
CATÁLOGO
DE PRODUTOS

esporte e saúde

Um conceito ampliado de saúde.



Princípio
A NCS, indústria brasileira, é pioneira e referência em exercitadores e 

incentivadores respiratórios, cujas soluções para o Treinamento Muscular 

Inspiratório - TMI - e o Exercício Respiratório são reconhecidas 

internacionalmente. Seus produtos são amplamente usados por atletas, 

esportistas, profissionais como cantores e músicos, sedentários e portadores 

de doenças respiratórias em todo o mundo. A NCS defende a saúde no seu 

espectro mais amplo, não se limitando à recuperação fisiológica de uma 

pessoa, mas também em suas superações pessoais e nos bons momentos 

do dia a dia. Com visão ampliada e inovação, a NCS incluiu em sua linha 

produtos de monitoramento, ganho de desempenho e qualidade de vida, 

mobilidade, utilidades domésticas e alimentação infantil. São produtos 

originais e desenvolvidos com tecnologia de ponta para atender, com 

grandes benefícios, as necessidades e expectativas de seus clientes.

Qualidade
A NCS tem como prioridade o respeito aos seus consumidores e por isso 

mantém altos níveis de qualidade na pesquisa e desenvolvimento, nos seus 

sistemas produtivos e principalmente nos produtos finais. Dentre os 

destaques de seus sistemas produtivos, está a Certificação de Boas Práticas 

de Fabricação obtida junto a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Certificado Nº 696685/08-3). Essa conquista consumiu muito 

trabalho, investimentos e a dedicação intensa de toda equipe NCS e reflete 

o padrão de qualidade e conduta sempre praticadas.

Sócio-Ambiental
Com especial atenção às práticas sócio-ambientais, a NCS não se limita a 

atitudes ecológicas, mas também valoriza a preparação pessoal. Dentre 

suas ações, destacam-se:

Ÿ Produtos com matérias-primas recicláveis e certificadas;

Ÿ Embalagens ambientalmente corretas;

Ÿ Logística reversa em que todo material recusado, volta diretamente para 

o fabricante reciclar, evitando a cadeia descarte-coleta-reciclagem.

E no campo social promove campanhas permanentes de Inovação 

Funcional, Inovação Tecnológica e Respeito à Individualidade e incentiva a 

evolução educacional subsidiando os investimentos em Cursos 

Tecnológicos, formação de 3º grau e Cursos de Capacitação. Com essas 

condutas, a NCS busca superar a função social que se espera da atividade 

empresarial.

A SAÚDE, NO SEU MAIOR SENTIDO!



Papá Mais é um produto inovador que chegou para tornar a refeição ainda mais 
divertida.

São  que se unem ao  e à , fazendo desse momento uma personagens prato colher
grande brincadeira.

O !HNIZOO I ÃL H A VA O 

Faz da refeição, um momento dediversão!

A linha Infante é um marco na visão de 

saúde ampliada da NCS pois reúne os 

mais diversos agentes de qualidade de 

vida: diversão, família e alimentação!

Como é parâmetro na NCS, são 

produtos originais, de design 

diferenciado e os mais diversos 

detalhes para proporcionar salubridade 

máxima.

Proporcionar e viver bons momentos 

são bases importantes na qualidade de 

vida. E esse é o conceito que os 

produtos Papá Mais se propõem a 

atender.

INFANTE

INFANTE



Diferente, inédito, surpreendente.
Papá mais é a opção certa para quem 
quer presentear e ser lembrado. Papá 
mais se propõe a criar bons 
momentos entre as crianças e seus 
pais, avós e amigos. Seus 
personagens podem ser usados para 
diversão mesmo fora das refeições. 

INFANTE



Tudo no Papá Mais foi pensado para a promoção da saúde:

O prato é feito em ABS que possui grande resistência e mantém seu 
aspecto de novo mesmo após diversas “viagens” na máquina de lavar 

®louças. Além disso, ele é protegido por Microban , marca líder mundial 
em tecnologia antimicrobiana, proteção eficaz e durável contra 
bactérias e fungos causadores de doenças, manchas perenes e mau 
odor.

Os personagens se fixam no prato que possui um anel magnético em 
seu interior. 

O prato também é BPA free, ou seja, é livre de Bisfenol A elemento 
muito comum em objetos de plástico, mas que causa prejuízos à saúde. 
Por essa razão diversos países já baniram o BPA de produtos que 
tenham contato prolongado com alimentos como pratos e 
mamadeiras.

A colher é feita em inox para garantir durabilidade e 
higienização máxima.

