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BG Nova Cadeira Amigos da Floresta BG Cadeira Brincando no Bosque Cadeira Infância Sonho Rosa Cadeira Amigos do Bosque

BG Cadeira Minha Infância Sapinho BG Cadeira Balança Minha Infância 
Meninas

BG Nova Cadeira de Balanço Minha 
Infância

BGB00

CKR34

X7033

CFB88

X7046

X7032

Y4544

CMV29
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03

02

03

02

02

02

03

-

-

-

-

-

-

-

-

746775318161

887961121681

746775159122

887961054040

746775159252

746775159115

746775216764

887961165364

Cadeira Minha Infância Bosque

Cadeirinha de balanço com apoio dobrável que é facilmente 
convertida em um assento fixo para alimentação ou sono.  
Há 1 barra removível com 2 brinquedos giratórios divertidos 
e o sapinho que toca música ao ser puxado. Possui vibrações 
calmantes e o acolchoado pode ser lavado na máquina. Até 
18 kg! 

Assento confortável com vibrações que tranquilizam e 
brinquedos na barra removível. Contenção ajustável de 3 
pontos e o acolchoado pode ser lavado na máquina. Até 
11.3kg.

Cadeirinha de balanço com apoio dobrável que é facilmente 
convertida em um assento fixo com detalhes rosa super 
charmosos. Há 1 barra removível com 3 brinquedos 
giratórios divertidos. Possui vibrações calmantes e o 
acolchoado pode ser lavado na máquina. Até 18 kg! 

Assento confortável com vibrações que tranquilizam e 
brinquedos na barra removível. Contenção ajustável de 3 
pontos e o acolchoado pode ser lavado na máquina. Até 
11.3kg.

Balanço que se converte em uma cadeira. Possui barra de 
brinquedos macia com 3 brinquedos divertidos e música 
que é ativada quando a criança bate. Oferece vibrações 
calmantes e o acolchoado que pode ser lavado na máquina. 
Até 18kg.

Cadeirinha de balanço com apoio dobrável que é facilmente 
convertida em um assento fixo com detalhes rosa super 
charmosos. Há 1 barra removível com 3 brinquedos 
giratórios divertidos. Possui vibrações calmantes e o 
acolchoado pode ser lavado na máquina. Até 18 kg! 

Balanço que se converte em uma cadeira com estampa 
de coelhinho, borboleta com coração musical e flores que 
se encaixam na barra. Oferece vibrações calmantes e o 
acolchoado pode ser lavado na máquina. Até 18kg.

É muito macia e confortável. Possui vibrações e barra de 
brinquedos removível. Até 11kg 
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BG Troninho Sapinho Nova Alça NBT Mordedor Leaozinho com Argolas NBT Mordedor Veleiro NBT Mordedor Trompete

BG Novo Booster 2 em 1 BG Troninho ToiletteBG Booster Zoo

X7037

DKH99

BDC26

CGR32

W9432

X5406

N8940

DRF17

03

04

02

06

02

06

02

04

-

1+

-

0 a 18M

-

0 a 18M

-

0 a 18M

746775159160

887961240313

746775280833

887961071313

746775090876

746775143558

027084711394

887961332315

BG Cadeira Diversão no Bosque

-

Inclui proteção contra respingos para meninos e balde 
removível que facilita a limpeza. Possui rostinho simpático 
que convida a sentar e treinar com conforto.

Possui alça de ombro, compartimento na parte traseira para 
armazenamento e ajuste de barriga em 3 posições. Encaixa 
na maioria das cadeiras e possui sistema de 3 pontos de 
contenção. Até 20kg.

Ajude a acalmar gengivas doloridas com este mordedor de 
leãozinho. Fácil de segurar pelas pequenas mãos do bebê, 
ele possui 3 argolas divertidas.

Encaixe com bichinhos que podem ser lavados na lava-
louças. Fácil de limpar e dobrar para transportar. Possui 3 
pontos de segurança, pés antiderrapantes e correia para 
colocá-lo em quase todos os tipos de cadeiras. Até 20kg.

Mordedor em formato de veleiro. 

Simula um vaso sanitário real com 2 formas de usar: No 
chão para os pequeninos e no vaso sanitário para crianças 
maiores. Possui sons divertidos e barreira contra pingos para 
meninos.

Ao agitar emite sons dos chocalhos e contas que girando 
na cúpula transparente. A alça é do tamanho perfeito para 
o bebê. Os sons de chocalho e as cores vivas incentivam a 
audição e a visão da criança. Coordenação motora fina – O 
ato de pegar e balançar o trompete promove a coordenação 
olho-mão e a coordenação motora.
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NBT Mini Móbile Ursinho Rosa NBT Alça de Atividades NBT Mini Móbile Fazendinha NBT Conjunto Amigos para Sempre

NBT Mordedores Amigos da Selva NBT Mordedor MilhoNBT Uvas Divertidas

BLT37

R7138

T7166

N2862

DRD83

M4042

DRD85

DFP75

04

04

06

06

04

06

06

06

3M+

18M+

0 a 18M

3M

0 a 18M

0+

0 a 18M

0 a 5M

746775371531

027084843767

027084926903

027084657968

887961331967

027084582413

887961331981

887961179170

NBT Meu Primeiro Pandeiro

Um pandeiro do tamanho ideal para que pequenas 
mãos possam bater, pegar e tocar. Com cores vivas, sons 
e um grande espelho brilhante, os sentidos do bebê são 
incentivados conforme ele brinca. E a ação de cambalhota 
aumenta a diversão!

Pode ser pendurado em qualquer lugar! A pequena ursinha 
vem com saia rosa e duas amigas borboletas que as 
meninas vão amar!

Conjunto com 2 mordedores cheios de água - 1 leão 
amarelo e 1 elefante azul. Cada produto é vendido 
separadamente.

Alça de Atividades superdivertida com esferas interligadas. 
Duas delas giram e são também mordedores. A tartaruga 
possui espelho para brincar de “achou” e o lindo peixinho 
possui guizo.

A criança pode se ocupar virando as uvas multicoloridas 
e tocando a folha macia, com suas texturas. Coordenação 
motora fina – Ao virar as uvas, o bebê aprimora a 
coordenação. Sensorial – Folha com texturas de um lado, 
e estampa de alto contraste no outro, estimulando assim a 
visão e o tato da criança.

Vem com 1 pintinho amarelo, 1 cavalinho azul e 1 
porquinho cor-de-rosa que podem ser mordidos e ficam 
pendurados em um estábulo com desenho de uma 
vaquinha na parte da frente. Possui sons e músicas. Pode ser 
adaptado em qualquer lugar.

Possui centro macio de silicone para ajudar na dentição, 
as “cascas” possuem texturas gostosas de pegar na parte 
inteira, e a alça facilita na hora de segurar, além de serem 
do tamanho ideal para as pequenas mãos do bebê. O 
mordedor é muito fácil de limpar, basta remover as “cascas”.

Use os encaixes para colocar os três animais em um carrinho 
ou bolsa de fraldas. O lindo leão emite divertidos sons da 
floresta, e suas pernas macias possuem aros que permitem 
o encaixe de outros brinquedos. A lagarta possui 3 peças 
que o bebê pode girar. O espelho da joaninha é um convite 
para a autodescoberta.
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NBT Macaquinho de Carrinho NBT Leãozinho Divertido NBT Elefante de Atividades NBT Jacaré de Atividades

NBT Max Girafa de Pelúcia NBT Piano Musical Amigos da FlorestaNBT Ervilhas Divertidas

R9681

N2541

CBK71

Y6593

FDC55

FDC58

FFB67

FDC57

04

02

06

02

04

03

05

03

0 a 24M

0+

3M+

0+

-

0+

3M+

0+

027084861631

027084655100

887961009071

746775234638

887961464801

887961464771

887961481686

887961464788

NBT Mini Móbile Bichinhos

Móbile portátil, ajustável em carrinhos, cadeirinhas e 
berços. Com 2 arcos que giram independentes e diversos 
brinquedos. O leãozinho emite som. 

Macaquinho de pelúcia para carrinho do bebê. Ao aperta o 
nariz do macaco, o nariz se ilumina e o bebê ouve músicas 
e sons da floresta. O macaco tem um rabo com chocalho e 
atividades nas duas patinhas da frente. 

Super girafa de pelúcia que pode ser pendurada em 
qualquer lugar! Além da parte de pelúcia nela estão 
acopladas diversas atividades para o bebê!

Com formato de meia lua e painel leão brincalhão. Possui 
3 super brinquedos conectados: um leão com espelho, um 
mordedor e um batedor.

Vagem de ervilha macia e cheia de texturas, com interior 
acetinado em branco e preto de alto contraste. Possui 3 
“ervilhas” de atividade que ficam dentro do brinquedo: um 
chocalho, um espelho e uma peça com texturas. Vem uma 
abelha para mastigar e ajudar na dentição. A peça encaixa 
no carrinho ou bolsa de fraldas.

Elefante grande e macio vem repleto de texturas divertidas 
de tocar, como texturas enrugadas, cotelê, tricô e pelúcia. 
Ele traz muitas surpresas, como o espelho na orelha e 
divertidos sons quando o bebê balança ou bate. Há um 
chocalho e uma borboleta colorida que fica pendurada na 
parte inferior.

Aperte as teclas para ouvir breves músicas conhecidas ou 
notas de piano de verdade. O teclado é macio com teclas 
brancas eletrônicas e teclas pretas com texturas. Possui um 
mordedor de encaixar de nota musical, com alça para levar 
o show para onde quiser!

Um novo olhar sobre brinquedos de pelúcia com atividades! 
Principais recursos: - Riqueza de elementos para o tato 
- Estímulo sensorial - 2 brinquedos de atividades para 
pendurar - Sons de chocalho e batida - Estímulo auditivo 
- Grande presença de personagem.
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NBT Ginásio Bichinhos 2 em 1 NBT Super Móbile Ursinhos Fofinhos 3 
em 1 NBT Ginásio Pianinho FP Chocalho Passarinho

NBT Móbile Zoo NBT Móbile Fundo do MarNBT Ginásio Amigos da Floresta 3 em 1

FDC54

BMH47

W9913

CDN41

CHP85

BMH49

DFP12

W3118

02

03

03

02

04

03

04

04

0+

0 a 18M

0 a 24M

0 a 5M

6 a 36M

0+

-

3M+

887961464825

746775381776

746775095543

887961046076

887961086157

746775381790

887961178425

746775045197

NBT Elefante Luzes e Sons

Proporciona um ambiente sereno com 4 opções: ruído 
branco, oceano, chuva ou sons da natureza. Selecione entre 
20 músicas e canções de ninar clássicas. Liga também 
a suave luz noturna de estrela. É possível customizar as 
opções: a música e sons calmos podem tocar por 30 
minutos, 60 minutos ou a noite toda.

Com 3 modos de brincar: Seja com o bebê de barriga 
para cima, deitado de bruços ou engatinhando. O tapete 
do ginásio pode virar um arco que incentiva o bebê a 
engatinhar.

Produto 2 em 1: pode ser usado no berço ou no carrinho. 
A simpática girafa segura a unidade de música movida a 
corda (toca até 2 minutos). Possui também personagens de 
plástico com detalhes macios que giram suavemente.

Móbile motorizado de berço, com projeção de luzes 
estreladas e 3 modos de áudio com até 30 minutos de 
músicas de ninar, ruído branco ou sons da natureza. O 
controle remoto pode ser pendurado na maçaneta da porta.

Atividade portátil que mantém o bebê ocupado 
com brinquedos, sons e música! Possui 5 brinquedos 
pendurados e 1 leão musical com sons divertidos. 
Confortável, acolchoado e portátil pode ser lavado na 
máquina. A música toca por até 10 minutos no modo mais 
longo. Funciona com pilhas.

O Ginásio com Pianinho é uma plataforma inovadora 
que combina brincadeiras clássicas com o formato de um 
piano musical. São 5 os brinquedos inclusos e o piano inclui 
músicas curtas (notas e canções) e longas (até 15 minutos 
de música contínua).

Como móbile de berço, o Móbile Fundo do Mar 3 em 1 toca 
até 15 minutos de música. Equanto toca música, o móbile 
vai girando devagar até parar, reduzindo o estímulo visual 
antes da hora de dormir. Mude para o modo de música mais 
curta para que seu bebê ative pequenas melodias ao apertar 
a barriguinha. E os 4 adoráveis brinquedos pendurados são 
removíveis para virarem chocalhos.

