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Loucuras e delicias da maternidade.
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Grabling – Um colar natural, ecológico,

moderno e a prova de bebês

Posted by Aninha on jun 13, 2013 in Maternidade | 2 Comentários
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Hoje tenho novidades!!!

Semana passada a Katia (logo vocês vão entender) me mandou um e-mail querendo fazer
parceria com o blog. Foi indicação da querida Renata da Clínica Corpore Vita para que a
ajudasse a divulgar um produto criado por ela. Curiosos?!

Bom, estamos falando do Grabling! A Katia é brasileira e mora na China e desenvolveu ao
longo de dois anos  – e muitos “looks frustrados “- um colar atóxico para que os bebês possam
colocar na boca sem perigo. Após muitos testes, o material e técnica foram: amido de milho

prensado em formas especiais através de um processo industrial de injeção.
Interessante, né?!

Pensando num colar eco-friendly, o cordão não poderia ser de outro material: algodão
orgânico.

Os formatos das peças variam conforme modelo, os catálogos de cores são re-lançadas a cada
estação seguindo as tendências das passarelas, e além disso existem 3 comprimentos. Dá pra
compor looks usando, um, dois ou três colares. Fica lindo!!!!
Ah!! Alguns deles também tem bolinhas de titâneo, o mesmo usado em próteses e cirurgias,
também atóxico e sem perigo para o bebê, dando um ar mais chic pro colar.

Querem ver o catálogo, e a inspiração de cores das passarelas?

Clique aqui

O cordão é super resistente e entre cada peça tem um nó, para garantir que as peças fiquem
fixas, garantindo maior segurança. Para assegurar que não é um plastico qualquer que pode

http://www.clinicacorporevita.com.br/
http://www.grabling.wordpress.com/
http://www.youblisher.com/p/579542-Grabling-Catalogue-SS-2013
http://www.youblisher.com/p/579542-Grabling-Catalogue-SS-2013
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ser copiado, todas as pecinhas do grabling tem o logo em alto-relevo em um dos lados,
estimulando também o desenvolvimento sensorial e visual do bebê.

Textura e cores vivas para
entreter os bebês e andar na
moda

Características do Grabling:

Atóxico

Natural

Ecológico

A prova de bebês

Fashion

Onde eu entro??

Encontrei a Katia no ultimo sábado – que por sinal tem um filho lindo da idade da Bru e está
passando uma temporada no Brasil a espera do nascimento da sua bebê –   e além de
apresentar esse produto a vocês no post,  fiquei com algumas peças em consignação para
conhecer melhor o produto. Testei no domingo uma das cores: era o colar Longo e usei
torcido ao meio, como uma gargantilha. Olha que legal.
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Oval Longo – Areia

Mas o que eu me apaixonei mesmo, apesar de ter ficado muito balançada com alguns outros,
é esse:

Os modelos/cores que estão comigo são:

Curtos:

http://www.lookbebe.com.br/wp-content/uploads/2013/06/foto-copy-8.jpg
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Gaia, cor amarelo escuro, tamanho curto –
R$90,00

Gaia, cor turquesa, tamanho curto – R$90,00

Afrodite, Azul médio, tamanho médio –
R$130,00

Titan, cor vermelho com titâneo, tamanho
médio – R$145,00

Grabling oval, cor areia, tamanho longo –
R$140,00

Afrodite, cor roxo, tamanho longo – R$140,00

Médios:

Longos:
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Rhea, cor jeans, tamanho longo – R$120,00 Rhea, cor Pink, tamanho longo – R$120,00

Caso queiram de outra cor/comprimento, me avisem que checo com ela se ela tem.
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