Os personagens são produzidos em policarbonato 
®

e também são protegidos por Microban .

A primeira reação das
pessoas para as quais o Papá Mais

foi apresentado foi bastante positiva.
Causou impacto pelo design, pela

criatividade e novidade, despertando
o desejo de adquirir o produto

de imediato.

Prato BPA Free

O prato Papá Mais é livre de BPA. BPA ou bisfenol-A é um produto 
químico usado na fabricação de plásticos e não recomendado na 
composição de produtos para acondicionar alimentos.

®Microban  é a marca líder mundial em tecnologia antimicrobiana, 
proteção eficaz e durável contra bactérias e fungos causadores 
de doenças, manchas perenes e mau odor.

®Sobre o Microban

Marta M. Bragion Marinho de Carvalho
Psicóloga Psicopedagoga 

A primeira fase de desenvolvimento da criança, 
segundo Piaget chama-se Sensório-Motor, 
relacionada a ações ou percepções. 

Portanto, neste período ela já pode explorar manual 
e visualmente seu ambiente. 

Assim, quanto mais atrativos e interativos forem    
os objetos ao seu redor, melhor para seu 
desenvolvimento.

O design e proposta do Papá Mais aliam estas 
características, proporcionando entretenimento 
à criança, o que favorece sua alimentação.

No entanto, como em todos os aspectos, o 
processo de alimentar de forma correta e 
prazerosa uma criança e o uso adequado dos 
produtos do gênero, depende de uma mediação 
ideal.

Nesta fase a criança aprende por imitação, 
portanto ser um bom modelo é fundamental.

Psicóloga e Pós-Graduada pela Universidade Paulista, com 
especialização em Neuropsicologia Infantil e Terapia Cognitivo 
Comportamental, atua há mais de 20 anos em Psicopedagogia 
com crianças com transtorno de aprendizagem, comportamento 
e déficit de atenção.

INFANTE



Promove a saúde com boa alimentação e bons momentos.

Alimentar as crianças é motivo de muita conversa entre pais, 

médicos, educadores. Somos sempre desafiados pela resistência 

dos pequenos em comer. Isso pode se transformar em horas 

difíceis para os pais quando deveria ser apenas um bom 

momento da família.

O Papá Mais não tem a pretensão de resolver esse dilema. 

Papá Mais apenas materializa a imaginação das crianças que, 

fascinadas pelo velho “olha o aviãozinho”, se convencem a 

engolir as colheradas.

A sabedoria popular diz que comer é uma atividade sem graça 

para muitas crianças. Elas querem se divertir. Papá Mais agrega 

a diversão na alimentação: os personagens se fixam à colher e 

ao prato tornando a realidade numa situação encantadora para 

a criança.

Papá Mais Conjunto Completo

Contém:

Ÿ 1 colher Papá Mais em aço 

inoxidável;

Ÿ 1 prato Papá Mais em ABS com 
®Microban  e BPA Free;

Ÿ 5 personagens série Voo Mágico 

Papá+ em policarbonato com 
®Microban ;

Ÿ 1 blister de alta qualidade para 

armazenamento do conjunto Papá 

Mais (prato, colher e personagens);

Ÿ 1 folha de atividades para montar 

aviãozinho e/ou colorir e brincar.

Cód. KITCSB

1 PAPÁ MAIS
Papá Mais Special Edition

Contém:

Ÿ 1 colher Papá Mais em aço inoxidável;
®

Ÿ 1 prato Papá Mais em ABS com Microban  

e BPA Free;

Ÿ 5 personagens série Voo Mágico Papá Mais 
®;em policarbonato com Microban

Ÿ 1 blister de alta qualidade para 

armazenamento do conjunto Papá Mais 

(prato, colher e personagens);

Ÿ 1 folha de atividades para montar 

aviãozinho e/ou colorir e brincar;

Ÿ 1 babador bandana Papá Mais de tecido 

100% algodão.

CONJUNTO COMPLETO

Linha completa +
babador bandana Papá+

SPECIAL EDITION

Cód. KITCCB

Papá Mais - Kits 1 / 3 / 5

Contém:

Ÿ 1 colher Papá Mais em aço inoxidável;

Ÿ 1 blister de alta qualidade para armazenamento da 

colher e personagens Papá Mais;

Ÿ 1 folha de atividades para montar aviãozinho e/ou 

colorir e brincar.

Obs: as cores dos personagens podem variar.