O Chocalho Musical - Passarinho Divertido - Fisher-Price 
é um brinquedo com luzes e sons super divertido. O 
passarinho canta e dança de acordo com as ações do bebê, 
estimulando a compreensão de causa e efeito além de 
possuir sons e texturas que estimulam os sentidos auditivos 
e táteis.
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FP Encaixa Borboleta FP Blocos Musicais de Empilhar FP Empurra Tartatuga FP Balde Primeiros Blocos

FP Sortimento Blocos Divertidos FP Trem dos AnimaisFP Bola Macaco Brincalhão

BGX29

DJD80

P9780

Y6977

W3116

Y8652 K7167

04

04

04

02

04

03 04

6 a 36M

6 a 36M

6M+

6 a 36M

3M+

12 a 36M 12 a 36M

746775309893

887961223460

027084788112

746775237950

746775045173

746775252755 027084436754

FP Veículos dos Animais

Veículos de puxar com contas coloridas que pulam e 
balançam. Possui etiqueta brilhante.

Vem com 6 formas coloridas fáceis de pegar e organizar em 
uma linda Borboleta.

Sortimento com 2 blocos e 1 personagem. Cada conjunto é 
compatível com o restante da linha de blocos. 

Conjunto com três blocos musicais grandes, fáceis de pegar e 
empilhar. Cada bloco tem cores vivas, texturas e sons.

-

Possui 2 modos de brincadeira: sentar e brincar ou ficar em 
pé e andar. O casco é giratório e a cabeça balança.

Vem com 10 blocos para encaixar. Possui 5 opções de 
formas coloridas e uma alça no balde para facilitar na hora 
de carregar.

Y8653 03 - 746775252762

Conjunto com 3 vagões que empilham, encaixam ou 
conectam-se para puxar. Cada um traz seu próprio 
personagem. 
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FP Elefante Bolinhas Divertidas FP Veículo Monstro Sortimento FP Zebra Blocos Surpresa FP Novo Xilofone

FP Torre de Potinhos Coloridos FP Beatbo e Beatbelle Jr SortimentoFP Mini Painel de Atividades

CMV95

Y8651

W4472

FFC32

CMY39

CGN63

FDN71

CMY09

04

03

02

03

04

02

06

02

6 a 36M

12 a 36M

6 a 36M

9M+

6 a 36M

6M+

6M+

18M+

887961166154

746775252748

746775053383

887961482225

887961168679

887961069938

887961474480

887961168075

FP Sortimento Novos Sons 
Divertidos

 Vem com alça para ser levado a qualquer lugar. Sortimento 
com 2 modelos: carro de brinquedo e árvores. Cada um 
Vendido separadamente.

Ao empurrar o elefante, bolinhas coloridas saltam na 
tromba sem parar, enquanto há movimento. Inclui 3 bolas 
coloridas.

São 10 potinhos coloridos para empilhar na vertical ou 
formar ninhos. Cada potinho tem 1 número desenhado. 
Potinhos do mesmo tamanho formam bolas quando 
juntos. 

Pressione a cabeça do monstro para mover as rodas do 
carrinho. Monstros com dentes de borracha macia e cabelo 
com variedade de texturas para o bebê explorar.

Com 6 atividades práticas: Traz contas para girar, escorregar 
e bater. Uma peça para bater e girar e outra para virar. Isso 
sem falar daquelas para escorregar. A brincadeira com o 
espelho proporciona a autodescoberta de uma forma muito 
divertida!

Os blocos surpresa da Fisher-Price® ganham vida com 
acenos engraçados quando o bebê os joga dentro da Zebra 
com Blocos – e os observa descendo até lá embaixo! Por 
onde vão sair? Com 2 saídas diferentes, cada vez é uma 
surpresa, o que é muito fascinante para o bebê!

Batendo na cabeça ativa luzes vivas, músicas animadas e 
passos engraçados. As crianças aprimoram a coordenação 
motora fina e as habilidades de pensamento ao agitarem 
com as versões portáteis do BeatBo™ e BeatBelle™ (cada 
produto é vendido separadamente).

Um brinquedo clássico com design moderno!
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FP Girafa com Blocos FP Monstro Labirinto Divertido FP Bolinhassauro

FP Tambor Cores e Sons 2 em 1 FP Monstro Carinha SurpresaFP Centro de Atividades Cores e Sons

DRF99

B4253

CFN02

FFC06

CDC11

FFC31

FFC3002

02

02

02

03

02

029M+

6M+

6 a 36M

9M+

6 a 36M

-

6M+887961333114

027084033953

887961058505

887961481839

887961037395

887961482218

887961482201

FP Martela Dinossauro

Esse amigo pré-histórico incentiva a coordenação motora 
e a curiosidade do bebê. Basta colocar as bolas na parte 
traseira do dinossauro para que a criança possa usar a 
marreta para colocá-los em sua barriga.

Possui 5 blocos com animações diferentes. Quando os 
blocos passam pelas janelas emite sons divertidos. Funciona 
com 3 pilhas tipo botão (incluídas).

Os bebês sentados podem bater no tambor para ouvir 
músicas animadas e ativar luzes que dançam em 2 modos 
diferentes. No modo Batida, ativa luzes e um ritmo diferente 
toda vez! No modo Improviso, crie batidas divertidas e uma 
música. O tambor também rola e ativa músicas e luzes.

Com 2 aberturas para “alimentá-lo”, o bebê pode servir uma 
mistura colorida de “lanchinhos”, observando-os caindo na 
barriga do monstro e indo até seu rabo, o que ativa sons 
engraçados! Seus olhos até acendem quando ele come. E 
quando a refeição acabar, basta deslizar a porta traseira e 
guardar os “lanches” lá dentro”.

Muitas atividades práticas com três níveis de brincadeira 
que “crescem com o bebê”. Cinco maneiras do bebê ativar 
luzes, sons e música. Funciona com 3 pilhas AA .

Quando a criança aperta a cabeça dele, bolas aparecem e 
vão para sua barriga! Na cauda, ele possui peças que giram, 
proporcionando uma brincadeira com as mãos. Muita ação, 
cores vivas e texturas ajudam a estimular os sentidos do 
bebê!

A face do monstro vira ao bater. Além disso possui várias 
texturas no cabelo de fita e braços macios. Cada expressão 
toca um som que reforça o sentimento.

FP Rafa Beats

FDN69 02 - 887961474473

Possui o modo de bater com luzes que acendem com o 
toque. Ao apertar os 4 botões que acendem na cabeça do 
Rafa Beats ativa fala sobre formas, cores e números! Uma 
combinação perfeita de desenvolvimento e brincadeira. 
Coordenação motora grossa: Música e movimentos 
incentivam a criança a empurrar, bater, balançar e dançar.
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FP Apoiador Banda Musical FB Beat Bo I&P Bolinhas dos Animais

FP Meu Primeiro Carrinho de Bebê FP BeatcãoFB Cubos de Atividades

DLH48

V3254

M9523

CGV52

DLH47

DGT92

FBK5302

03

02

02

02

02

046 a 36M

6 a 36M

9M+

-

6 a 36M

6M+

9 a 36M887961252547

027084968408

027084626568

887961073317

887961258523

887961202663

887961433678

FP Apoiador Zebra

O Apoiador Zebra ajuda o bebê a dar seus primeiros passos, 
desenvolvendo equilíbrio e coordenação. Possui 2 modos 
para brincar: sentado ou em pé e andando. Vire a página 
do livro para aprender sobre o alfabeto e os números, com 
canções e frases! Aperte os dois botões que acendem para 
ativar luzes, música e mais aprendizado!

Andador firme para sentar e brincar batendo, apertando, 
girando e virando. Tem páginas para virar, atividades práticas 
e músicas. 

Possui uma alça larga para segurar com facilidade e barra 
de brinquedos. O ursinho possui musiquinhas. A boneca 
(vendida separadamente) pode ser levada para passear no 
carrinho. 

Aperte a barriga de BeatBo ou qualquer botão nos pés para 
ativar canções divertidas, conteúdo educativo e passos de 
dança. Permite gravar uma frase, para que ele faça um remix 
adicionando sua música favorita!

O Cubo de Atividades é um conjunto adorável para o bebê! 
Com o cachorrinho que faz sons de chocalho e 4 formas 
para organizar! Possui 8 ativações e 3 níveis de Smart 
Stages! Mais de 50 canções para cantar, músicas frases 
Smart Stages com 3 níveis de brincadeira que crescem com 
o bebê. Inclui alça para carregar!

Estes 6 bichinhos divertidos e repletos de atividades 
são do tamanho ideal para as mãos do bebê, além de 
recompensarem as ações da criança com movimentos 
e sons! Que som é esse? É o som dos sentidos e da 
coordenação motora da criança sendo estimulados de 
maneira divertida com estas adoráveis bolas.

O BeatCão é motorizado e tem movimentos na cabeça e 
na cauda. O painel na barriguinha dele acende conforme 
o ritmo da música. As orelhas são macias e com cores 
brilhantes! O BeatCão ainda conta com 2 Modos de 
brincadeira, sendo um para músicas e outro para frases.

I&P Novo Telefone Feliz

DPN22 02 12 a 36M 887961321746

Este brinquedo clássico agora tem um design mais 
moderno. Com rostinho fofo, disco que gira, sons de telefone 
e olhos que sobem e descem. O cordão no receptor garante 
que ele nunca seja perdido. O disco apresenta números e 
contagem de 1 a 9.
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L&L Livro de Rimas Aprender e Brincar L&L Lamparina Aprender e Brincar L&L Alto Falante Aprender e Brincar

L&L Sortimento Controle Remoto L&L Microfone Aprender e BrincarL&L Maçã Feliz Aprender e Brincar

P5318

CDH62

DLH40

W6090

FBR73

DTM77

FRB7404

05

04

02

04

02

046 a 36M

6 a 36M

6 a 36M

6 a 36M

-

6 a 36M

-027084747072

887961041750

887961258493

746775063207

887961439892

887961360424

887961439885

L&L Livrinhos Aprender e Brincar

São 2 livrinhos que ensinam formas, cores e números.

Vire a página e ouça canções diversas! Ensina a contar, 
primeiras palavras, letras, números, formas e muito mais! 
3 botões que acedem ensinando letras, números e formas 
Páginas fáceis de virar ajudam a desenvolver a coordenação 
motora fina A alça facilita na hora de carregar.

Controle Remoto Aprender & Brincar que acende, botões 
macios de 0 a 9 e 4 botões coloridos de controle. Tem 
conteúdo bilíngue. Repleto de aprendizado e brincadeira 
experimental.

Possui luzes e sons, ensina números, opostos, animais e 
outros. A lamparina tem 2 modos de brincar: aprendizado 
e música. Ao apertar o botão no topo da lamparina, a luz se 
acende ou se apaga. A alça facilita o transporte, para que a 
brincadeira acompanhe a criança em qualquer lugar!

Possui peças grandes para brincar de pôr e tirar, além da 
base que balança. Cada uma das cinco “fatias” tem um 
número, além de uma imagem que o ilustra. Ao apertar 
o botão central, pode escutar músicas e frases divertidas 
que ensinam sobre frutas, cores e os números das peças! 
Funciona com 1 pilha AA.

O Alto-falante Aprender & Brincar possui quatro botões 
cheio de ação que tocam suas músicas preferidas, enquanto 
oferecem entretenimento com luzes multicoloridas e 
diversão educativa. Aperte o botão vermelho para aprender 
sobre o ABC, verde para contar, azul para formas.

As crianças cantam e aprendem ao mesmo tempo, sobre: 
alfabeto, contar até 20, cores avançadas e opostos! Possui 
também luzes coloridas. Adicione efeitos que mudam o 
tom de voz e novas batidas no modo reprodução! Grave sua 
voz e reproduza a gravação com música divertida e efeitos 
incríveis. Inclui 2 pilhas AAA.

L&L Lamparina Aprender e Brincar

P5314 03 6 a 36M 027084747010

Vem com 3 discos e toca 6 músicas no total. É um brinquedo 
muito educativo que ensina o alfabeto, números, cores e 
formas.
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L&L Remix do Cachorrinho L&L Mercado Aprender e Brincar L&L Smart Stages Cachorrinho

L&L Novo Laptop Aprender e Brincar L&L SS Mochila Animada do 
CachorrinhoL&L Sortimento Hora de se Vestir

Y9853

FBR57

CFP19

FBR55

FBR59

CDL59

CGV0904

02

04

02

04

02

02-

-

6 a 36M

-

18 a 36M

6 a 36M

-746775263195

887961439755

887961058932

887961439762

887961439748

887961044652

887961072921

L&L Piano Cachorrinho Aprender e 
Brincar

Piano com 4 teclas musiciais. Apertando o nariz do 
cachorrinho, ele acende tocando músicas educativas. 
Ensina cores, números, animais e seus sons, partes do rosto, 
cumprimentos e primeiras palavras.

