppy-space-mission-8583.htm
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Eu quero ser 
bombeiro

FIREMAN SUIT (9424)

FIREMAN HELMET (76071)

MOCHILA ACCESORIOS 
BOMBEROS (55765)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/disfarce-de-bombeiro-7-anos-fireman-suit-9424.htm
https://www.imaginarium.pt/disfarce-de-bombeiro-7-anos-fireman-suit-9424.htm
https://www.imaginarium.pt/capacete-de-bombeiro-para-disfarce-fireman-helmet-76071.htm
https://www.imaginarium.pt/mochila-de-bombero-con-6-accesorios
https://www.imaginarium.pt/mochila-de-bombero-con-6-accesorios
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Quero ser 
um polícia

POLICEMAN 
SUIT (9425)

POLICE HELMET (76070)POLICEMAN SUIT (55766)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/disfarce-de-policia-7-anos-policeman-suit-9425.htm
https://www.imaginarium.pt/capacete-de-policia-para-disfarce-police-helmet-76070.htm
https://www.imaginarium.pt/mochila-de-policia-con-7-accesorios
https://www.imaginarium.pt/mochila-de-policia-con-7-accesorios
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Eu quero 
ser médico

DOCTOR SUIT 
(9423)

MALETIN 
ACCESORIOS 
MEDICO(55783)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/doctor-suit-9423.htm
https://www.imaginarium.pt/doctor-suit-9423.htm
https://www.imaginarium.pt/maletin-medico
https://www.imaginarium.pt/maletin-medico
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Mala de maquilhagem de 3 níveis com sombras para 
os olhos, brilho labial, blushers, batons, esmalte 
de unhas, delineador de olhos e lábios, escovas, 
apontadores de lápis e espelho.

O caso mais 
completo
FABULOUS MAKE UP KIT (53069)

Bonecas, ofícios e cozinhas

XL
VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/maletin-de-maquillaje-infantil-fabulous-make-up-kit-53069.htm
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Maquilhagem, 
manicura e 
tatuagens

SALON MANICURE (92363)

Bonecas, ofícios e cozinhas

FASHION TATTOO (82271)

GLOSSY MAKE 
UP CASE (57669)

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/glossy-make-up-case-57669.htm
https://www.imaginarium.pt/salon-manicure-92363.htm
https://www.imaginarium.pt/kit-faz-as-tuas-tatuagens-fashion-tattoo-82271.htm
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Vamos ao 
trabalho

Bonecas, ofícios e cozinhas

Inclui 57 acessórios realistas, incluindo um berbequim 
eléctrico, uma serra, chaves de fendas, porcas e 
parafusos, etc. Dobrável e convertível numa mala de 
transporte com pega para armazenamento e transporte.

BRICO TOOLS STUDIO (55785)

VER MAIS OFÍCIOS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/jogos-imitac-o-e-simbolicos.htm
https://www.imaginarium.pt/banco-trabajo-plegable-con-taladro-electrico-008-2
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Kitchenette compacta, completa e portátil. A placa de 
vitrocerâmica transforma-se num lavatório. Com luzes e 
sons tal e qual como um verdadeiro. Inclui muita comida 
e utensílios para brincar.

Cozinhar em 
qualquer lugar
CUISINE CHUP CHUP (56263)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS COZINHAS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/cocinitas-y-supermercado.htm
https://www.imaginarium.pt/cozinha-reversivel-portatil-com-pia-cuisine-chup-chup-56263.htm
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A cozinha de brinquedos de madeira tem luzes e sons. 
A placa de cerâmica tem sons de fritura e cozedura.

Grandes 
pequenos chefs
NATURAL SOUNDS KITCHEN (55782)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS COZINHAS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/cocinitas-y-supermercado.htm
https://www.imaginarium.pt/cocina-de-madera-con-electronica
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Parecem a 
coisa real!

TEA TIME BASKET (55762)

LITTLE CHEF 
COOKING 
SET (55802)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS COZINHAS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/cocinitas-y-supermercado.htm
https://www.imaginarium.pt/tea-time-basket
https://www.imaginarium.pt/little-chef-cooking-set
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Caixa registadora com luzes e sons.
Tem uma calculadora, correia transportadora, 
microfone e scanner de código com luz.

Vamos para 
o mercado!
SUPERMARKET CASH REGISTER (55745)

Bonecas, ofícios e cozinhas

VER MAIS COZINHAS

https://www.imaginarium.pt/jogos-aprendizagem-e-sentidos/cocinitas-y-supermercado.htm
https://www.imaginarium.pt/mi-caja-registradora-elec


Arte e 
música
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O seu primeiro quadro negro mágico! Portátil, com 4 
carimbos e um lápis especial para desenhar e escrever 
tudo o que quiser, e além disso... apaga num instante!