Kit 1 - 1 personagem série Voo Mágico Papá Mais em 
®policarbonato com Microban

Kit 3 - 3 personagens série Voo Mágico Papá Mais em 
®policarbonato com Microban

Kit 5 - 5 personagens série Voo Mágico Papá Mais em 
®policarbonato com Microban

Cód. KIT1PM Cód. KIT3PM Cód. KIT5PM
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Promove a saúde com boa alimentação e bons momentos.

2 INFANTE SAÚDE
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Indicado para prevenção e combate de 

atelectasias pulmonares e a iniciação do 

condicionamento respiratório de crianças.

Ÿ Exercita a musculatura respiratória;

Ÿ Incentiva a respiração profunda;

Ÿ Promove a recuperação do desempenho 

pulmonar;

Ÿ Alivia a falta de ar;

Ÿ Indicado para crianças na iniciação dos 

exercícios respiratórios.

Cód. BAIXO  RE1000  |   LINHA HOSPITALAR   |   ESFORÇO EXIGIDO: 

Respiron Kids

Vem com adesivos 

e manualzinho para 

tornar o exercício 

mais lúdico.

Respivol Soft 2500

Ÿ Indicado para reabilitação respiratória 

infantil;

Ÿ Ajuda a melhorar o fluxo de volume 

respiratório;

Ÿ Promove a recuperação do desempenho 

pulmonar;

Ÿ Previne e combate atelectasias;

Ÿ Alivia a falta de ar;

Ÿ Importante auxiliar na prevenção de 

doenças e infecções bronco-pulmonares;

Ÿ Drug-free;

Ÿ Uso livre de prescrição.

Cód. RV2500  : BAIXO     |   INFANTIL   |   ESFORÇO EXIGIDO

Cód. TI3000

Indicado para uso em bebês e crianças, é pequeno e prático para 

transportar em bolsas e sacolas. Possibilita medição da temperatura 

sem contato, conveniente quando bebês e crianças estão dormindo ou 

acamadas. Possui alarme sonoro quando a temperatura do corpo 

estiver muito alta.

Ÿ Portátil;

Ÿ Medição sem contato físico;

Ÿ Resultado imediato.

RC003T Kids

INFANTE



3 CUCA CRIATIVA
Carinho e proteção para o seu bebê.

Quando a Cuca Criativa nasceu tínhamos apenas uma intenção: criar uma linha que tornasse o 

desafio de ser mãe em tempos atuais, mais fácil, divertido e prazeroso, oferecendo produtos de 

qualidade e acima de tudo, funcionais e confiáveis.

O que nos permitia pensar na probabilidade de dar certo era nossa própria experiência de sermos 

mães. Assim, avaliamos o mercado e criamos todo o conceito da empresa e dos produtos, sempre 

sustentado por 4 pilares-chave: Proteção, Bem-estar, Cuidado e Conforto.

Bolsa Térmica

A Bolsa Térmica da Cuca Criativa é uma bolsa térmica prática 

composta por sementes naturais, que, quando aquecida, 

proporciona conforto e bem-estar.

Características deste produto:

Ÿ Composição: bolsa Interna: sementes revestidas com tecido

 algodão 100%;

 Capa protetora: algodão 100%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

 Retirar a parte interna para lavagem;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Largura: 23,5 cm x Altura: 15 cm; 

Ÿ Validade: 2 anos;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cód. 141.000

141.002 141.003 141.005

141.006 141.008 141.009
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Bolsa Térmica Baby

Cores disponíveis:

Cód. 130.000

130.002 130.003 130.005

130.006 130.008 130.009

A Bolsa Térmica de sementes da Cuca Criativa é uma bolsa 

prática composta por sementes naturais, que, quando 

aquecida, proporciona conforto e bem-estar ao seu bebê.

Características deste produto:

• Composição: bolsa Interna: sementes revestidas com tecido 

algodão 100%;

 Capa protetora: algodão 87% e poliéster 13%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão; 

Retirar a parte interna para lavagem;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 13,5 cm x Altura: 16 cm;

• Idade Recomendada: a partir 0 anos;

• Validade: 2 anos.

130.010

urso azul

130.011

urso rosa

Kit Toalhinhas de Boca sem prendedor

O Kit Toalhinhas de Boca sem prendedor da Cuca Criativa é 

composto por toalhinhas macias de algodão que garantem 

uma limpeza delicada e prática para a boquinha do bebê.

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido algodão 100%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 29,5 cm x Altura: 29,5 cm; 

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit vem com 3 toalhinhas da Cuca Criativa.

Cód. 160.000

160.002 160.003 160.005

160.006 160.008 160.009

160.010

urso azul

160.011

urso rosa

Cores disponíveis: Cores disponíveis:

INFANTE



A Cuca Baby da Cuca Criativa é divertida, confortável e 

garante apoio e proteção para o corpinho e cabecinha do 

bebê enquanto ele dorme.