Ao tocar o disco ou bater na barra toca uma variedade de 
músicas e frases legais. Os botões coloridos ajudam sobre 
formas e cores. E, conforme crescem, vão até começar 
a aprender palavras em inglês. A criança pode deslizar 
o controle de volume para cima e para baixo, ou virar o 
interruptor para ouvir músicas e frases que ensinam sobre 
opostos. 

A tela de LED imagens e padrões animadores. Inclui a 
tecnologia Smart Stages™ para escolher o nível ideal para a 
idade e estágio da criança. Sem fios, plugues ou incômodos. 
Ensina letras, números, cores e muito mais. Funciona com 
2 pilhas AA.

Uma nova abordagem ao aprendizado, com mais de 65 
músicas, canções, frases e músicas que ensinam novas 
palavras, conceitos e até um pouco de inglês! Pode girar a 
lista de compras, colocar formas no barril, virar o interruptor 
para acender ou apagar a luz e mover o cesto de compras, 
ativando mais conteúdo educativo.

Cachorrinho/Irmãzinha vem repleto de atividades que 
ajudam a criança a se aprontar. Ela pode abrir e fechar a 
fivela, a faixa do sapato, amarrar os cadarços e abotoar e 
desabotoar o bolso. Basta apertar a barriga para ativar sons, 
músicas e frases divertidas que ensinam sobre as partes do 
corpo, rotinas diárias, formas e cores. 

É o mesmo amigo fofinho de sempre, que responde aos 
toques do bebê com falas engraçadas e canções – mas 
agora ele vem com tecnologia Smart Stages™, que altera 
o conteúdo educativo conforme o bebê cresce. Há uma 
variedade de músicas, frases e sons nos três níveis. O coração 
dele acende e até pisca junto com a música!

Vem com giz de cera em 4 cores interativas que acendem, 
cantam e ensinam sobre as cores. Também possui 3 botões 
para apertar que ensinam sobre formas, cores e números, 
um zíper, livro e chocalho de maçã. Inclui a tecnologia Smart 
Stages.

L&L Smart Stages Irmã do 
Cachorrinho

CGR50 02 6 a 36M 887961071498

É a mesma amiga fofinha de sempre, que responde aos 
toques do bebê com falas engraçadas e canções – mas 
agora ela vem com tecnologia Smart Stages™, que altera 
o conteúdo educativo conforme o bebê cresce. Há uma 
variedade de músicas, frases e sons nos três níveis. O coração 
dele acende e até pisca junto com a música!
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IMA DC Sortimento Batveículos IMA DC Super Batmóvel IMA DC Fábrica de Risada

IMA Figura com Acessório Display IMA DC Sortimento de Figuras BatmanIMA DC Sortimento Figuras DC

DRJ94

M5649

W3511

DHT64

DPF00

BFT55

M564502

04

04

02

06

02

0818 a 36M

3 a 8 anos

3 a 8 anos

-

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos887961336573

027084595659

027084820539

887961219036

887961315189

746775314583

027084595611

L&L Globo Aprender e Brincar

Ao apertar os 7 botões de animais ensina sobre continentes, 
animais, cumprimentos e música. Ao virar as páginas do 
livro ensina como o Cachorrinho e sua Irmã viajam pelo 
mundo. Ao girar o globo toca músicas e frases divertidas 
sobre explorar novos lugares. São mais de 100 sons, 
músicas, canções e frases que mostram um mundo 
divertido e interativo.

Sortimento de veículos do Batman e seus inimigos. Cada 
embalagem possui 1 personagem, 1 veículo e acessórios.

Sortimento de figuras da Imaginext. Cada embalagem 
vem com 1 figura e acessórios. Contém 1 display de balcão/
gôndola para aumentar a exposição do produto.

Abra o cockpit – o boneco do Batman cabe dentro Abra 
as asas do Batmóvel para exibir o símbolo do morcego Vire 
o botão para a esquerda para ativar os escudos e girar o 
canhão Vire o botão para a direita para atirar os mísseis Inclui 
Batmóvel, boneco do Batman e 3 projéteis.

Este sortimento de figuras traz os heróis e vilões favoritos 
do universo DC! Batman, Superman, Coringa e outros 
personagens estão equipados com acessórios, prontos para 
aventuras.

Inclui Coringa, scooter, chave para tubo, pistão e armadilha 
rolante. Funciona com 2 pilhas AA.

Sortimento de figuras do Batman e seus inimigos. Cada 
figura vem com 1 veículo ou acessórios.

IMA DC Sala da Justiça

CHH94 02 3 a 8 anos 887961080636

Um disco de ativação na parte frontal transforma a sede e a 
prepara ara todos os inimigos. Ao girar o disco, 3 lançadores 
ocultos são revelados. Há espaço para mais aventuras na 
parte traseira do conjunto, como espaço da central de 
controle e uma cela para os vilões. O conjunto vem com 
uma figura do Super-Homem.
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IMA PWR Sortimento Zord Rangers IMA PWR Sortimento Batalha Rangers IMA PWR Base dos Rangers

IMA DC Metrópolis IMA PWR Sortimento Figura Power 
RangersIMA DC Batbot

FDX24

CHJ01

DTP30

CJP63

DMT82

DMX64

CHH6402

04

02

02

02

02

083 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos887961478990

887961080803

887961362008

887961103335

887961288094

887961290516

887961080315

IMA DC Playset Arkham

As crianças vão adorar dar vida aos seus vilões favoritos 
do Asilo Arkham, ajudando o Batman™ a colocá-los atrás 
das grades! Vire a plataforma de ativação para controlar 
as portas das celas! (Vilões não incluídos). Basta virar a 
plataforma para revelar o lançador! Vem com o Batman e 
3 discos para atirar.

Sortimento zords que incluem também uma figura dos 
rangers. Ativações nos disco nos zords proporcionam 
movimentos realistas. (Cada produto é vendido 
separadamente).

Vire primeiro botão para transformar o Planeta Diário em 
uma plataforma de pouso para o Super Homem. Vire o 
segundo botão para revelar um lançador de projéteis na 
Corporação Lex – pressione o botão para atirar! Inclui o 
briquedo Metrópolis, bonecos do Super Homem e Leex 
Luthor e dois projéteis.

Os fãs dos Power Rangers vão adorar usar estas figuras de 
heróis e vilões para recriar cenas dos programas ou filmes – 
ou até mesmo para criar suas próprias aventuras. Acione os 
discos em cada Zord para ativações incríveis! (Cada conjunto 
de figuras é vendido separadamente).

Conheca o incrivel Batbot de controle remoto! Gire o disco 
de ativação ou aperte um botão no controle remoto para 
transformar de um incrível tanque de combate a um super 
robo pronto para a ação. Luzes e muitos efeitos sonoros 
completam a brincadeira criando novas aventuras todos 
os dias.

2 botões dão vida ao Centro de Comando Power Rangers! 
Vire o primeiro botão para acender o Zordon e imaginar 
sua próxima missão Vire o segundo botão para revelar o 
canhão; pressione para atirar! Inclui o brinquedo Centro de 
Comando, boneco Alpha 5, boneco do Power Ranger azul 
com 2 armas, e 3 projéteis.

Colecione todos e combine suas armas para formar o canhão 
do poder! (Cada produto é vendido separadamente). Os fãs 
dos Power Rangers poderão usar as figuras para recriar cena 
do programa ou dos filmes – ou até mesmo para criar suas 
próprias aventuras. Go Go Power Rangers!

IMA PWR Megazord

CHJ18 02 3 a 8 anos 887961080957

vire o botão no ombro de Megazord para uma super 
transformação: Seu peito abre, seus olhos se acendem, e 
seu peito se transforma em um canhão. Aperte o botão para 
lançar misseis. ao girar o botão no peito, ele atira moedas 
de poder!O botão abaixo do joelho transforma o seu pé em 
um dente de sabre. Na parte de trás, tem elevador, uma cela, 
plataformas e muita diversão!!
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IMA Sortimento Básico Oceano IMA Sortimento Veículos Oceano IMA Aviões Médios Sky Racers

IMA BOB Carro-Hambúrguer IMA BOB Casa AbacaxiIMA BOB Ônibus Fenda do Biquíni

W9586

DFY01

X7612

DFX95

W9589

T5308

X768508

08

04

04

02

04

023 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos

3 a 8 anos746775313692

887961184280

746775130596

887961184211

746775092405

-

746775165321

IMA BOB Sortimento Figuras Básicas 

Conjuntos de figuras com Bob Esponja e Patrick com água-
viva e rede, Seu Siriguejo e Lula Molusco com dinheiro e 
clarinete, e Bob Esponja com a Sandy, com trajes espaciais 
e armas de raios.

Acompanha um novo veleiro, um mini submarino e um 
mergulhador. O veleiro possui um projétil de colete salva-
vidas, ativado através de um botão. O mini submarino 
possui um lançador ativado por botão. O mergulhador 
possui um dispositivo com colete salva-vidas, ativado 
através de um botão.

Completo com um pão com gergelim, um hambúrguer 
com alface e queijo, rodas de pickles e engrenagem de 
refrigerante. Com motor de fritadeira, o veículo gira o alface 
e o queijo conforme anda. Inclui Bob Esponja e 2 lanches. 

Quando o disco de ativação é girado, a cobertura da cabine 
se abre e pinças são ativadas na parte traseira. O piloto pode 
sentar na cabine. As barbatanas removíveis também são 
lançadores de projéteis. Inclui figura, armadura, 4 projéteis 
e tubarão.

Agora Bob Esponja e sua turma podem passear pela Fenda 
do Biquíni neste ônibus. Apertando um botão o motorista 
lança todos para fora. Inclui figura do Bob Esponja. 

Conjunto com 4 aviões médios. Cada avião vem com 1 
figura e acessórios, hélices giratórias, rodas retráteis e cabine 
que abre para colocar o bonequinho.

Acorde o Bob Esponja puxando a chaminé para ele pular 
da cama e seguir direto para o escorregador! Vire o disco na 
casa do Lula Molusco para uma surpresa. A casa do Patrick 
funciona como lançador. Inclui figuras do Bob Esponja e do 
Lula Molusco.

IMA Super Aviões Sky Racers

T5120 02 3 a 8 anos -

Conjunto com 4 aviões grandes. Cada avião vem com 1 
figura e acessórios, cabine que abre e fecha, e espaço para 
1 bonequinho sentar dentro. 
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T&F ADV Sortimento Locomotivas T&F ADV Sortimento Locomotivas 
Grandes

T&F Mot. Sortimento Locomotiva 
Principal

IMA Helicóptero Aventura IMA Navio Comando do MarIMA Barco de Resgate

N8270

DWM28

N1396

DWM30

DTL95

BGJ69

DFX9303

06

03

06

02

12

013 a 8 anos

3 anos

3 a 8 anos

3 anos

3 a 8 anos

3 anos

3 a 8 anos027084705706

887961384710

027084645330

887961384888

887961359626

746775325589

887961187632

IMA Submarino Aventura

Vem com 2 figuras e acessórios. A porta abre e fecha, 
levanta o periscópio e as hélices traseiras giram.

Sortimento de locomotivas e veículos duráveis em die-cast 
dos Thomas & seus Amigos, com conectores de plástico que 
permitem o encaixe com outras aventuras e peças da linha. 
Perfeito para as locomotivas, trilhos e conjuntos Thomas e 
seus Amigos (cada produto é vendido separadamente, 
sujeito à disponibilidade).

As hélices funcionam e vem com 2 figuras, acessórios e 
um gancho retrátil com uma plataforma para transportar 
objetos.

Sortimento de locomotivas e veículos duráveis em die-cast 
dos Thomas & seus Amigos, com conectores de plástico que 
permitem o encaixe com outras aventuras e peças da linha. 
Perfeito para usar com locomotivas, trilhas e conjuntos de 
aventura Thomas e seus Amigos (cada produto é vendido 
separadamente, sujeito à disponibilidade).

Vire a plataforma vermelha para lançar projéteis de verdade. 
Basta empurrar cada lançador para que soltem os mísseis. 
Use o lançador traseiro para lançar discos. Imaginext®…
Um Mundo de Aventuras™ Uma combinação perfeita entre 
desenvolvimento e brincadeira.

Sortimento de locomotivas motorizadas com os 
personagens preferidos das crianças. Cada produto é 
vendido separadamente.

Com três discos que ativam ações. Vire o 1º para a direita 
para abrir o casco e revelar o laboratório de resgate. Vire 
para a esquerda para soltar barris. A 2ª plataforma gira o 
guindaste e a 3ª plataforma é usada para mirar o lançador. 
Inclui também um mini submarino e lançadores.

