
 

 

Guia de Cuidados Básicos 
Cristiane Fernandes 

 
Bebê reborn não é um brinquedo, e requer cuidados. Seguindo estas 
orientações, seu bebê se conservará como novo por muitos anos. 

 

Pele (partes em vinil): 
• Para limpar o seu bebê reborn Cristiane Fernandes, use um 
chumaço de algodão, toalhinha, fraldinha, ou paninho umedecido 
somente em água. Isso serve para retirar a gordura de muitas mãos e 
beijinhos que, com certeza, seu bebê vai ganhar.  

• Nunca passe perfume diretamente nas partes de vinil, pode danificar 
a pintura. Passe nas roupinhas, no corpinho de tecido, mas sem 
encharcar. 



 

 

•  Caso os membros comecem a prender ao rotacionar /girar(bebês de 
corpo inteiro em LDC), pulverize um pouco de talco nas juntas. 

• É comum as unhas ficarem escurecidas, é a gordura de nossas mãos 
passando para o bebê, limpe com algodão e água, com frequência.  

 

Cabelinhos: 
Os cabelinhos são a parte mais delicada do seu bebê.  

•    Não passe as mãos sobre eles com frequência, a gordura das mãos 
prejudica os fios e ocasiona a quebra. 

•    Ao pentear, use o pente com cuidado, se estiver embaraçado umedeça 
levemente com spray desembaraçante Cristiane Fernandes (fórmula 
exclusiva) enviado junto com seu bebê. Penteie no sentido dos fios, e 
aguarde a secagem, sem mexer no bebê. 



 

 

•    Não penteie no sentido contrário dos fios, isso ocasiona a quebra dos 
fios que por serem extremamente finos, pode ser confundido com queda, o 
que não ocorre devido a selagem interna. 

•    Não use elásticos, presilhas tic-tac, ou nada que prenda os fios. 
Tiaras, faixas e hair bands, não podem estar apertadas na cabeça. Ao 
serem retiradas, elas quebram os fios. 

 
Cuidados Gerais: 
•   Não o deixe diretamente sob forte calor por muito tempo. 

•   Não pegue seu bebê pelos membros, eles possuem peso distribuídos e 
isso pode danificar. 

•    A chupeta e lacinho da cabeça possuem ímãs muito fortes, cuidado 
com marca passos. 

 Não aperte as bochechas, e a cabeça do seu bebê, isso poderá deslocar 
os ímãs internos. 



 

 

•    O bebê vem com vários acessórios pequenos. Retire-os se for deixar o 
bebê nas mãos de crianças. 

•    O bebê não pode de forma alguma entrar em contato com nenhum 
tipo de solvente de tintas como acetona, álcool, thinner, etc. 

•    Mantenha-o longe de canetas de todo tipo, sacolas plásticas com 
estampas, e embalagens que podem soltar qualquer tipo de tinta. O vinil 
absorve tinta com facilidade e é impossível retirar sem danificar a 
pintura reborn. 

•    Lave sempre as roupinhas antes de colocar no seu bebê. Evite usar 
jeans, e cores fortes, pois podem soltar tinta e manchar o bebê. No caso 
do uso de jeans, use por baixo uma roupinha de malha clara.  

 

 
Arte com amor 

https://cristianefernandes.com 