Desenhar, 
apagar e 
recomeçar
AREA MÁGICA (71079)

Arte e música

VER MAIS ARTE

https://www.imaginarium.pt/jogos-criatividade-imaginac-o.htm
https://www.imaginarium.pt/quadro-magico-portatil-area-magica-71079.htm
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Conjunto completo de pintura em madeira com 92 peças.

Tem tudo!
DA VINCI ART-CASE (75336)

VER MAIS ARTE

https://www.imaginarium.pt/jogos-criatividade-imaginac-o.htm
https://www.imaginarium.pt/mala-de-desenho-e-pintura-da-vinci-art-case-75336.htm
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Equipamento completo de karaoke portátil. 
Amplificador, microfone, volume, equalizador e entrada 
de leitor multimédia.

Eu quero
ser um artista
GO KARAOKE NOW! (87423)

Arte e música

VER MAIS MÚSICA

https://www.imaginarium.pt/jogos-criatividade-imaginac-o/jogos-de-musica.htm
https://www.imaginarium.pt/equipamento-de-karaoke-completo-portatil-go-karaoke-now-87423.htm
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Hoje vamos a 
um concerto

DISCO DUO 
KARAOKE (8899)

Arte e música

DISCO FASHION KEYBOARD (8623)

VER MAIS MÚSICA

https://www.imaginarium.pt/jogos-criatividade-imaginac-o/jogos-de-musica.htm
https://www.imaginarium.pt/microfone-com-suporte-removivel-disco-duo-karaoke-8899.htm
https://www.imaginarium.pt/teclado-musical-com-pernas-e-banquinho-disco-fashion-keyboard-8623.htm
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Tambores com estrutura metálica, coxins de madeira 
e banco ajustável. Estrutura metálica com pernas, 
suportes, tensores, aros e arruelas.

Estrela 
de rock
ROCK DRUM GARAGEBAND (87422)

Arte e música

VER MAIS MÚSICA

https://www.imaginarium.pt/jogos-criatividade-imaginac-o/jogos-de-musica.htm
https://www.imaginarium.pt/bateria-para-criana-rock-drum-garageband-87422.htm
https://www.imaginarium.pt/bateria-para-criana-rock-drum-garageband-87422.htm


Jogos de 
tabuleiro
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23 peças tamanho XL. Ilustração de camiões de bombeiros.

Com peças XL 
para um melhor 
manuseamento
PUZZLE XL FIRETRUCK (55703)

VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/make-a-match-puzzle-fire-truck-2
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34 peças tamanho XL. Ilustração de animais da quinta.
Perfeito para jogar no chão graças ao seu grande tamanho.

Enormes 
partes de 
animais
PUZZLE XL FARM ANIMALS (55709)

VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/suuuper-size-puzzle-animal-match-2
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Jogo da memória com 24 cartões gigantes e robustos.
Com ilustrações de animais da selva.

Onde está o 
seu parceiro?
PUZZLE XL JUNGLE ANIMALS (55708)

VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/suuuper-size-memory-game-wild-animals-2
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Puzzle panorâmico com 30 elementos: 20 peças 
tradicionais e 10 círculos numerados de 1 a 10.

Aprendemos 
números
PUZZLE TRAIN OF NUMBERS (55704)

VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/make-a-match-puzzle-number-train-3
https://www.imaginarium.pt/make-a-match-puzzle-number-train-3
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Puzzle detalhado e colorido de 40 peças. 

Onde está 
o sapo?
OBSERVATION PUZZLE - FOREST (55706)

VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/observation-puzzle-forest-3
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Consegue 
encontrar 
o T. Rex?
OBSERVATION PUZZLE - DINOSAURS (55705)

VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

Puzzle detalhado e colorido de 60 peças. Inclui um 
grande cartaz educativo de dupla face que o encorajará a 
descobrir mais sobre a história da Terra e dos dinossauros. 

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/observation-puzzle-dinosaurs-4
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Puzzle detalhado e colorido de 60 peças. Inclui um 
grande cartaz educativo de dupla face que o encorajará a 
aprender mais factos divertidos sobre o espaço.

Encontra 
Saturno?
OBSERVATION PUZZLE - SPACE (55707)

VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/observation-puzzle-space-4
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XXL quadro magnético do mapa do mundo com 
85 ímanes ilustrados com os elementos mais 
representativos de cada país.