T&F Mot. Sortimento Locomotivas 
Amigos

BJP09 12 3 anos 746775325626

Sortimento de locomotivas motorizadas com os 
personagens preferidos das crianças. Cada produto é 
vendido separadamente.
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T&F MOT Sortimento Ferrovia Básica T&F MOT Sortimento Ferrovia Loop 
Duplo T&F Meu Primeiro Thomas

T&F Trenzinhos de Encaixar T&F ADV Conjunto LocomotivasT&F Sortimento Trenzinho Fricção

DTN23

DVJ81

DVR11

BGL97

DTP04

BCX71

DWM3204

04

04

06

04

02

0612M+

3 anos

3 anos

3 anos

3 anos

1 ano +

3 anos887961360967

887961371000

887961373660

746775325428

887961361629

746775295721

887961384901

T&F Sortimento Trenzinho Chocalho

Os trenzinho chocalho proporcionam muitas maneiras de 
brincar – rolando, ouvindo seus sons ou ligando-os com 
outras locomotivas, pelas traseiras ou laterais (locomotivas 
vendidas separadamente). Desenvolvidas com muita 
fofura, com cores suaves e carinhas simpáticas.

Sodor possui um exclusivo parque de animais, que é o tema 
principal deste sortimento para iniciantes. O parque vem 
com James, um vagão de carga, e uma área para animais. 
James pode usar o vagão de carga para ajudar a levar 
animais para o parque. Após dar a volta nos trilhos, ele pode 
deixar os animais ou fazer entregas de alimentos.

Estes cinco simpáticos personagens de Thomas e seus 
Amigos podem ser encaixados uns dentro dos outros, 
ligados ou podem passear como locomotivas individuais. 
O design único, oco por dentro permite empurrar as 
locomotivas dentro das outras, como uma sanfona, ou 
colocar uma em cima da outra.

Sortimento com 2 ferrovias: Percy e James. Ambas vem 
com locomotiva motorizada e acessórios.

Puxe-as para trás e solte para vê-las correndo. Quando 
correm para frente, fazem uma manobra radical com 
nuvens de vapor que as seguem! Além disso, elas são muito 
fofas, com carinhas ainda mais simpáticas.

Esta locomotiva grande traz muita diversão na hora de 
empurrar, com um vagão de carga que balança na parte de 
trás. Além disso, basta pressionar a caldeira do Thomas para 
ouvir um som realista de apito.

Sortimento de conjuntos de locomotivas trazendos os 
personagens mais queridos da turma de Thomas e seus 
Amigos em temas icônicos do desenho.

 T&F MOT Ferrovia Resgate em Sodor

BMF10 04 3 anos + 746775379247

Thomas e Harold vão ao resgate na Ferrovia Resgate em 
Sodor! Quando um incêndio se inicia nos trilhos da ferrovias, 
Thomas e Harold trabalham em equipe para salvar o dia. 
Inclui Harold e locomotiva motorizada Thomas.
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MMCH Sortimento Bonecas Fashion MMB Minnie Poses Divertidas MMCH Mickey Canta e Dança

MMB Sortimento Figuras Minnie MMCH Sortimento Mickey EngenhocaMMCH Sotimento Pack 2 Figuras

DMC57

DTR88

DMC80

DNV63

R9062

DXC38

DMC6916

02

16

02

06

02

042 anos +

2 anos +

2 anos +

2 anos +

2 anos +

2 anos +

2 anos +887961274776

887961363456

887961275001

887961308426

027084855456

887961392807

887961274875

MMCH Sortimento Figuras Básicas

Bonecos do Mickey, Donald, Pluto e Pateta de aprox. 7cm 
Cada um veste uma roupa temática diferente Conjunto 
com 5 itens – cada um vendido separadamente e sujeito 
à disponibilidade.

Cada figura vem com duas roupas cheias de estilo. Cada 
vestido revela uma nova pose quando colocado na figura 
da Minnie! Aperte diversas vezes para vê-la repetindo a 
pose. Cada item vem com dois vestidos Snap ‘n Pose™, um 
par de sapatos, vários acessórios e uma boneca de 12 cm 
da Minnie.

Os personagens da Disney: Minnie, Margarida e Figaro, 
estão prontos para brincar! Colecione as seis figuras (cada 
uma é vendida separadamente, sujeita à disponibilidade).

Conjunto de bonecas Minnie Mouse de aprox. 25cm Saia de 
tecido removível.

Cada conjunto inclui dois personagens preferidos da Casa 
do Mickey e um acessório. As figuras são articuladas e vêm 
vestidas com as roupas clássicas do desenho. Elas podem 
ser dobradas para sentar ou para ficar de pé. O sortimento 
inclui o Mickey & Pluto na moto, Pato Donald e Tico & Teco 
em uma moto. Cada conjunto é vendido separadamente.

Incline suas orelhas de lado a lado para ver seus braços 
balançarem magicalmente como se estivesse fazendo a 
Mickey Dança. Enquanto a cabeça e os braços de Mickey se 
movem, seus olhos também se movimentam para os lados 
enquanto você escuta frases e sons divertidos e ele canta a 
música do “Mickey Dança”!

Crie e monte seus próprios veículos 2 em 1 Cada conjunto 
inclui um boneco, carroçarias reversíveis e 6 peças de 
encaixe para combinar Conjunto de 2 itens - Mouska-
Maker Mickey e Mouska-Maker Donald - cada um vendido 
separadamente e sujeito à disponibilidade.

MMCH Casa do Mickey

DMC67 02 2 anos + 887961274851

Mickey está pronto para um passeio de balão até a 
plataforma de observação! Depois, o Mickey pode tomar o 
escorregador em espiral até a garagem, onde ele cai direto 
em seu carro vermelho. Aperte o botão dentro da casa e 
lance o Mickey pela garagem!
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MC DM Figura Surpresa IX Sortimento  MB DM Conjunto Temático Pequeno 
Sortimento MC DM Conjunto Médio Sortimento

MB FB Sacola 60 peças MB Ônibus Escolar 123MB FB Frutas e Vegetais

CND88

FDM26

CYP67

DMV20

DPY42

DYG40

FBM8004

24

06

06

02

06

121 a 5 anos

5 anos +

1 a 5 anos

5 anos +

1 a 5 anos

5 anos +

1 a 5 anos065541078871

887961472844

065541084162

887961252262

887961328813

887961411652

887961274875

MB FB CAT Caminhão

Caminhão realista com pneus firmes e ação que faz 
descargas de verdade. Inclui uma figura simpática e seis 
blocos. Combine com outros veículos Mega Bloks para 
aumentar a diversão!

Construa divertidas aventuras com os Minions! Em cada 
embalagem, você poderá encontrar um Minion diferente. 
Tem que abrir para descobrir a sua aventura. Você também 
pode colecionar e montar como quiser, trocando o cabelo 
de um com os braços do outro e muito mais.

Diversão ilimitada ao construir e empilhando com a 
Sacola de 60 peças. Estes blocos, em cores primárias vivas, 
incentivam a exploração prática e a brincadeira. Construa 
torres altas e fortes fantásticos. Os blocos são grandes, 
especialmente feitos para pequenas mãos. 

Escolha entre a copiadora ou a fábrica de geleia. Cada 
conjunto inclui recursos que se movem, como a copiadora 
que lança papéis pelo ar, ou o barril de geleia onde um 
Minion balança com seu chapéu de frutas! Cada conjunto 
vem com um Minion montável com peças que podem 
ser trocadas, além de um acessório especial. Cada um é 
vendido separadamente.

Feito para mãos pequenas e mentes em desenvolvimento, 
esse conjunto colorido de blocos grandes permite que você 
monte diferentes frutas e vegetais, como tomates, ervilhas, 
cenouras, milho, laranjas, uvas e brócolis. Conjunto de 30 
peças com blocos e formas especiais.

Reme freneticamente com o barco feito para pegar uma 
banana fugitiva ou corra pelo quintal com o cortador 
de grama pensado para criar altas travessuras! Encaixe 
compatível com outras marcas de brinquedos para montar. 
Combine com outros brinquedos de construção da linha 
Meu Malvado Favorito da Construx™. Monte sua própria 
tribo de Minions e monte muito mais! 

Aprenda sobre números e matemática com este simpático 
ônibus escolar amarelo! Use a base que rola e os blocos 
decorados para montar o ônibus e uma sala de aula 
colorida, com lousa e sinal. Depois, é só aprender a contar 
com os blocos que possuem números, sinais matemáticos e 
pictogramas — empilhando-os sobre o ônibus ou criando 
o que a imaginação mandar.

MC DM3 Conjunto Grande Personagens 
Sortimento

FDX78 06 5 anos + 887961479522

Coloque o Minion no sinal de seta e empurre-o para que 
fique balançando, chamando a atenção para a liquidação 
de brinquedos, assim como no filme Meu Malvado Favorito 
3 ou Coloque o Minion no tijolo de ação ao lado do arco-íris, 
onde ele pode girar para lançar sua vara de pescar! Pesque 
doces e dê alguns para Agnes e seu amigo bode, que estão 
lá do outro lado!

Imagem
em

breve!
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MC PR Combate na Fábrica MC PR Megazord

MC PR Figura Surpresa Sortimento MC PR Base de Controle RangersMC PR Conjunto Figura e Zord 
Sortimento

FFJ31

DPK77

DPK62

DPK78

DPK73 DPK7606

24

24

06

06 065 anos +

-

3 anos +

-

3 anos + 3 anos +887961487190

887961319194

887961319118

887961319156

887961319200 887961319163

MC DM3 Conjunto Grande Sortimento

Cada conjunto vem com um Minion montável com peças 
que podem ser trocadas, além de um acessório especial. 
Cada um é vendido separadamente.

Monte a obra e jogue gruas na direção de Goldar. Use a 
corda para um ataque aéreo! Monte o Dinozord Tricerátops 
e mande muita ação para cima dele. Os acessórios 
incluem armas temáticas dos personagens • Sistema 
CompatiBuild™.

Crie a batalha com seus personagens favoritos de Power 
Rangers! Colecione todos e participe de lutas fenomenais! 
São 6 microfiguras montáveis exclusivas (vendidas 
separadamente) • Inclui os Power Rangers Vermelho, 
Branco, Azul, Rosa, Lord Zedd e um Patrulheiro de Massa 
• Cada figura vem com acessório temático em pacote 
fechado toys by Mega Construx™.

Monte o Megazord com sua clássica espada. A cabine no 
tórax do Megazord tem espaço para três figuras (vendidas 
separadamente), para que o pequeno herói tome o 
controle total da batalha! Ou crie seu Super Megazord, 
conectando-o com o Zord Tigre Dente de Sabre e T-Rex 
(vendidos separadamente).

É hora de morfar quando você usa o sistema Compatibuild™ 
para criar clássicas ações dos Dinozords Power Rangers! 
Escolha entre o Tigre Dente de Sabre ou o T-Rex, vendidos 
separadamente, como novos designs e cabines para seus 
respectivos Power Rangers! Cada zord se conecta com 
outros brinquedos da linha para criar o Megazord!

Construa a sede dos Power Rangers e ajude a resgatar 
Zordon e Alpha 5 das mãos de um perigoso Patrulheiro 
de Massa! Use o mecanismo para lançar o Ranger pelos 
ares. Inclui Centro de Comando para montar, com lançador 
de figura, torre de luz do Zordon e detalhes icônicos • Três 
microfiguras de ação, incluindo o Ranger Preto, Alpha 5 e 
Patrulheiro de Massa.
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BB Filme Barbie Mundo Real Vieo 
Game

BB Filme Barbie Patinadora Video 
Game

BB Filme Conjunto Carro Boneca Video 
Game BB FAB Barbie Fashion 

BB Filme Amiga Princesa de Video 
Game BB Filme Boneco Ken Video GameBB Filme Sortimento Mini Pixels Video 

Game

DTW04

DTV96

DTW00

DTW17

DTW13

DTW18

DTW09

T7439

06

06

06

06

10

04

04

12

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

887961365658

887961365573

887961365610

887961365771

887961365757

887961365788

887961365696

027084929539

BB Filme Sortimento Amigas de Video 
Game

Inspiradas em Barbie Em Um Mundo de Video Game, 
estas pequenas bonecas foram escolhidas entre dois 
personagens de anime para ajudar Barbie em sua missão. 
Elas vestem suas roupas características, com cores vivas e no 
maior estilo gamer. Inclui boneca com roupas e acessórios.

Inspirada em Barbie Em Um Mundo de Video Game, a 
Barbie® representa seu personagem da “vida real” com 
incrível produção e fones de ouvido cor-de-rosa. Inclui 
boneca Barbie® com roupas e acessórios. A boneca não fica 
em pé sem apoio. As cores e decorações podem variar.