Características deste produto:

• Composição: Parte externa: tecido: algodão 87% e

 13% poliéster

 Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão; 

 Retirar o enchimento para lavagem;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 16 cm x Altura: 26 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cuca Baby P

Cores disponíveis:

Cód. 150.000
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Kit Toalhinhas de Boca com prendedor

O Kit Toalhinhas de Boca com prendedor da Cuca Criativa é 

composto por toalhinhas macias de algodão, com prendedor 

para chupeta ou roupinha, garantem uma limpeza delicada e 

prática para a boquinha do bebê.

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Largura: 29,5 cm x Altura: 29,5 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 toalhinhas de boca da Cuca Criativa.

Cód. 161.000

161.002 161.003 161.005 161.006 161.008 161.009

Cores disponíveis:

Kit Toalhinhas de Boca com fralda

O Kit Toalhinhas de Boca com fralda da Cuca Criativa é 

composto por tecidos macios que garantem a limpeza 

delicada e prática para a boquinha do bebê.

Característica deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Ÿ Largura: 29,5 cm x Altura: 30 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 toalhinhas de boca da Cuca Criativa.

Cód. 162.000

162.002 162.003 162.005 162.006 162.008 162.009 150.002 150.003 150.005 150.006 150.008 150.009

Cores disponíveis:

INFANTE



Cores disponíveis:

Cód. 170.000

Cores disponíveis:

O Babador Plastificado da Cuca Criativa além de divertido é 

prático e possui uma exclusiva proteção plástica 

impermeável entre os tecidos que ajuda a evitar a sujeira na 

hora de comer.

Características deste produto:

• Composição: tecido: algodão 100%;

Meio: poliéster

Parte traseira: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 22,5 cm x Altura: 32,5 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Babador Impermeável Babador Bandana

O Babador Bandana da Cuca Criativa, além de prático, 

proporciona muito mais estilo para seu bebê com a 

proteção que ele precisa na hora da papinha.

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ  Meio: poliéster;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 20 cm x Altura: 30 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cód. 173.000 (malha)      Cód. 174.000 (poá)      Cód. 175.000 (estampas)
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Cores disponíveis:

Cód. 172.000

O Babador de Passeio da Cuca Criativa é charmoso e prático 

e ajuda a evitar sujeira enquanto você alimenta o bebê fora 

de casa.

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

 Parte traseira: algodão 87% poliéster 13%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Largura: 23 cm x Altura: 30 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Babador Passeio

172.010

urso azul

172.011

urso rosa

175.002

173.013

175.005

173.014

175.006

173.015

175.008

174.005 174.008174.002 174.003 174.006

175.003

Estampas disponíveis:

Sob consulta

173.001 173.009 173.010173.005 173.008173.002 173.003 173.006170.002 170.003 170.005 170.006 170.008 170.009

INFANTE
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Cores disponíveis em malha:

Kit Touca, Luvas e Sapatinhos 

O Kit com Toquinha, Luvinhas e Sapatinhos da Cuca Criativa é 

confortável para deixar seu bebê quentinho e protegido.

Características deste produto:

• Composição: tecido: algodão 100% (malha) Cód. 180.000

 poliéster 72% e viscose 28% (matelassê)

Cód. 181.001;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente): 

Touquinha: Largura: 14,5 cm x Altura: 15 cm;

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Sapatinhos: Largura: 10 cm x Altura: 6 cm;

• Idade Recomendada: em média de 0 a 3 meses.

Cód. 180.000 (malha)  Cód. 181.001 (matelassê branco) 

Cód. 181.002 (plush branco)

180.001 180.002 180.003 180.009180.006 180.008180.005

Kit Touca, Luvas e Sapatinhos Thermosoft 

O Kit com Toquinha, Luvinhas e Sapatinhos Thermosoft da 

Cuca Criativa é confortável para deixar seu bebê quentinho 

e protegido.

Características deste produto:

• Composição: tecido: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente): 

Touquinha: Largura: 14,5 cm x Altura: 15 cm;

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Sapatinhos: Largura: 10 cm x Altura: 6 cm;

• Idade Recomendada: em média de 0 a 3 meses.

Cód. 181.000

Kit Touca, Luvas e Sapatinhos

O Kit com Toquinha, Luvinhas e Sapatinhos da Cuca Criativa 

é confortável para deixar seu bebê quentinho e protegido.