O mundo nas 
suas mãos
MAGNETIC WORLD (56185)

90x40 cm
VER MAIS JOGOS DE TABULEIRO

https://www.imaginarium.pt/juegos-de-mesa-y-recreativos-para-ninos.htm
https://www.imaginarium.pt/magnetic-world


Sobre 
rodas
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Velocidade 
em 3 rodas

MICRO 
PINK 
(75850)

MICRO 
AQUA 
(75851)

VER MAIS SOBRE RODAS

https://www.imaginarium.pt/movimiento-y-ruedas.htm
https://www.imaginarium.pt/scooter-rosa-micro-pink-75850.htm
https://www.imaginarium.pt/scooter-azul-micro-aqua-75851.htm
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Aprender bicicleta a partir dos 18 meses, para 
aprender equilíbrio e direcção.

A sua primeira 
bicicleta
EARLY VELOBIKE (93684)

Sobre rodas

VER MAIS SOBRE RODAS

https://www.imaginarium.pt/movimiento-y-ruedas.htm
https://www.imaginarium.pt/bicicleta-de-aprendizagem-evolutiva-early-velobike-93684.htm
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Aprender a 
patinar
Aprender a skateBackpack com conjunto completo de 
patinagem. Patins em linha (4 posições, dependendo do 
tamanho do pé), capacete, cotoveleiras, joelheiras e 4 
cones de sinalização.

ROLLING SET PINK (70887)

Sobre rodas

VER MAIS SOBRE RODAS

https://www.imaginarium.pt/movimiento-y-ruedas.htm
https://www.imaginarium.pt/rolling-set-pink-70887.htm
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Os seus primeiros 
patins em linha
Mochila com conjunto completo de patinagem em 
linha, com equipamento de protecção aprovado e 
mochila de transporte.

ROLLING SET UNISEX (56023)

Sobre rodas

VER MAIS SOBRE RODAS

https://www.imaginarium.pt/movimiento-y-ruedas.htm
https://www.imaginarium.pt/rolling-set-unisex-56023.htm
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Sofisticada scooter de assento que aumenta a velocidade 
e faz curvas apertadas com a máxima estabilidade.

Velocidade ao 
nível do solo
KIDZ SWAYER (94539)

Sobre rodas

VER MAIS SOBRE RODAS

https://www.imaginarium.pt/movimiento-y-ruedas.htm
https://www.imaginarium.pt/veiculo-sem-pedais-para-crianas-kidz-swayer-94539.htm
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Sempre 
protegido

HELMET STARRY 
WHITE (8414)

HELMET STARRY 
BLUE (55896)

Sobre rodas

VER MAIS SOBRE RODAS

https://www.imaginarium.pt/movimiento-y-ruedas.htm
https://www.imaginarium.pt/capacete-protetor-para-crianas-helmet-starry-white-8414.htm
https://www.imaginarium.pt/capacete-protetor-para-crianas-cor-de-rosa-helmet-starry-blue-55896.htm
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Posso dar-lhe 
uma boleia?

VW BEETLE 
CONVERTIBLE, 12V, 
YELLOW (93949)

MINI COOPER S 
COUPE 6V (8521)

Sobre rodas

VER MAIS SOBRE RODAS

https://www.imaginarium.pt/movimiento-y-ruedas.htm
https://www.imaginarium.pt/carro-eletrico-volkswagen-besouro-para-crianas-vw-beetle-convertible-12v-yellow-93949.htm


Ar livre
e Ciência
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Sistema solar com placa solar 
para montar, pintar e, ao mesmo 
tempo, aprender sobre o 
universo e os planetas.

Tão grande 
como a sua 
imaginação
THE SOLAR SYSTEM (8112)

VER MAIS SOBRE A 
CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/sistema-solar-para-montar-e-pintar-the-solar-system-8112.htm
https://www.imaginarium.pt/sistema-solar-para-montar-e-pintar-the-solar-system-8112.htm
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Quero viajar 
para o espaço

PARTY 
SPACEMAN 
(95170, 95173, 95176 )

NIGHTLAMP-
PROJECTOR 
SPACE (65374)

COSMOS 
PROJECTOR 

(83996)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A 
CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/traje-de-astronauta-8-9-anos-party-spaceman-128-14-95170.htm
https://www.imaginarium.pt/projetor-lanterna-de-imagens-e-planetas-cosmos-projector-83996.htm
https://www.imaginarium.pt/lmpada-de-cabeceira-e-projetor-nightlamp-projector-space-65374.htm
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Lua que se ilumina com 12 fases lunares e com 3 
posições diferentes para pendurar na parede.

Dormir debaixo 
da lua
MOONLIGHT (9501)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/lua-para-pendurar-com-fases-lunares-moonlight-9501.htm
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Astronautas

SPACE-DREAM 
ROVER (94686)

SPACE-DREAM 
SHUTTLE (94687)

SPACE-DREAM 
STATION (94688)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/fogueto-de-atividades-space-dream-shuttle-94687.htm
https://www.imaginarium.pt/estao-espacial-space-dream-station-94688.htm
https://www.imaginarium.pt/carro-de-brincar-space-dream-rover-94686.htm
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Telescópio potente com tripé e refractor para a 
aprendizagem da astronomia.