Inspirada em Barbie Em Um Mundo de Video Game, esta 
boneca possui visual colorido. Aperte um botão e sua saia 
cor-de-rosa acende em um padrão, através de três luzes 
coloridas. O desafio é repetir o padrão usando os botões 
correspondentes no cinto. Possui 5 níveis diferentes. Inclui 
patins com rodas que funcionam de verdade e 2 acessórios 
para cabeça.

A boneca patinadora da Barbie® veste uma roupa inspirada 
em anime e seus patins rodam de verdade, acendendo 
luzes conforme ela se move! Há uma alça que pode ser 
encaixada na cintura da boneca, para ir para frente ou para 
trás ou aperte o botão amarelo para dar giros em 360°.

Inspiradas em Barbie Em Um Mundo de Video Game, estas 
figuras em menor escala (14 cm) possuem cores vivas e 
lindas roupas, prontas para serem ativadas. Escolha entre 
seis personagens, incluindo a Barbie®. Cada boneca vem 
com apoio.

Inspirado em Barbie Em Um Mundo de Video Game, este 
conjunto de veículo inclui folha com adesivos, personagem 
de nuvem em 2D e pequena boneca Barbie™ com seu 
troféu. Como em outros personagens, o brinquedo ativa 
conteúdo digital no jogo relacionado, quando utilizado com 
o aplicativo Barbie® Life App.

Inspirado em Barbie Em Um Mundo de Video Game, Ken 
vem com shorts coloridos estampados, shorts jeans e 
sapatos verdes. A boneca não fica em pé sem apoio. As 
cores e decorações podem variar.

Sortimento com três bonecas Barbie®, cada uma com 
roupinhas no seu estilo característico, com colar e sapatos. 
Cada boneca é vendida separadamente.
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BB FAB Sortimento Ken Roupinhas BB FAN Sortimento Bailarinas BB FAN Sortimento Princesas Básicas BB Fantasia Sortimento Mini Fadas

BB FAB Sortimento Glitter BB Fantasia Sortimento Mini BichinhosBB FAB Sortimento Roupas e Acessórios

T7584

CFY02

T7580

DHM41

CMR78

DMM06

DVM78

DVM87

12

12

12

12

36

12

10

10

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

027084930733

887961154542

027084930696

887961216776

887961213058

887961282511

887961372489

887961372564

BB FAB com Anel Menina

Sortimento com três bonecas Barbie®, cada uma com 
seu vestido característico com estampas e cores da moda. 
Inclui 1 anel para a criança. Cada boneca é vendida 
separadamente.

Inclui uma blusa, uma calça ou uma bermuda e um par 
de sapatos; boneco vendido separadamente. As roupas 
servem na maioria dos bonecos Ken®. Cada produto é 
vendido separadamente

Sortimento com três bonecas Barbie®, cada uma em seu 
próprio vestido, decorado com glitter e brilho, brincos, bolsa 
e acessórios.  Cada boneca é vendida separadamente.

Estas bonecas Barbie Bailarinas estão vestidas para o 
espetáculo! Cada uma delas usa um corpete com detalhes 
delicados e um tutu removível de tecido. As tiaras são 
removíveis e combinam com a roupa, e as sapatilhas 
completam o visual das bailarinas. Cada produto é vendido 
separadamente, sujeito à disponibilidade. As bonecas não 
ficam em pé sem apoio ou dançam sozinhas.

A Barbie® e suas amigas estarão prontas para qualquer 
ocasião com estes vestidos e acessórios que completam 
o visual sempre elegante da Barbie®. Os acessórios e 
roupinhas servem na maioria das bonecas Barbie®. Boneca 
não incluída. Cada produto é vendido separadamente, 
sujeito à disponibilidade.

Escolha entre uma princesa vestida de rosa com detalhes 
com laços ou uma de roxo com adornos cor-de-rosa. Os 
sapatos e as tiaras completam o visual. Entre em seu próprio 
reino de contos de fadas com essas graciosas princesas! 
Inclui boneca princesa Barbie com roupa e acessórios 
removíveis. Cada produto é vendido separadamente. As 
bonecas não ficam em pé sem apoio.

Figuras de Barbie Dreamtopia Reino dos Doces que 
inspiram histórias! Inclui Homem Melancia, Gêmeas Cereja, 
Marshmallow e Urso Morango. Cada produto é vendido 
separadamente, sujeito à disponibilidade. As cores e 
decorações podem variar.

As pequenas fadas Chelsea de Dreamtopia Reino dos 
Doces da Barbie incluem pequenas bonecas vestindo saias, 
sapatos e asas, além de uma varinha, é claro. Cada produto é 
vendido separadamente, sujeito à disponibilidade. As cores 
e decorações podem variar.
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BB FAN Sortimento Princesa Cabelos 
Longos BB Fashion Sortimento Fashionistas BB Fashion Sortimento Ken

Fashionistas BB FB Barbie Ondas e Cachos

BB FAN Sortimento Fadas Reinos BB FAN Sortimento Sereias ReinosBB FAN Sortimento Princesas Reinos

DVM97

DKB56

DHM50

FBR37

DHM49

DWK44

DHM45

DWK49

12

04

06

08

06

04

06

06

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

887961372700

887961234640

887961216936

887961439540

887961216974

887961422283

887961216950

887961383737

BB FAN Sortimento Mini Sereia Bolhas

Estas bonecas sereias de Barbie Dreamtopia Reino dos 
Doces possuem caudas que fazem bolhas! Basta despejar 
solução para bolhas de sabão (frasco incluído) na bandeja 
decorada com conchas, mergulhar o rabo da sereia e 
apertar -- pequenas bolhinhas voam pelos ares. Inclui 
boneca sereia com rabo que faz bolhas, solução e bandeja.

Com cabelos longos -20 cm - estas lindas princesas estão 
prontas para os maravilhosos penteados que você criar! 
Cada uma vem com uma escova e faixa para cabelo. Além 
disso, suas contas funcionam com a ferramenta de trancas 
que vem com o produto Barbie Princesa Penteados Mágicos 
(vendido separadamente).

Com seus looks elegantemente inspirados em cada reino 
mágico, essas fadas estão prontas para participar de 
grandes aventuras nese mundo de fantasia! Inclui boneca 
com asas, saia, sapatos e acessório para cabeça. Cada 
produto é vendido separadamente. As bonecas não ficam 
em pé sem apoio.

Cada Barbie Fashionista tem seu próprio visual e estilo, com 
mais diversidade e variedade em estilos, roupas, sapatos e 
acessórios. Inclui boneca Barbie® Fashionistas™ com roupas 
e acessórios. Cada produto é vendido separadamente, 
sujeito à disponibilidade.

Com seus looks elegantemente inspirados em cada reino 
mágico, essas princesas estão prontas para participar de 
grandes aventuras nese mundo de fantasia! Inclui boneca 
com saia removível, sapatos e acessórios. Cada produto é 
vendido separadamente. As bonecas não ficam em pé sem 
apoio.

Boneco Ken Fashionista com roupas e acessórios. 
Cada produto é vendido separadamente, sujeito à 
disponibilidade. As bonecas não ficam em pé sem apoio. As 
cores e decorações podem variar.

Com seus looks elegantemente inspirados em cada 
reino mágico, essas sereias estão prontas para participar 
de grandes aventuras nese mundo de fantasia! Inclui 
boneca com cauda e acessórios. Cada produto é vendido 
separadamente. As bonecas não ficam em pé sem apoio.

Faça penteados ondulados, cacheados e coloridos na 
Barbie! Basta pegar uma pequena mecha e usar o spray de 
água morna. Usando a ferramenta de frisado (apertando), 
ou para criar cachos (enrolando o cabelo da boneca), é só 
segurar o cabelo por alguns segundos e soltar. Para criar um 
novo visual, molhe e escove o cabelo. 
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BB Família Sortimento Chelsea BB Família Sortimento Irmãs com Pet BB Família Passeio Cachorrinho BB Família Sortimento Dupla de Irmãs

BB Fantasia Princesa Cabelos Coloridos BB FAB Sortimento Fashionistas C ACCBB FAB Barbie Estilo Emoticon

DVM95

DWJ33

DWH42

DMB29

DYN93

DWJ68

DTD96

DWJ63

06

10

06

06

06

06

06

04

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

887961372618

887961382587

887961381917

887961273052

887961418880

887961382884

887961352467

887961382853

BB FAN Fada Bolhas Mágicas

Esta fada de Barbie Dreamtopia Reino dos Doces possui 
asas que fazem bolhas de sabão! Basta adicionar a solução 
(frasco incluído) na bandeja em formato de borboleta 
e mergulhar suas asas na mesma. Depois, aperte o laço 
amarelo em seu cinto e observe a hélice girando enquanto 
as asas giram -- criando bolhas gigantes.

Sete bonecas diferentes, cada uma com roupas de cores 
vivas e uma peça de papelão para criar ainda mais 
possibilidades. Coloque as peças nas mãos das bonecas e dê 
um toque de realismo às suas histórias. Escolha entre temas 
populares, como natação, flores, sorvete, borboletas, pipas, 
cinema e lanches. Cada produto é vendido separadamente.

Possui três visuais coloridos para seus longos cabelos, 
podendo trocá-los instantaneamente. Vire a parte superior 
da cabeça da boneca e veja um lindo penteado cor-de-
rosa. Use a ferramenta de esponja para aplicar água fria nas 
longas mechas e revelar lindos reflexos roxos. Escove e faça 
penteados em cada visual com a escova e a tiara incluídas.

Com visuais e amigos inspirados no filme Barbie e suas Irmãs 
em Busca dos Cachorrinhos, Barbie, Skipper e Stacie irmãs 
estão com um look de férias de verão! Cada boneca veste 
uma roupa descolada, que combina com sua personalidade 
e mostra seu estilo único. E os cachorrinhos estão adoráveis, 
com poses dinâmicas e detalhes fofos do filme. Cada 
produto é vendido separadamente.

Escolha uma roupa e coloque-a na forma. Depois, crie seu 
design de emoticon. Escolha um, dois ou mais entre os 
40 decalques inclusos e coloque o filme transparente do 
decalque sobre a roupa. Use a ferramenta para esfregar 
sobre o filme, depois remova-o, revelando um decalque 
permanente na roupa.

Basta virar a peça na lateral do cachorrinho e puxar a 
coleira - o bichinho anda sozinho! A coleira se encaixa na 
mão da Barbie. Na hora de ir ao banheiro, aperte o rabinho. 
A Barbie® pode limpar a sujeira com a vassoura e a pá 
inclusas. Vem também com tigela e osso que se encaixa na 
boca do cachorrinho!

Cada boneca Barbie Fashionistas™ tem seu visual e estilo 
próprio. Inclui duas produções completas adicionais. As 
roupas foram desenvolvidas para combinarem entre si 
para bonecas com o mesmo tipo de corpo. Cada produto é 
vendido separadamente.

Escolha entre as bonecas Barbie® e Skipper™ no cinema 
para ver um filme em 3D, ou Barbie® e Stacie™ brincando 
ao ar livre. Os acessórios incluem um par de óculos 3D e 
balde de pipoca para as cinéfilas, e um disco e garrafa de 
água para as esportistas. Cada pacote inclui duas bonecas 
com roupas e sapatos, além dos acessórios temáticos. Cada 
produto é vendido separadamente.
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BB REAL Sortimento Móvel com Boneca EAH Sortimento Boneca Ballerina EAH Sortimento Bonecas Básicas EAH Sortimento Bonecas Festa do Chá

BB Sortimento Profissões BB Sortimento Conjunto Médica e 
DentistaBB Sortimento Bonecas Esportivas

FDF87

DVX51

DVF50

DTK49

DVF68

DLB34

DHB63

DVJ12

03

03

06

06

06

06

06

06

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

6 anos +

+ 3 anos

6 anos +

+ 3 anos

6 anos +

887961467048

887961376784

887961368062

887961357844

887961368178

887961253030

887961206722

887961370287

BB REAL Sortimento Móveis Básicos

Coleções de móveis para áreas internas e externas, além 
de conjuntos de bichinhos. Cada conjunto inclui móveis, 
acessórios temáticos e um bichinho. A boneca não está 
incluída. Cada produto é vendido separadamente, sujeito à 
disponibilidade. As cores e decorações podem variar.

Uma brincadeira “caseira” com esta coleção conjuntos 
de móveis e bonecas Barbie. Escolha entre os temas de 
escritório, banheiro ou cozinha. Os conjuntos incluem 
uma boneca Barbie® vestindo roupas e acessórios, 
móveis e acessórios temáticos. Cada produto é vendido 
separadamente.

