LLISTA DE NAIXEMENT
CONSCIENT
La millor manera de dir als teus familiars o amics quin és el regal perfecte
per la vostra família

Que és una llista de naixement conscient?
Només el que necessites, sense sorpreses
La millor manera de no rebre regals innecessaris o que no encaixen amb el teu
estil de criança és deixar clars els teus desitjos. D'aquesta manera els teus amics i
familiars tindran la certesa de regalar-vos coses útils i que us agraden. Si dónes
valor al consum responsable i als materials de qualitat, sabràs que una llista
conscient és una solució perfecta.

Com funciona?
Tu tries, nosaltres ens encarreguem de tot
Demaneu-nos cita prèvia. De manera presencial us assessorarem i resoldrem
tots els dubtes per triar els millors productes per la vostra família.
Crearem i us enviarem la vostra llista en format digital, en un document molt
bonic per reenviar als vostres familiars i amics.
Qui desitgi fer-vos un regal, només haurà de venir a buscar-lo o contactar-nos
per email o telèfon. Ho tenim tot previst, si no poden entregar-vos els regals
en persona, nosaltres els guardarem a la botiga fins que a vosaltres us sigui
possible passar.

Cuidem el vincle mare-nadó

Els pilars de
la nostra
filosofia

Oferim les màximes garanties en seguretat al vehicle

Estimem el planeta

Som fans de l'autonomia dels infants

El nostre compromís amb tu
Treballem amb proveïdors responsables

Canastreta pel nadó
El més important que necessita el nadó, ets tu.
Tot i així et caldran alguns imprescindibles per
donar-li la benvinguda.
Bossa o maleta
Canviador portàtil
Conjunts primera posada i bodys
Gorrets
Musselines, mantes o amanyacs
Necesser amb raspall i pinta, esponja natural, tisoretes i llima
Cremes hidratants i pel culet, sabó pel bany
Argila blanca
Bolquers i tovalloletes biodegradables o reutilitzables
Termòmetre
Porta-documents
Bandanes i pitets
Xumets i biberons

Bossa per la mare
Per canviar el món és imprescindible canviar la
manera de néixer.
"Michel Odent"
Bossa o maleta
Sostenidors de lactància
Samarreta de lactància
Calcetes d'embaràs
Discs de lactància reutilitzables
Collaret de lactància
Compreses post-part cotó orgànic
Sabó íntim
Ampolla reutilitzable per l'aigua
Llibres de preparació al part i la lactància
*Elabora el teu pla de part, frases positives per empoderar-te, una llista de
cançons pel moment del naixement

Porta-nadons
9 mesos a dins i 9 mesos a fora, per cada ocasió,
un porta-nadó.
Fulard elàstic, semi-elàstic o rígid
Motxilla porta-nadons, de nadó o de toddler
Bandolera
Meitai
Ombuhimo
Lleugers
Abrics de porteig
Cobertors de porteig
Acessoris de porteig

Seguretat
A la carretera, cap risc. Treballem amb els
millors, BeSafe, líder en seguretat escandinava.
Cinturó per embarassades
Cadires per nadons fins a nens de 12 anys
Fundes per les cadires
Miralls per l'interior del vehicle
Fundes per tauleta, homologada anti-impacte
Protectors solars
Agrupadors de cinturó
Organitzadors pel cotxe
Funda anti-calor

A casa
Enlloc com a casa, des de l'arribada i pensant en
el futur
Coixí niu
Coixí de lactància
Bressol co-llit, matalàs, llençols i protectors
Funda nòrdica i farcit
Hamaca
Catifa de jocs
Canviador i les seves fundes
Dispensador de tovalloletes
Tovalloletes rentables
Escolta-nadons
Humidificador
Llum de companyia
Cistelles per organizació
Extractor de llet materna
Mobiliari Montessori, penjadors, llit baix amb matalàs, barana de fusta
Estora

Autonomia
Qualsevol ajuda innecessària és un obstacle pel
desenvolupament.
"Maria Montessori"
Torre d'Aprenentatge
Trona evolutiva
Vaixella pel Blw
Pitets amb o sense mànigues
Coberts d'aprenentatge
Gots d'aprenentatge
Robot de cuina
Termos d'aliments
Trones de viatge
Ampolles reutlitizables
Bosses tèrmiques
Llibres Montessori
Llibres alimentació complementària BLW

Joguines
El joc, una eina per aprendre i un plaer
Dou-dous
Mossegadors
Sonalls
Mòbils musicals pel bressol
Peluixos sensorials
La Panera dels tresors
Alfombra de jocs
Joguines per la banyera
Joguines de fusta
Contes

Condicions i avantatges
Com agraïment per fer la llista amb nosaltres rebreu una bossa obsequi.
Totes les llistes superiors a 1500 euros a la nostra botiga inclouen un
assessorament a la lactància en el post-part i un descompte del 10% *en totes
les compres a la nostra botiga durant el primer any de vida del vostre nadó.
*Excepte en cadires BeSafe, cotxets i llibres.
Només hi ha compromís de compra en els articles que demanem i separem
expressament per a vosaltres.
No s'accepten devolucions ni canvis dels productes de la llista un cop aquests
siguin comprats.
Per mobiliari i productes exclusius s'ha de fer una reserva d'un mínim del 30%
de l'import.
La vostra llista de naixement caducarà als 30 dies de la data de naixement del
vostre fill/a.
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Criança, porteig i lactància

Seguretat al cotxe

Llistes de naixement

Escriu-nos!

Email
hola@acollibe.com

Web

Som aquí per resoldre els teus dubtes

www.acollibe.com

Botiga
972.66.49.79

c/ Llibertat 21 baixos Banyoles

