
A Simples Aurora

Trabalhamos com carregadores de bebê desde 2013.

Ao longo destes 5 anos realizamos diversas feiras como Bebê e Ges-
tante, Maternarum, Emporium Handmade e outros bazares.

Oferecemos palestras em cursos de gestantes e em empresas, ensi-
nando o uso seguro dos carregadores de bebê. Atendemos famílias a 
domicílio com assessoria individualizada.

Comercializamos nossos produtos através da nossa loja virtual, reven-
dedoras especializadas em carregadores de bebê no Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Pará.

Carolina Hermes

Designer de Produto, Formada em Babywearing pela Escola Bebê no 
Pano, mãe da Helena e do Jeremias, apaixonada por tecidos e costu-
ras e suas infinitas aplicações, busca descomplicar a própria materni-
dade, sendo a Simples Aurora inspiração para suas próprias transfor-
mações.



Missão
Fortalecer o vínculo da mãe e do pai com o 
bebê, incentivando a simplicidade, a autonomia 
da mãe e o olhar dos pais para as necessidades 
do bebê.

Visão
Ser marca referência em carregadores de bebê 
e artigos para a maternidade, auxiliando famí-
lias em todo o Brasil.

Valores
EMPATIA por cada história

RESPEITO por todas as formas de maternar

ZELAR por toda a família

SIMPLICIDADE, menos é mais

SEGURANÇA no carregar

Buscamos ampliar as vendas para os Logistas



Wrap Sling - Dry Fit

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

Carregador de bebê 
de tecido

Indicado para bebês RN até 12Kg
Tecido macio, com elasticidade adequada
Ergonômico
Tamanho único
Com manual impresso com passo a passo completo
Vídeos e tutoriais de uso em nossas redes sociais

Benefícios do uso do Sling
- Pracitidade com o bebê, fique 
com os braços livres
- Acalma o bebê
- Diminui refluxo e cólicas
- Fortalece o vínculo com o bebê
- Favorece a amamentação
- Proteção e segurança para o 
bebê



Azul Marinho
Cód.: WSDFAM

Cinza
Cód.: WSDFCZ

Preto
Cód.: WSDFPR

Verde Musgo
Cód.: WSDFVM

Vermelho
Cód.: WSDFVR

Wrap Sling - Dry Fit

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

Carregador de bebê 
de tecido

Indicado para bebês RN até 12Kg
Tecido macio, com elasticidade adequada
Ergonômico
Tamanho único
Com manual impresso com passo a passo completo
Vídeos e tutoriais de uso em nossas redes sociais

Azul Celeste
Cód.: WSDFAC



Sling de Argolas

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

Carregador de bebê 
de tecido com argolas

Indicado para bebês RN até 18Kg
Tecido 100% Algodão
Argolas em alumínio com laudo técnico de resistência
Ergonômico
Tamanho único
Com manual impresso com passo a passo completo
Vídeos e tutoriais de uso em nossas redes sociais

Vantagens do Sling de Argolas
- Rápido de colocar e tirar
- Compacto
- Fácil para amamentar
Benefícios do uso dos Slings
- Pracitidade com o bebê, fique 
com os braços livres
- Acalma o bebê
- Diminui refluxo e cólicas
- Fortalece o vínculo com o bebê
- Proteção e segurança para o bebê



Argolas Vermelhas
Cód.: SARGVR

Sling de Argolas

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

Carregador de bebê 
de tecido com argolas

Indicado para bebês RN até 18Kg
Tecido 100% Algodão
Argolas em alumínio com laudo técnico de resistência
Ergonômico
Tamanho único
Com manual impresso com passo a passo completo
Vídeos e tutoriais de uso em nossas redes sociais

Argolas Roxas
Cód.: SARGRX

Argolas Prata
Cód.: SARGPA

Argolas Azuis
Cód.: SARGAZ



Canguru Ergonômico

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

O Canguru que cresce
com seu bebê

Indicado para bebês de 3 meses até 18Kg
Com capuz, tecido com proteção solar fator 50
Ergonômico, com ajustes que se adequam ao tamanho do bebê
Uso na frente e nas costas
Com manual impresso com passo a passo completo
Vídeos e tutoriais de uso em nossas redes sociais

Vantagens do Canguru Ergonômico
- Rápido e fácil de colocar e tirar
- Compacto
- Ajustável para o bebê e para quem carrega
Benefícios do uso do Canguru
- Simples de colocar
- Pracitidade com o bebê, fique com os 
braços livres
- Acalma o bebê
- Diminui refluxo e cólicas
- Fortalece o vínculo com o bebê
- Proteção e segurança para o bebê



Preto com Azul Turquesa
Cód.: CGERPT

Caramelo
Cód.: CGERCR

Azul Marinho
Cód.: CGERAM

Canguru Ergonômico

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

O Canguru que cresce
com seu bebê

Indicado para bebês de 3 meses até 18Kg
Com capuz, tecido com proteção solar fator 50
Ergonômico, com ajustes que se adequam ao tamanho do bebê
Uso na frente e nas costas
Com manual impresso com passo a passo completo
Vídeos e tutoriais de uso em nossas redes sociais



Kit de Absorventes de Seio
Cód.: ABSSEI

Absorventes 
de Seio

Lado externo

Lado interno

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

Kit com 3 pares de absorventes de cores sortidas
Feitos com malha de algodão e 3 camadas internas de tecido
atoalhado para conter o excesso de leite
Macio e confortável
Pode ser lavado com as roupinhas do bebê ou com sabonete
Deixa o seio respirar, evitando a proliferação de fungos 
e bactérias



Bolsinha Térmica Estampa Divertida
Cód.: BTERDV

Bolsinha Térmica Estampa Tradicional
Cód.: BTERTR

Bolsinha Térmica

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

Alívio de cólica do bebê, cólica menstrual, dores musculares
Uso frio - diminui dores de contusões e inchaços
Pode ser aquecida no microondas ou no forno convencional
Com manual de uso
As estampas podem ser escolhidas entre modernas ou tradicionais
Tamanho 20x14cm
Com camomila

Com sementes 
e ervas



Paninho Sensorial Estampa Sortida
Cód.: PANOES

Paninho Sensorial

Catálogo de Produtos - Simples Aurora

Estimula os sentidos do bebê
Fitas coloridas para pegar ou morder. 
Plástico interno que faz barulho ao amassar
Fitas compridas para amarrar no carrinho ou bebê conforto
Lavável à mão

Brinquedinho de 
pano para o bebê



Contato

Redes Sociais

Carolina Hermes
carol@simplesaurora.com.br

41 9 9968-1192

SimplesAurora

www.simplesaurora.com.br

@simples_aurora

Simples Aurora