Cada Barbie veste uma produção inspirada em sua carreira, 
com acessórios que dão mais realismo à história. Diferentes 
corpos, tons de pele, cores de olhos e penteados aumentam 
as possibilidades e a inspiração. O conjunto inclui boneca 
com sua roupa e acessórios, além de peças temáticas 
profissionais. Cada produto é vendido separadamente.

Estas bonecas de Ever After High™ estão prontas para 
subir no palco com suas roupas de bailarina. Escolha entre 
a Apple White™, Briar Beauty™ e Holly O’Hair™, prontas 
para um recital encantador. Cada boneca possui um corpete 
com as cores características da personagem. Inclui boneca 
usando saia. Cada produto é vendido separadamente.

As bonecas esportivas Barbie® incluem skatista, lutadora de 
artes marciais e jogadora de futebol! Cada uma delas possui 
22 “articulações” -- pescoço, braços, cotovelos, pulsos, 
tronco, quadris, pernas, joelhos e tornozelos. Inclui boneca 
Barbie® Feita para Mexer com roupas e acessórios, além de 
peças esportivas. Cada produto é vendido separadamente.

Estes personagens estão prontos para descobrir o futuro 
com vestidos fabulosos, em cores características e acessórios 
icônicos. Escolha entre a Apple White™, Raven Queen™ e 
a Ashlynn Ella™. Cada produto é vendido separadamente, 
sujeito à disponibilidade.

Escolha entre a pediatra com mesa de exame (com tela 
de raio-x e computador) e criança com gesso removível, 
ou a dentista com cadeira, pia (com torneira, prateleiras 
e luz) e criança como paciente. Cada conjunto é vendido 
separadamente. As bonecas não ficam em pé sem apoio.

Detalhes nas roupas, estampas e toques descolados nos 
acessórios completam o visual de cada uma. Escolha 
entre Raven Queen™, Darling Charming™ e Madeline 
Hatter™. Elas se destacam em suas cores favoritas, com 
ícones relacionados às suas histórias e estilos pessoais. Cada 
produto é vendido separadamente.
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PP Sortimento Boneca com Bichinho PP Sortimento Bonecas Neon  PP Sortimento Boneca Scooter PP Sortimento Boneca Festa no Jardim

EAH Sortimento Bonecas Royal & Rebel PP Boneca Polly Sortimento BásicoEAH Boneca Primento Capítulo 
Sortimento

DVH82

BCY85

DRM05

DWC21

DMN83

BCY82 DHY22

06

06

06

06

06

03 06

6 anos +

4 anos +

6 anos +

4 anos +

6 anos +

4 anos + 4 anos +

887961370058

746775296797

887961339048

887961379099

887961284171

746775296766 887961219999

EAH Sortimento Bonecas Arco e Flecha

Com acessórios que seguram na mão, escolha entre 
Ashlynn Ella™, Rosabella Beauty™ e Bunny Blanc™. Cada 
uma vem vestida em sua roupa de treino, com estampas 
florais e leggings de sua cor característica. Os sapatos 
lindos e armadura deslumbrante completam o visual. Cada 
produto é vendido separadamente.

A Polly® e suas amigas amam seus bichinhos, e 
demonstram isso abraçando e segurando seus animais 
favoritos. Vem 1 boneca e 1 bichinho. Cada produto é 
vendido separadamente.

Todas as bonecas da coleção vestem suas roupas 
tradicionais dos episódios, com detalhes fabulosos. As 
suas alunas favoritas também têm conteúdo único, que 
conta uma história exclusiva de cada uma. Cada produto é 
vendido separadamente.

Uma festa cheia de brilho em “neon” com este sortimento 
da Polly Pocket! Cada boneca no sortimento veste roupas 
em neon e acessórios com temas de desenhos. As cores e 
decorações podem variar.

Comece um novo capítulo Em Ever After High™ - Raven 
Queen™ e Madeline Hatter™ são as sonhadoras do Ever 
After Rebels™, aquelas que acreditam que o destino pode 
ser reescrito. Apple White™ e Briar Beauty são Ever After 
Royals™ querem seguir seus destinos predeterminados, 
felizes para sempre! Aqui, as quatro garotas vêm com seus 
visuais originais. 

Polly® adora passear com seu scooter colorido. Sortimento 
com dois modelos. Inclui boneca e scooter.

Escolha entre Lila™ ou Crissy™cada uma delas com 2 roupas 
e um acessório temático. Troque as roupas diurnas pelos 
pijamas, com lindos chinelos de animais. Cada boneca vem 
com um acessório: A Lila™ traz sua caixa de maquiagens, 
e a Crissy™ uma pizza para um lanche perfeito! Inclui uma 
boneca, duas roupas e um acessório. As bonecas não ficam 
em pé sem apoio. Cada produto é vendido separadamente.

K7704 24 4 anos + 027084440409

Os temas incluem “festa de cupcakes”, “dia agitado” e até 
um “passeio na selva” completo, com mochila e óculos 
escuros para enfrentar a aventura ao ar livre.  Cada produto é 
vendido separadamente.
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PP Passeio no Japão PP Sortimento Boneca e Roupinhas PP Sortimento Veículos PP Sortimento Estações da Polly

PP Sortimento Boneca Parque 
Aquático PP Viagem a ItáliaPP Sortimento Bonecas Acampamento

CBW79

DWB83

DVJ72

CFY28

DWB80

CMG40

DVT27

X1452

06

06

06

03

06

02

06

06

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

887961016130

887961378900

887961370911

887961060904

887961378856

887961058000

887961374360

746775107109

PP Sortimento Boneca Super Fashion

Este sortimento traz as bonecas Polly®, Lea® e  Lila®, cada 
uma com roupas e acessórios que combinam com suas 
personalidades. O conjunto inclui 4 peças. Cada produto é 
vendido separadamente.

A Polly Pocket está viajando para o Japão, mal pode esperar 
para visitar todos os pontos turísticos! E ela está levando 
tudo que precisa: guarda-chuva, binóculos, câmera, tablet, 
mala, mochila e um barco de sushi, é claro!

Basta adicionar água para que seus trajes de banho mudem 
de cor. A Polly está pronta para muita diversão na água 
com sua prancha de surfe, toalha, nadadeiras e máscara. 
Já a Crissy prepara um delicioso almoço com seu cesto de 
piquenique, toalha e refrigerante. Cada boneca com seus 
acessórios é vendida separadamente.

Este sortimento vem com Polly™, Lila ou Crissy, cada 
uma com muitos acessórios super fashion, que mudam 
totalmente o Look da boneca da cabeça aos pés! Inclui 1 
Boneca com roupas e acessórios. Cada produto é vendido 
separadamente.

Acampar com a Polly Pocket e suas amigas é a melhor 
aventura de todas. A Polly vem com uma caixa de som, 
sanduíche e refrigerante. A Crissy tem uma mochila, 
binóculo, biscoitos e lanchinhos. Divirta-se ao ar livre com 
Polly Pocket e Crissy! Cores e decorações podem variar.

Os conjuntos incluem um veículo, uma boneca Polly e 
acessórios. bonecas não ficam em pé sem apoio. Cada 
produto é vendido separadamente, sujeito à disponibilidade.

A Polly adora viajar para vários lugares, e está sempre 
pronta para a aventura com este sortimento que vem com 
tudo que ela precisa! Cada conjunto vem com uma boneca 
Polly™, roupas e acessórios, com temas de vários lugares. Os 
divertidos acessórios ajudam a contar as histórias!

Polly™ e suas amigas estarão prontas para viver um dia 
inesquecível. Dias de chuva, podem se proteger com botas, 
capas e guarda-chuvas. Dia de sol, podem mergulhar na 
piscina e se secar com uma toalha ou tomar sol nas cadeiras. 
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PP Sortimento 2 Amigas o Melhor Dia PP Limousine Fashion PP Conjunto Aventura na Selva

PP Transformação Borboleta PP Festa no JardimPP Cachorro Looks Combinados

DVJ68

DHY67

DVJ76

DWC27

DWC26

DJB25

DHW4403 

06

06

02

06

06

034 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +887961370874

887961220308

8876961370942

887961379136

887961379129

887961220841

887961219739

PP Sortimento Carrinhos Carnaval

No Sundae, a Shani vem sentada no balanço, suspensa pela 
“cereja” no alto. Conforme a parada vai andando, a boneca 
Shani vai girando. A Banana Split vem com a Crissy sentada 
em cima, ela se mexe para a frente e para trás! A Banana 
Split e o Sundae se conectam, além de se encaixarem com o 
Carro Carnaval de Sorvetes (vendido separadamente).

Conjunto vem com dois bichinhos, um pet spa, um balanço 
e um monte de acessórios. A barraca de limonada vem com 
todo o necessário para preparar a bebida preferida de todos, 
incluindo barraca colorida, liquidificador, copos e móveis. 
Cada conjunto inclui duas bonecas e 14 acessórios.Cada 
produto é vendido separadamente. 

Arrume-se com este conjunto da Polly Pocket! Hoje, Polly 
vai a um baile de máscaras. Ainda bem que ela tem a 
penteadeira perfeita para se produzir. E, com as várias 
roupas, asas de borboleta e outras peças, a Polly terá os 
acessórios perfeitos para chamar a atenção por onde for! As 
cores e decorações podem variar.

Não importa onde Polly vá, ela vai em grande estilo com 
sua própria limousine! Quando chega a hora de dormir 
após uma balada cansativa com as amigas, o veículo se 
converte no local perfeito para uma festa do pijama! Cores 
e decorações podem variar.

Polly e seu cachorrinho adoram brincar com suas fantasias! 
Vista-os de borboleta, dançarinas havaianas, pirata ou 
gatinhos. É tão fofo! As cores e decorações podem variar.

A Polly está pronta para brincar com os melhores bichinhos 
de todos com esse incrrível conjunto. Com acessórios 
inpirados em safari e dois tigres, um adulto e um bebê, Polly 
e um amigo vão explorar a selva. Quando voltar, Polly pode 
descansar em uma linda cabana com camas, um baú e 
refrescos.Inclui duas bonecas, dois bichos e 13 peças. 

A Polly™ escorrega direto na piscina, depois relaxa no 
balanço de pneu. Inclui toalha, bola, cooler e duas bebidas. 
E quando chega a noite, Polly™ sobe na escada e assa 
marshmallows na fogueira. Inclui acessório, boneca 
Polly™, toalha, bola, cooler, duas bebidas e dois palitos com 
marshmallow. 

PP Kit 2 Bonecas e Roupinhas

Y7127 04 4 anos + 746775239589

Três pacotes permitem que as meninas explorem a 
diversão de uma festa na praia, discoteca, festa do 
pijama, dia na cidade ou evento formal. O conjunto inclui 
70 peças temáticas adicionais. Cada produto é vendido 
separadamente.
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PP Festa Divertida PP Diversão no Jardim LM Sortimento Recém Nascido

PP Carro de Acampar PP Carnaval de SorvetePP Super Clubhouse

DVJ71

DWC24

DWB74

DWC25

DHW41

CBL61

DVJ6704

04

04

04

04

04

024 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

4 anos +

2 anos +

4 anos +887961370928

88796137905

887961378818

887961379112

887961219715

887961009613

887961370881

PP Parque Aquático de Frutas

Este conjunto colorido vem com escorregador, piscina com 
trampolim, balanço de melancia e barraca de sucos. Ao 
cai na água, o maiô muda de cor! Na piscina, ela brinca 
com seu golfinho rosa e sua bola, senta no balanço e até 
trabalha na barraca de sucos, operando a caixa registradora 
e o liquidificador. Depois, é só pegar um suco e relaxar sob 
o guarda-sol.

Polly e Lila estão dando uma festa e vai ser de arrasar! 
Faça um pedido e assopre as velas com este conjunto, que 
inclui duas bonecas e mais de 30 roupas e peças. Vamos 
comemorar a moda e o aniversário! As cores e decorações 
podem variar.

Acampar com a Polly é a melhor aventura de todas. Polly 
e seus bichinhos vão para o acampamento em grande 
estilo, com seu veículo próprio. Na hora de montar o 
acampamento, o veículo abre revelando uma cozinha, área 
para dormir, e área de televisão externa

A Polly adora se divertir no quintal! Ela pode brincar no 
balanço, fazer churrasco, cuidar do jardim ou sentar para 
comer na mesa com cadeiras. Com mais de 40 peças, 
incluindo roupas e acessórios para balançar, cozinhar e 
brincar de jardinagem, as possibilidades são infinitas! As 
cores e decorações podem variar.

Cada espaço possui acessórios relacionados, como bolo 
ou sofá. Até a gatinha da Polly entra na brincadeira! Basta 
apertar um botão para que a Polly™ deslize do quarto para 
o quintal! Inclui conjunto com casa, boneca Polly™, gatinha 
e sete acessórios. A boneca não fica em pé sem apoio.