Características deste produto:

• Composição: tecido: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente): 

Touquinha: Largura: 14,5 cm x Altura: 15 cm;

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Sapatinhos: Largura: 10 cm x Altura: 6 cm;

• Idade Recomendada: em média de 0 a 3 meses.

Cód. 180.000

Cores disponíveis:

181.003

estampa

azul

181.004

estampa

rosa

181.006

urso rosa

181.005

urso azul

Cores disponíveis:

180.012

urso azul

180.013

urso rosa

Cor disponível em matelassê:

181.001

Cor disponível em plush:

181.002

INFANTE
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Cores disponíveis:

Kit Luvas Thermosoft/Suedine         

O Kit Luvas Thermosoft/Suedine da Cuca Criativa é 

confortável para deixar seu bebê quentinho e protegido.

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 pares de luvinhas da Cuca Criativa.

Cód. 182.000

Kit Luvas Matelassê/Plush

O Kit Luvas Matelassê/Plush da Cuca Criativa é confortável 

para deixar seu bebê quentinho e protegido.

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 pares de luvinhas da Cuca Criativa.

Cód. 182.002 (matelassê branco)  Cód. 182.002A (plush branco)

Kit Luvas em Malha

O Kit Luvas Matelassê/Plush da Cuca Criativa é confortável 

para deixar seu bebê quentinho e protegido.

Características deste produto:

Ÿ Composição: tecido: algodão 100%;

Ÿ Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

Ÿ Cores disponíveis: soft menino, soft menina,                        

urso azul e urso rosa;

Ÿ Dimensões (aproximadamente):

Luvinhas: Largura: 7 cm x Altura: 8 cm;

Ÿ Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 pares de luvinhas da Cuca Criativa.

Cód. 183.000

Cor disponível:

180.002

Cores disponíveis:

182.004

azul

branca

urso

182.005

rosa

branca

urso

182.006

estampa azul

urso azul

182.007

estampa rosa

branco

urso rosa

183.003O

menino

183.003A

menina

182.003

diversos

INFANTE



Cores disponíveis:Cores disponíveis:

Cód. 190.000

A Manta Baby Leve da Cuca Criativa tem um toque macio 

que protege e aquece o bebê com todo conforto e 

delicadeza que a mamãe gosta.

Características deste produto:

• Composição: manta: poliéster 72% e viscose 28%;

Detalhe: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 80 cm x Altura: 82 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos. 

Manta Baby

O Rolinho Segura Bebê da Cuca Criativa é essencial na hora 

do soninho do seu bebê, pois ele o auxilia a dormir em uma 

posição muito mais segura e confortável, com isso, deixando 

as mamães muito mais confiantes e seguras.

Características deste produto:

• Composição: Parte externa: algodão 100%;

Enchimento: fibra de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar à mão;

 Retirar o enchimento para lavagem;

• Dimensões: Fechado: Largura: 8 cm x Altura: 6 cm; 

Aberto: Largura: 38 cm x Altura: 6 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Rolinho Segura Bebê

Cód. 290.000
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190.002 190.003 190.005 190.006 190.008 190.009 290.002 290.003 290.005 290.006 290.008 290.009

Cores disponíveis:

Cód. 191.000

A Manta Baby Dupla da Cuca Criativa tem um toque macio 

protege e aquece o bebê nos dias mais frios com todo 

conforto e delicadeza que a mamãe gosta.

Características deste produto:

• Composição: manta: poliéster 72% e viscose 28%;

Detalhe: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 80 cm x Altura: 82 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos. 

Manta Baby Dupla

191.002 191.003 191.005 191.006 191.008 191.009 191.010

urso azul

191.011

urso rosa

INFANTE



Cores disponíveis: Cores disponíveis:

Capa para Amamentação 

A Capa de Amamentação da Cuca Criativa fornece 

privacidade e discrição na hora de amamentar, 

proporcionando um momento único e especial entre mamãe 

e bebê.

Características deste produto

• Composição: tecido: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 90 cm x Altura: 74 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cód. 300.000

Almofada para Amamentação

A Almofada para Amamentação da Cuca Criativa mantém o 

bebê na melhor posição para a sucção do leite, prevenindo 

engasgos e garantindo conforto tanto ao recém-nascido 

quanto à mamãe.

Características deste produto:

• Composição: Capa: algodão 100%;

Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente): 

 Largura: 50 cm x Comprimento: 80 cm x Altura: 16 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cód. 360.000 (poá)     Cód. 361.000 (piquet)
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300.002 300.003 300.005 300.006 300.008 300.009 360.002 360.003 360.005 360.006 360.008 360.009 361.002 361.003

Os Cabides da Cuca Criativa darão muito mais estilo e 

charme para o guarda-roupa do seu bebê, deixando as 

roupinhas ainda mais atraentes.