Olha para 
aquela estrela!
ESA TELESCOPE 225X (80797)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/telescopio-infantil-de-longo-alcance-esa-telescope-225x-80797.htm
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Conjunto de telescópio e microscópio

A ciência 
é incrível
TELESCOPE + MICROSCOPE SET (55749)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/set-telescopio-20x-30x-40x-microscopio
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Microscópio de precisão 600X com caixa dura e 
muitos acessórios.

A investigação 
começa
LAB-MICROSCOPE 600X (67282)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/microscopio-de-preciso-com-acessorios-lab-microscope-600x-67282.htm
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walkie-talkies de longo alcance (6 km).

Curto e 
mudança
BIOXPLORER WALKY X2 (93635)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/bioxplorer-walky-x2-93635.htm
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Binóculos de borracha de concepção ergonómica com 
lentes inquebráveis de 32 mm de diâmetro x 4x de 
ampliação.

Explorando a 
natureza
BINOXPLORER (8608)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/binoculos-explorador-binoxplorer-8608.htm
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Quadro de dardos electrónico

Afie o seu 
objectivo
ELECTRONIC DARTBOARD (55751)

Ar livre e Ciência

VER MAIS SOBRE A CIÊNCIA

https://www.imaginarium.pt/aire-libre-y-ciencia.htm
https://www.imaginarium.pt/diana-electronica-45x50-cm-8-jug-26-juegos-akt


Rotinas
e higiene
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Brinquedo de peluche em forma de monstro com uma 
boca com fecho de correr e um interior oco que “devora” 
os medos e pesadelos do seu filho.

Adeus aos 
medos!
DEVORIKO (55862)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.youtube.com/shorts/TQtFpc7GoW8
https://www.imaginarium.pt/monstro-comedor-medo-pelucia-devoriko-55862.htm
https://www.imaginarium.pt/monstro-comedor-medo-pelucia-devoriko-55862.htm
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Projector musical com melodias e luzes coloridas que 
relaxam o bebé na hora de dormir. Com temporizador.

O céu no 
seu quarto
STARS TO SLEEP (55747)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.imaginarium.pt/proyector-estrellas-musical
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Hora do 
banho

GLU-
GLU BALL 
BASKET 
(83602)

PATITO PIRATA 
PERSONALIZABLE 
(97186)

GLU-GLU LIFEBUOY 
DUCKIES (54581)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.imaginarium.pt/patinhos-flutuantes-coloridos-glu-glu-lifebuoy-duckies-54581.htm
https://www.imaginarium.pt/jogo-de-basquetebol-para-a-banheira-glu-glu-ball-basket-83602.htm
https://www.imaginarium.pt/jogo-de-basquetebol-para-a-banheira-glu-glu-ball-basket-83602.htm
https://www.imaginarium.pt/jet-duck-create-a-pirate
https://www.imaginarium.pt/jet-duck-create-a-pirate
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Conjunto de actividades em banheiras

O mais engraçado 
mais engraçado
FLOW&FILL BATH CIRCUIT (55738)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.imaginarium.pt/grifo-encaja-y-gira-pro
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Conjunto de nuvens e gotículas para brincar na banheira

Como a 
chuva!
SQUEEZES CLOUD AND RAINDROP (55713)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.imaginarium.pt/nube-y-gota
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Conjunto do bombeiro para a banheira

Vou apagar 
esse fogo!
READY FREDDY FIREMAN (55715)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.imaginarium.pt/ready-freddy-salpica-y-rocia
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Conjunto de animais de borracha para a banheira

Suave e 
empilhável
SQUEEZES ANIMALS X3 (55712)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.imaginarium.pt/estruja-y-cambia
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Dentes 
sempre 
limpos

DENTI-SET 
KICONICO 
FRESH (97368)DENTI-SET 

PINKINICO 
(69936)

DENTI-SET 
KICONICO 
(69935)

Rotinas e higiene

VER MAIS SOBRE ROTINAS E HIGIENE

https://www.imaginarium.pt/rotinas-bebe-e-crianca.htm
https://www.imaginarium.pt/escova-de-dentes-eletrica-cor-de-rosa-denti-set-pinkinico-69936.htm
https://www.imaginarium.pt/escova-de-dentes-eletrica-kiconico-denti-set-kiconico-fresh-97368.htm
https://www.imaginarium.pt/escova-de-dentes-eletrica-azul-denti-set-kiconico-69935.htm


Registe-se no nosso 
website e desfrute de 
um desconto na sua 

primeira compra.

Registe-se

Ao seu lado

Natal para
outro

https://www.imaginarium.pt/customer/account/create/