Esta neném adorável e fofa está toda arrumadinha e quer 
carinho! Essa gracinha é a Recém Nascida, pronta para 
encantar a todos com sua roupa listrada rosa e branca, com 
detalhes roxos e laço. Sua chupeta azul – presa por uma fita 
rosa – cabe em sua boca. Uma linda faixa com detalhe de 
coração dá o toque final.

O carro se transforma em cabine de DJ para animar a festa, 
com prateleira que revela toca-discos e duas caixas para 
botar para quebrar! E ainda sobra tempo para um lanche! 
As peças adicionais adoçam ainda mais a parada! As cores 
e decorações podem variar.

LM Little Mommy Bebê Faz Xixi

FBC88 04 2 anos + 887961428070

As pequenas mamães podem alimentar sua bebê com 
a mamadeira e cuidar dela quando a fralda reutilizável 
ficar suja. Para começar, coloque água na mamadeira e 
alimente o bebê; a água vai passar por todo seu corpo. A 
fralda reutilizável fica molhada e depois seca. As cores e 
decorações podem variar.
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LM Brincadeira na Banheira

LM Sortimento Momento dos Bebê LM PeniquinhoLM Bebê Doces Sonhos

BLW15

DTG64

X4588 DTV56 X151904

02

04 02 022 anos +

2 anos +

2 anos + 2 anos + 2 anos +746775369842

887961354102

746775135539 887961354102 746775110093

 LM Sortimento Fantasias Fofinhas

A fantasia de cada boneca traz um tema animal. Escolha 
entre ovelha, urso, coelho e gato - todos de ótima qualidade 
e com um corpo macio e fofinho. Quando o sol for 
embora, elas são ideais para abraçar na hora de dizer boa 
noite. Cada produto é vendido separadamente, sujeito à 
disponibilidade. 

Coloque a boneca na banheira rosa, que solta espuma de 
verdade, e use o copo em formato de pássaro para “lavá-la”. 
O recurso de mudança de cor na boneca a transformam 
de “suja” a “limpa” sempre que a temperatura da água for 
alterada. Acompanha um linda toalhinha com estampa 
de pássaro, escova de dentes, tubo de pasta e copo para 
enxaguar. As cores e decorações podem variar.

A boneca pode ser completamente mergulhada com seu 
copinho e pato que muda de cor. Na hora de secar, pode 
enrolá-la em sua linda toalhinha com estampa de porco. A 
outra, já está grandinha o bastante para ingerir alimentos 
com sua tigela que gira a colher, além de uma caneca que 
muda de “leite” para “suco” com o apertar um botão! Inclui 1 
boneca e acessórios. 

Vestida com um macacão colorido de pijama, a boneca vem 
com uma girafinha de pelúcia. E quando o bebê segura a 
girafa bem perto, o nariz dela se acende — brilhando com 
uma luz relaxante. As cores e decorações podem variar.

Coloque a boneca sentada em seu peniquinho especial e 
ouça sons e frases engraçadas conforme ela “usa” o banheiro. 
Depois, olhe para ver uma surpresa! Não se esqueça de dar 
“descarga” para ouvir sons realistas e mais frases. Toda a 
diversão sem nenhuma bagunça! Inclui caneca brilhante 
e higienizador para mãos para completar a brincadeira. A 
boneca não bebe ou libera líquidos.

DCSHG Sortimento Figuras de Ação DCSHG Sortimento Figuras de Ação 
Super Poderes

DCSHG Sortimento Bonecas 
Treinamento

DMM32 DMM2306 06+ 4 anos + 4 anos887961282702 887961282634

Sortimento de bonecas de 15cm com roupas moldadas e 
inspiradas nas fantasias originais. As articulações permitem 
muita ação e muitas poses. As cores e decorações podem 
variar. Cada produto é vendido separadamente.

Escolha entre três personagens: Wonder Woman™, 
Supergirl™ e Batgirl™. Cada adolescente veste sua roupa 
de treinamento, como vistas nos webisódios. Elas vêm com 
capa e acessório único de cabelo. Cada produto é vendido 
separadamente, sujeito à disponibilidade.

DVG66 04 + 4 anos 887961368734

Basta apertar as pernas para ativar um movimento. 
As figuras de 15 cm exibem visuais e movimentos 
característicos de cada personagem. Os acessórios são 
removíveis, permitindo a criação de muitas histórias. Cada 
produto é vendido separadamente.
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DCSHG Sortimento Bonecas 
Equipamento de Missão DCSHG Sortimento Bonecas DC Super Hero Girls BatGirl Ação 

Explosiva
DC Wonder Woman Sortimento Boneca 

Básica

DVG22 DLT61 DWH91 FDF3406 06 06 04+ 4 anos + 4 anos + 4 anos + 4 anos887961368604 887961267365 887961382143 887961466591

Escolha entre Supergirl™ e Batgirl™, acompanhadas dos 
equipamentos. As bonecas de 30 cm vêm em um visual 
com cores características e decorações com seus símbolos. 
Elas ficam em pé sozinhas! A Supergirl™ possui capa 
vermelha e bloqueador de kriptonita e a Batgirl™ possui 
asas de morcego e batarangue.

As roupas incluem elementos das personagens originais; já 
os acessórios destacam os superpoderes das mesmas. Cada 
produto é vendido separadamente, sujeito à disponibilidade.

Batgirl™ com seu lançador, três projéteis e alvo, seta na 
forma de morcego, gancho inspirado em asa e “carga de 
energia”. Basta colocar o projétil no lançador e apertar o 
botão. Mire no alvo prateado ou crie seus próprios desafios.

As bonecas foram inspiradas no perfil de Gal Gadot, 
a personagem principal do filme. Possuem grande 
articulação nos cotovelos, joelhos e pulsos. A Wonder 
Woman pode ser encontrada em seus trajes clássicos, com 
seu laço. Ela também pode ser encontrada em seu vestido 
azul.
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HW Sortimento Batman HW Minions Sortimento HW Color Change Carros Sortimento HW Fast&Furious - Diecast Sortimento

HW Pacote 5 Carros HW Camaro 50 anos SortimentoHW Pacote 10 Carros

C4982

DFK69

1806

DWF12

54886

BHR15

DWC85

FCF60

72

12

12

36

06

16

36

16

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

027084120134

887961174526

074299018060

887961380026

074299548864

746775345716

887961379297

887961449341

HW Carrinhos Básicos 

Sortimento com 400 modelos em die-cast dos carros mais 
populares, desejados e radicais produzidos em escala 1:64. 
Cada produto é vendido separadamente.

Das ruas de Gotham City vem um sortimento que 
homenageia a história do BATMÓVEL, em uma série de 
veículos em escala 1:64, especificamente referentes aos 
filmes, série animada e clássica série de TV do BATMAN. 
Cada produto é vendido separadamente, sujeito à 
disponibilidade. As cores e decorações podem variar.

Pacote com 5 veículos die-cast 1:64. Alguns veículos não 
são compatíveis com conjuntos Hot Wheels®. 

Fãs de Hot Wheels® e dos Minions vão adorar este 
sortimento de seis carros em die-cast, na escala 1:64, 
trazendo detalhes realistas e decorações inspiradas nos 
filmes dos Minions. A mágica dos Minions está até na 
embalagem.

Em escala 1:64, estes carros em die-cast trazem detalhes 
realistas e decoração autêntica. Escolha entre uma grande 
variedade de veículos do sortimento, desde sofisticados 
carros esportivos, passando por carros exóticos de corrida, 
até os mais populares. Cada um é vendido separadamente.

Com 48 veículos diferentes no sortimento, estes carrinhos 
mudam de cor conforme a temperatura da água. A água 
gelada muda a cor e água morna a traz de volta, então são 2 
carros em 1, o dobro da diversão!

O sortimento Hot Wheels® de aniversário de 50 anos 
do Camaro traz carros em escala 1:64 em die-cast, com 
detalhes realistas e decorações autênticas dos diferentes 
modelos de Camaro lançados no decorrer dos anos. São 
oito carros no sortimento comemorativo do clássico Chevy 
Camaro.

Velozes & Furiosos é uma franquia americana, que inclui 
filmes de ação sobre corridas. A linha que separa o bem 
do mal é tênue nesta série de filmes centrada em torno 
de carros rápidos e emocionantes! O sortimento inclui 28 
carros novos, únicos e colecionáveis. Cada um deles possui 
detalhes e decorações fiéis ao filme. 

Imagem
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HW Entretenimento 
Personagem Sortimento HW Speed Winders Carrinhos HW Pistas Básicas Sortimento HW Caminhão Transportador

HW Carros Cultura Auto HW Entretenimento SortimentoHW Caminhão Velocidade na Pista

BBL47

DMH73

DJF77

DPB70

BFM60

BLR01

DMC55

BDW51

20

08

10

12

06

16

10

06

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

746775269012

887961412840

887961224337

887961312928

746775312244

746775370251

887961274561

746775307509

HW Aviões Skybusters Sortimento

A linha SkyBusters® traz aviões e helicópteros detalhados 
e realistas em die-cast, iguais aos de verdade. Colecione 
todos! Cada produto é vendido separadamente.

Estes veículos trazem personagens preferidos em forma 
de carros! veículos em escala 1:64 representando grandes 
personagens do entretenimento, sejam eles heróis, 
desenhos ou ícones em cores vivas e decorações tão 
dinâmicas quanto seus poderes e personalidades. Não pode 
ser usado com alguns conjuntos Hot Wheels®.

Sortimento premium de modelos em escala 1:64. São cinco 
misturas únicas de veículos de diversos tipos, com estruturas 
realistas, decorações incríveis e as rodas tão apreciadas pelos 
fãs. São vinte modelos no sortimento. Cada produto é 
vendido separadamente. Não pode ser usado com alguns 
conjuntos Hot Wheels®. As cores e decorações podem variar.

Sortimento em escala 1:64 utiliza elásticos como fonte de 
energia. Experimente usar diferentes elásticos e ajustar o 
número de voltas para conseguir diferentes resultados, 
em termos de velocidade e distância. Cada um é vendido 
separadamente. As cores e decorações podem variar. 
Não pode ser usado com alguns conjuntos de pistas Hot 
Wheels®.

Estes veículos em die-cast estão preparados para uma 
corrida! Desenvolvidos para andar nas pistas Hot Wheels®, 
eles conseguem encarar descidas e loops irados! Estes 
caminhões conseguem andar nas pistas Hot Wheels e 
eles ainda podem ser customizados, trocando a carreta e 
gerando novas combinações! São 24 veículos diferentes 
para escolher.

Este sortimento oferece um estilo básico e clássico de Hot 
Wheels®. Mande os carros para a acentuada queda e 
termine com um grande salto! Eles vão alto, longe e rápido! 
Cada produto é vendido separadamente.

Réplicas em escala 1:64 de veículos populares do mundo do 
entretenimento.

Inclui um caminhão e um veículo Hot Wheels® em escala 
1:64! As cores e decorações podem variar. São 12 modelos 
no sortimento.
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Hot Wheels Conjuntos Clássicos  
Sortimento HW Workshop Extensões Sortimento HW Speed Winders Moto Giro HW Fast&Furious - Diecast com Figura 

Sortimento

HW Conjuntos Criaturas Sortimento HW Pista Manobra SortimentoHW DC Batman 1:50

DWK99

X9295

DWK94

DNH84 

DKL20

DPB66

DNR74

FCG28

04

02

04

04

08

12

04

04

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

887961384109

746775178727

887961384055

887961223316

887961242553

887961312881

887961223811

887961449631

HW Conjuntos Dobráveis Sortimento

O sortimento Hot Wheels® Conjuntos Divertidos inclui 
temas reconhecíveis, muito legais para contar histórias: 
lava-rápido, estacionamento e até casa mal assombrada! 
Cada conjunto tem um recurso que revela uma surpresa 
cheia de ação, além de um veículo Hot Wheels®. Fácil para 
armazenar e abrir na hora de brincar.

Estes conjuntos são fáceis de montar. São dobráveis e viram 
estojos para que você possa carregá-los para qualquer 
lugar! Inclui um veículo básico em die-cast. Cada produto 
é vendido separadamente.

Este sortimento Hot Wheels® inclui uma variedade de 
criaturas animais, com ação de vitória/derrota para as 
crianças que batalham contra as criaturas inimigas. Cada 
conjunto inclui um vilão e um carro Hot Wheels®, em uma 
incrível embalagem.

Dê seu primeiro salto com esta pista Hot Wheels®, que inclui 
um lançador e uma rampa!