Características deste produto

• Composição: Capa externa: algodão 100%;

Enchimento: poliéster 100%;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 29 cm x Altura: 11 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos;

Obs.: o kit contém 6 cabides da Cuca Criativa.

Kit Cabide em Poá e em Piquet

Cores disponíveis:

Cód. 310.000 (poá) Cód. 311.000 (piquet)

310.002 310.003 310.005 310.006 310.008 310.009 311.002 311.003

INFANTE



Cores disponíveis:Cores disponíveis:

Cód. 510.000 (Carrinho de Bebê)

O Mosquiteiro para Bebê Conforto/Carrinho de Bebê da 

Cuca Criativa é de perfeito ajuste e ideal para manter o bebê 

seguro, principalmente dos mosquitos.

Características deste produto:

• Composição: poliéster 100%; 

• Tramas bem fechadas;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente): 

 Carrinho de Bebê: Largura: 1 m x Altura: 1,4 m;

 Bebê Conforto: Largura: 1 m x Altura: 1 m; 

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Mosquiteiro

Cód. 511.000 (Bebê Conforto)

A Esponja Cuca Baby da Cuca Criativa deixa a hora do 

banho muito mais divertida, além de terem o toque suave 

e delicado da felpa macia, deixando o banho ainda mais 

gostoso.

Características deste produto:

• Composição: tecido: algodão 100%;

 Parte traseira: algodão 87% e poliéster 13%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 12 cm x Altura: 140 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Esponja

Cód. 320.000
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Cores disponíveis:

Wrap Sling

O Wrap Sling da Cuca Criativa é uma forma de manter o 

bebê perto do corpo da mãe/pai, sentindo seu calor, 

reforçando o vínculo, a comunicação e o carinho. Além 

disso, libera os pais para fazerem tarefas simples com as 

mãos e braços livres. 

Características deste produto:

• Composição: tecido: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão.;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 5 m x Altura: 55 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cód. 370.000

370.002 370.003 370.005 370.006 370.008 370.009 510.002 510.003 510.005 510.006 510.008 510.009 320.002 320.003 320.005 320.006 320.008 320.009 320.010

urso azul 

320.011

urso rosa

INFANTE



Cores disponíveis:Cores disponíveis:

A Toalha para Banho com Fralda da Cuca Criativa deixa o 

banho ainda mais gostoso e garante muito mais absorção, 

com um toque suave e delicado da felpa macia. Além disso, 

possuí uma fralda especial, que vem fixada por botões na 

parte interna, garantindo muito mais absorção.

Características deste produto:

• Composição: Toalha: algodão 100%;

 Fralda: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente): 

 Largura: 92 cm x Altura: 92 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Toalha para Banho com Fralda

Cód. 251.000

A Toalha para Banho da Cuca Criativa deixa o banho ainda 

mais gostoso e garante muito mais absorção, com um 

toque suave e delicado da felpa macia.

Características deste produto:

• Composição: tecido: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 92 cm x Altura: 92 cm;

• Idade Recomendada: A partir de 0 anos.

Toalha para Banho

Cód. 250.000
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Cores disponíveis:

Almofada para Banho 

A Almofada para banho da Cuca Criativa proporciona mais 

conforto e segurança tornando o banho mais tranquilo e 

divertido para o bebê.

Características deste produto:

• Composição: Capa: poliéster 100%;

 Enchimento: fibra de silicone;

• Recomendação: não usar o produto como boia;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 50 cm x Comprimento: 80 cm x Altura: 16 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cód. 550.000

550.002 550.003 550.005 550.008 550.009 251.002 251.003 251.005 251.006 251.008 251.009 250.002 250.003 250.005 250.006 250.008 250.009

INFANTE
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Cores disponíveis:

Cód. 253.000

A Toalha de Banho Avental com Fralda em Felpa Macia da Cuca 

Criativa deixa o banho ainda mais gostoso e garante muito mais 

absorção, com um toque suave e delicado da felpa macia. Além 

disso, possui uma fralda especial, que vem fixada por botões na 

parte interna. E mais, a toalha possui também uma alça que 

facilita o dia-a-dia da mamãe, deixando suas mãos livres para o 

banho do bebê.