Celebrando o 50° aniversário da primeira série clássica do 
Batman e outros icônicos batmóveis do universo da DC. 
Sortimento em escala 1:50 traz o carro, barco, motocicleta e 
helicóptero. Inclui os batmóveis da trilogia Batman, Batman 
Forever, Cavaleiro das Trevas e Batman Vs Superman: A 
Origem da Justiça! Cada produto é vendido separadamente. 

Speed Winders™ Giro Radical utiliza elásticos como fonte 
de energia. Ajuste a velocidade conforme dá corda com os 
elásticos na parte interna. Funciona com todos os tipos de 
elástico. Experimente variar os tamanhos e a quantidade de 
elásticos para variar a velocidade e a brincadeira. Não pode 
ser usado com alguns conjuntos de pistas Hot Wheels®.

Estes conjuntos são reconfiguráveis e contam com 
ambientes reconhecíveis que são peças essenciais para que 
os meninos construam suas cidades. São vários modelos 
para que a cidade Hot Wheels fique muito irada!

Conjunto com figuras de ação baseadas nos personagens 
dos filmes. Completamente articuladas, as figuras de 5 
cm podem ser lançadas, tendo a habilidade “magnética” 
de ficar no capô ou porta-malas dos carros incluídos, em 
escala 132. Os personagens vêm com seus carros icônicos.



Código Código Código CódigoCx Master Cx Master Cx Master Cx MasterIdade Idade Idade IdadeEAN 13 EAN 13 EAN 13 EAN 13

Código Código Código CódigoCx Master Cx Master Cx Master Cx MasterIdade Idade Idade IdadeEAN 13 EAN 13 EAN 13 EAN 13

35

HW Color Change Ataque Tubarão HW Fúria do Dragão Conjunto HW Pista Ataque do T-Rex HW Track Builder Kit Construção RA

HW Track Builder Kit Completo HW Super Lava RápidoHW Fast&Furious - Cenários Sortimento

FCG46

BGK04

DWW95

DWL04

FCG09

FFW82

T3543

DWW96

04

04

02

04

06

03

03

04

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

+ 3 anos

887961449853

746775323455

887961390360

887961384154

887961449419

887961495881

027084895643

887961390377

HW Fast&Furious - Diecast com Kit 
Sortimento

Agora, você pode ter seu próprio sortimento de 
customização para adaptar os veículos da linha, se 
preparando para o que der e vier! As peças customizáveis 
se encaixam no veículo, criando diferentes visuais e 
silhuetas. Inclui veículo em escala 1:32 e vários acessórios 
automotivos.

Há um tubarão nas águas da cidade HW. Será que os 
veículos conseguirão escapar, ou serão devorados? Este é 
o Color Change Ataque Tubarão.Conecta-se ao sistema HW 
para construir a cidade HW.

Você pode começar um mundo radical de pistas Hot 
Wheels® até mesmo adicionar a um conjunto de pistas 
existentes com os novos componentes do Kit, pode usar a 
sua criatividade! Monte e customize seus blocos ou eixos de 
pista, criando infinitas combinações.

Ao lançar seu carro contra o dragão, ele fica nervoso e abre 
as asas, revelando muitos níveis de ação! Cuidado para não 
cair em sua jaula. Para derrotar o inimigo, mova a segunda 
rampa para tentar atacar sua cauda. O lançador vira um 
veículo! Inclui um veículo Hot Wheels®

O conjunto inclui um lançador e veículo em die-cast, para 
que as crianças possam recriar suas cenas favoritas dos 
filmes! Prepare-se para voar pela rampa, supere a barreira 
e termine a manobra! Interage com o aplicativo Velozes & 
Furiosos da Mattel.

 O T-Rex pode mexer a cabeça e morder o carro! Com 
diversas possibilidades, esta pista conta com rampas, um 
lançador para atacar o T-Rex, uma porta traiçoeira que leva 
o veículo até o canto da piranha e uma rampa na cauda do 
animal.

Conjunto com tema clássico de lavagem de carros com uma 
novidade: corrida lado a lado, com carrinhos! A plataforma 
giratória é perfeita para inspecionar o veículo. Quando todos 
os carros estiverem limpos é só dobrar o conjunto que vira 
uma maleta, permitindo levar a diversão para onde quiser. 
Inclui um veículo em die-cast.

Você precisa atravessar dois painéis antes de chegar ao 
obstáculo final e ativar a bandeira do vencedor! Pode ser 
reconfigurado com muitas pistas e manobras.
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BM Sortimento Figuras 6” BM Sortimento Figuras 30cm BM JLA Sortimento Figuras 30cm BM JLA Sortimento Figuras com 
Acessórios

MS Sortimento Figuras 6 Polegadas MS La Fiera Super RaptorMS Cytro Turbo Broca

DPB63

DWV36

DXN41

DPH24

DXP14

FFX34

DXP15

FBR08

12

21

21

08

08

21

08

03

+ 3 anos

+ 4 anos

+ 4 anos

+ 4 anos

+ 4 anos

+ 4 anos

+ 4 anos

+ 4 anos

887961312850

887961388718

887961398830

887961317121

887961399776

887961496383

887961399783

887961439267

HW Speed Winders Carro Giro

O Speed Winders™ Giro Veloz™ utiliza elástico para fornecer 
energia – vire o botão na parte traseira para dar corda dentro 
do eixo. Os elásticos podem ser guardados nos ganchos do 
carro, dando um toque a mais de estilo. Experimente os 
elásticos inclusos ou qualquer elástico que encontrar.

Esse super item traz um sortimento de 5 figuras diferentes 
da Liga da Justiça. As figuras tem um acabamento incrível 
e no novo tamanho de 15cm! No sortimento temos o 
Batman do filme, Batman azul e cinza, Flash, Coringa, 
Superman! As figuras são articuladas e vem com todos 
detalhes de cada personagem!

Estas figuras de ação colecionáveis de 15 cm permitem a 
encenação de batalhas épicas. Max vem com três modos 
Turbo diferentes: espada, soco e arma. Cada figura vem 
com detalhes característicos e 5 pontos de articulação. Cada 
figura é vendida separadamente.

Inspiradas no filme BATMAN VS SUPERMAN: A ORIGEM 
DA JUSTIÇA™, as figuras de 30 cm possuem 9 pontos de 
articulação, detalhes fiéis ao filme, trajes, decorações e 
capas macias! Colecione os personagens principais como 
Batman™, Superman™, Aquaman™ e Armor Batman™. 
Cada produto é vendido separadamente.

Junte-se à Equipe Turbo em missões extremas com o 
Cytro Turbo Broca. A capacidade de configuração total 
via Connect-Tek lhe permite criar veículos e armas 
customizadas. A broca maior ativa as menores, criando 
múltiplos modos de ação.

São as novas figuras de 30 cm da linha de Batman com os 
principais personagens da Liga da Justiça com um visual 
voltado mais para caricatura! Maior articulação - incluindo 
nova articulação de joelho, num total de 11 pontos. Cada 
figura é vendida separadamente.

Junte-se à equipe Turbo em missões extremas com o La 
Fiera Super Raptor. A figura de ação se transforma de aliado 
em Raptor de armadura através da espinha, braços com 
armas e rabo Connect-Tek.

Batman e Superman possuem 11 pontos de articulação, 
capas macias e acessórios que se encaixam, que podem 
ser usados como armaduras e equipamentos! Os acessórios 
podem ser trocados entre as figuras do sortimento. Cada 
produto é vendido separadamente.
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FFM04 03 + 4 anos 887961488906

BM JLA Figura 30cm Luzes e Sons

Figura do Batman™ de 30 cm com 7 pontos de articulação, 
traje característico e capa de plástico que levanta e se 
transforma em grandes asas! Aperte as pernas para ativar. 
O peito acende com uma luz LED na cor azul e faz sons 
característicos. Funciona com pilha-botão AG13 (LR44) 
inclusas. 

CARROS 3 Diecast Sortimento CARROS Diecast Grande Sortimento

CGK45 FFJ52 DRD5224 24 083 anos + 3 anos + 4 anos +887961066302 887961487350 887961331691

CARS Sortimento Veículos

Sortimento Carros Diecast escala 1:55 trazendo veículos 
com olhos lenticulares que se transformam, dando vida aos 
personagens! Cada produto é vendido separadamente.

Estes veículos em die-cast e escala 1:55 possuem muita 
personalidade e detalhes característicos. Cada produto é 
vendido separadamente.

Entre no caminho da aventura com estes Carros da 
Disney•Pixar! Cada produto é vendido separadamente.

CARROS Diecast Prata

BBN17 12 4 anos + 746775270124

Sortimento dos famosos veículos de Carros com estruturas 
prateadas e detalhes característicos. Inclui personagens 
como Hudson Hornet Piston Cup Lightning McQueen, 
Francesco Bernoulli, Raoul CaRoule e mais! Cada produto é 
vendido separadamente.

CARROS Sortimento Veículos Max CARROS Pack com 2 Veículos CARROS 3 Diecast Pacote 2

Y0539 Y0506 DXV9906 12 124 anos + 4 anos + 4 anos +746775187156 746775186982 887961403725

Sort Veículos Max Disney Pixar Carros. Criados com estilos 
luxuosos e decorações autênticas, os veículos do sortimento 
trazem muita diversão para os pequeninos! Cada produto é 
vendido separadamente.

Cada conjunto inclui dois personagens que interagem 
em uma cena crucial do filme.  Cada produto é vendido 
separadamente.

Cada conjunto inclui dois personagens de Carros 3. Cada 
produto é vendido separadamente. As cores e decorações 
podem variar.
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CARROS Corredor Rápido Sortimento

DVD31 04 4 anos + 887961366587

Entre no caminho da aventura com estes Carros da 
Disney•Pixar! Cada produto é vendido separadamente.

MINICRAFT Sortimento Figuras 3 Pack MINICRAFT Sortimento Figuras 
Grandes ALV Sortimento Figuras Alvin Esquilos

CARROS Mack Transforma Conjunto

MINICRAFT Sortimento Mini Figuras

TS 6” Figuras com Sons

DVF38

CGX24

DVF39

DNH08

DPN88

FCR03DWV92

03 

06

03

08

12

0436

4 anos +

6 anos +

4 anos +

6 anos +

3 anos +

3 anos +6 anos +

887961367874

887961074468

8876961367843

887961298017

887961322439

887961457797887961389104

CARS Mc Queen Transforma

Este Lightning McQueen é enorme e se abre, revelando 
um conjunto com três áreas diferentes para brincar: pódio, 
oficina, e rampa de mão dupla. Prepare seu campeão e 
corra para a linha de chegada!

Pacotes com 3 mini figuras! Escolha entre 4 conjuntos 
diferentes – cada um deles possui sua própria aparência 
e estilo inspirados no jogo. As cores e decorações podem 
variar. Cada uma é vendida separadamente. 

Com essa torre você pode empurrar ou usar o conjunto para 
treinar manobras. Coloque seus personagens preferidos lá 
dentro e os transporte para outro local. Pratique manobras 
com a ação de subir e soltar os carros. Aperte para lançá-los 
para rampa, mirando no famoso alvo de nº 95. Pode ser 
encaixado com outros conjuntos, aumentando a diversão.

Esse novo sortimento de Minecraft traz figuras no tamanho 
de 12.7cm agregando muito mais valor a marca! Cada 
figura tem mecanismos autênticos de cada personagem!

Escolha entre o Woody, Jessie, Buzz ou Rex. Cada figura fala 
até 20 de suas frases clássicas, basta apertar um botão! Com 
suas roupas clássicas, detalhes pessoais, articulação básica e 
frases famosas. Funciona com 3 pilhas-botão inclusas.

Alvin, Simon e Theodore saíram em turnê com sua banda! 
São 3 incríveis peças em cada conjunto, incluindo figura 
colecionável articulada, instrumento musical e palco, que se 
conecta com os outros palcos do sortimento. Cada produto 
é vendido separadamente.

Cada pacote possui uma minifigura exclusiva. São 72 
minifiguras de personagens. Há também oito novas figuras 
DOURADAS! Cada produto é vendido separadamente.
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ALV Sortimento Figuras Esquiletes

FCR07 04 3 anos + 887961457834

Brittany, Eleanor e Jeanette estão arrasando com seu grupo! 
Cada conjunto vem com figura articulável para colecionar, 
além de instrumento musical e palco que pode ser 
conectado. Cada produto é vendido separadamente.

FCT09 04 3 anos + 887961458695

ALV Sortimento Veículos Alvin

Alvin lança suas meias fedorentas pela parte frontal do carro, 
e Simon faz isso com seu skate. Os veículos são de plástico 
e rodam de verdade, e cada um vem com uma figura 
articulada e os acessórios que são lançados dos carros.