Características deste produto:

• Composição: Toalha: algodão 100%;

Fralda: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão; 

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 92 cm x Altura: 92 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Toalha de Banho Avental com Fralda em Felpa Macia 

253.002 253.003 253.005 253.006 253.008 253.009

Cores disponíveis:

O Extensor de Body da Cuca Criativa ajuda a mamãe à 

aproveitar ainda mais o body de seus pequenos, além de 

manter todo conforto e mobilidade.

Características deste produto:

• Composição: algodão 100% (malha);

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 8 cm x Altura: 10 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o kit contém 3 extensores de body da Cuca Criativa.

Extensor de Body

Cód. 531.000 (2 botões)Cód. 530.000 (3 botões)

Cores disponíveis:

O Cobertor Thermosoft com Almofada da Cuca Criativa é 

confeccionado em tecido aconchegante, delicadamente 

bordado, e seu toque suave e leve garante ao bebê um 

sono muito mais quentinho e gostoso. Além disso, possuí 

uma almofada com bolsinho para colocar o pezinho do 

seu bebê e deixá-lo bem quentinho. 

Características deste produto:

• Composição: poliéster 100% (super polar flanelado);

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 83 cm x Altura: 90 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cobertor Thermosoft com Almofada

Cód. 201.000

201.002 201.003 201.005 201.006 201.008 201.009

530.030O

menino

530.009 530.030A

menina

531.030O

menino

531.009 531.030A

menina

INFANTE
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Cores disponíveis:

O Cobertor Thermosoft da Cuca Criativa é confeccionado 

em tecido aconchegante, delicadamente bordado, e seu 

toque suave e leve garante ao bebê um sono muito mais 

quentinho e gostoso.

Características deste produto:

• Composição: poliéster 100% (super polar flanelado);

 Detalhe: algodão 100% (malha);

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 83 cm x Altura: 90 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cobertor Thermosoft 

Cód. 200.000

200.002 200.003 200.005 200.006 200.008 200.009

Cores disponíveis:

Cód. 201.000

O Cobertor Thermosoft com Almofada da Cuca Criativa é 

confeccionado em tecido aconchegante, delicadamente 

bordado, e seu toque suave e leve garante ao bebê um 

sono muito mais quentinho e gostoso. Além disso, possuí 

uma almofada com bolsinho para colocar o pezinho do seu 

bebê e deixá-lo bem quentinho. 

Características deste produto:

• Composição: poliéster 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão; 

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 83 cm x Altura: 90 cm

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cobertor Thermosoft com Almofada

201.010

estampa

azul

201.011

estampa

rosa

201.012

urso azul

201.013

urso rosa

Cores disponíveis:

O Cobertor Thermosoft da Cuca Criativa é confeccionado 

em tecido aconchegante, delicadamente bordado, e seu 

toque suave e leve garante ao bebê um sono muito mais 

quentinho e gostoso.

Características deste produto:

• Composição: poliéster 100% (super polar flanelado);

 Detalhe: algodão 100% (malha);

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 83 cm x Altura: 90 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Cobertor Thermosoft 

Cód. 200.000

200.010

estampa

azul

200.011

estampa

rosa

200.012

urso azul

200.013

urso rosa

INFANTE



Cores disponíveis:

O Protetor para Pescoço Baby da Cuca Criativa é ideal para 

acomodar o bebê com conforto e segurança na hora da 

viagem ou do passeio.

Características deste produto:

• Composição: Parte externa: algodão 87% e 13% poliéster;

 Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 24 cm x Altura: 22 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Protetor para Pescoço Baby 

Cód. 220.000

Cores disponíveis:

O Protetor para Pescoço Infantil da Cuca Criativa é ideal 

para acomodar as vrianças com conforto e segurança na 

hora da viagem ou do passeio.

Características deste produto:

• Composição: Parte externa: algodão 100%;

 Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão.

 Retirar o enchimento para lavagem;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 25 cm x Altura: 25 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Protetor para Pescoço Infantil 

Cód. 221.000

221.002 221.003 221.005 221.006 221.008220.002 220.003 220.005 220.006 220.008

Cores disponíveis:

Cód. 560.000

O Protetor para Cabeça da Cuca Criativa é ideal para 

acomodar o bebê com conforto e segurança na hora da 

viagem ou do passeio, principalmente nos primeiros meses. 

Possui o encaixe para carrinho e bebê conforto, basta a 

mamãe cortar nas marcações localizadas no meio. 

Características deste produto:

• Composição: Parte externa: algodão 100%;

 Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão; 

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 22,5 cm x Altura: 5 cm x Comprimento: 35,5 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Protetor para Cabeça 

560.002 560.003 560.005 560.006 560.008 560.009

INFANTE
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Cores disponíveis:

O Protetor para  Cinto Infantil da Cuca Criativa foi 

desenvolvido especialmente pensando na segurança e 

conforto das crianças, pois conecta-se facilmente ao cinto 

de segurança.

Características deste produto:

• Composição: Capa: algodão 100%;

 Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 7 cm x Altura: 19 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Protetor para Cinto Infantil 

Cód. 381.000

Cores disponíveis:

O Trocador da Cuca Criativa é macio e impermeável, o que 

o torna indispensável para os passeios com seu bebê.

Características deste produto:

• Composição: Tecido exterior: algodão 100%;

 Meio: poliéster 100%;

 Tecido interior: poliéster 100%;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 40 cm x Altura: 70 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Trocador

Cód. 260.000

381.002 381.003 381.005 381.006 381.008 381.009 260.002 260.003 260.005 260.006 260.008 260.009

Cores disponíveis:

Cód. 380.000

O Protetor para Cinto Baby da Cuca Criativa foi 

desenvolvido especialmente pensando na segurança e 

conforto do bebê, pois conecta-se facilmente ao cinto de 

segurança do carrinho ou bebê conforto.

Características deste produto:

• Composição: Capa: algodão 100%;

 Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão; 

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 6,30 cm x Altura: 16,5 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Protetor para Cinto Baby 

380.002 380.003 380.005 380.006 380.008 380.009

INFANTE
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Cores disponíveis:

O Saquinho Organizador da Cuca Criativa é ideal para as 

mamães que estão se preparando para o grande momento, 

pois ajuda a organizar as primeiras roupinhas para a 

chegada do bebê, e, também, para deixar a bolsa sempre 

organizada, podendo colocar fralda, roupas e outros.

Características deste produto:

• Composição: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 34,5 cm x Altura: 43 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Saquinho Organizador

Cód. 230.000

O Saquinho Maternidade da Cuca Criativa é ideal para as 

mamães que estão se preparando para o grande 

momento, pois ajuda a organizar as primeiras roupinhas 

para a chegada do bebê, e, também, para deixar a bolsa 

sempre organizada, podendo colocar fralda, roupas e 

outros.

Características deste produto:

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 34,5 cm x Altura: 43 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos;

Obs.: o kit contém 3 peças da Cuca Criativa.

Kit Saquinho Maternidade 

Cód. 231.000

230.002 230.003 230.005 230.006 230.008 230.009

Cores disponíveis:

Cód. 240.000

O Saquinho Roupa Suja e Molhada da Cuca Criativa é o 

parceiro perfeito do Trocador, pois possuí uma forma prática 

e eficiente de acomodar as roupinhas sujas e também 

molhadas do bebê, sendo muito útil, para passeios, viagens, 

visita ao pediatra etc.

Características deste produto:

• Composição: Parte Externa: algodão 100%;

 Parte Interna: plástico (proteção);

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão; 

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 34 cm x Altura: 37 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Saquinho de Roupa Suja e Molhada

240.002 240.003 240.005 240.006 240.008 240.009

INFANTE



22

Cores disponíveis:

O Kit Fronhas da Cuca Criativa tem um toque macio e 

gostoso, ideais para os travesseirinhos do bebê.

Características deste produto:

• Composição: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 39 cm x Altura: 29 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: o enchimento não acompanha as fronhas. 

Kit Fronhas 

Cód. 500.000

O Jogo de Lençol para Berço da Cuca Criativa deixa o 

ambiente aconchegante e gostoso para a noite de sono do 

bebê. 

Características deste produto:

• Composição: algodão 100%;

• Produto lavável: peças delicadas, lavar a mão;

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 90 cm x Altura: 1,60 m;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Obs.: lençol com elástico e fronha.

Jogo de Lençol para Berço

Cód. 540.000

Cores disponíveis:

500.001 500.002

masculino

500.003

feminino

500.004

diversos

540.001 540.002 540.003 540.005 540.006 540.008 540.009 540.010

Cores disponíveis:

Cód. 520.000

A Almofada Santo Anjo do Senhor da Cuca Criativa é super 

confortável para o descanso do bebê, além de vir 

personalizada com uma linda mensagem e ser uma ótima 

opção para presente.

Características deste produto:

• Composição: capa: algodão 100%;

 Enchimento: fibras de silicone;

• Produto lavável: peças delicadas e bordadas, lavar a mão; 

• Dimensões (aproximadamente):

 Largura: 40 cm x Altura: 27 cm;

• Idade Recomendada: a partir de 0 anos.

Almofada Santo Anjo 

520.002 520.003 520.005 520.006 520.008

INFANTE
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