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BELLYBELL – A PRIMEIRA JÓIA DO SEU BEBÉ! 
BellyBell é uma marca 100% portuguesa para grávidas que vai mudar  

a forma como a mãe se relaciona com o seu bebé. 
 
 

 
Lisboa, 03 de Setembro de 2013 – A BellyBell é a marca de joias para grávidas que celebra a mulher 

no papel de mãe e a experiência única que é a gravidez. 

A gravidez é um momento especial na vida de qualquer mulher. A ligação mãe/bebé começa desde 

que a mulher sabe que está grávida. Esta ligação vai-se fortalecendo à medida que o bebé se 

desenvolve e a futura mãe o começa a sentir. A interação entre a mãe e o feto é o início de uma relação 

única e especial que se irá prolongar por toda a vida. Para eternizar esse momento, e para o simbolizar 

com uma joia única, nasceu a BellyBell. 

Inspirado na cultura mexicana, onde as mulheres grávidas usavam pendentes, que emitiam um tilintar, 

junto à barriga, sob crença de que protegeria a gravidez e o bebé; este pendente tem, nos dias de hoje, 

uma expressão e função com cariz mais científico: ao emitir um som junto à barriga da grávida, 

estimula a comunicação entre o feto e o mundo exterior.  

Vários estudos científicos revelam que a partir da 24ª semana o feto reage a estímulos sonoros do 

exterior e que estes são uma excelente forma de comunicação entre a mãe e o feto. A mãe pode sentir 

a reação do seu bebé ao som melodioso do BellyBell, incrementando o vínculo entre ambos.  

Muitos autores defendem ainda que estes sons ficam “gravados” na memória auditiva do feto, 

afetando-os ainda após o nascimento, transmitindo-lhes as sensações que estes sons lhes despertavam 

no meio intrauterino.. 

No entanto, a BellyBell é sobretudo uma joia! - A primeira joia do bebé!  
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O melhor presente para qualquer futura mãe e uma excelente lembrança para recordar esse período 

tão especial, depois do bebé nascer. 

Na loja online www.bellybell.pt. pode personalizar o seu BellyBell de acordo com os seus gostos e 

sexo do seu bebé! Pode optar pela joia em prata ou ouro branco (de 9k ou 19K) e escolher a cor e tipo 

de pedras preciosas que a adornam. Disponíveis estão zircónicas brancas, amarelas, azuis e rosa; e 

diamante, rubi, topázio e esmeralda. 

Mais do que um pendente para grávidas, é também uma recordação de uma fase muito importante na 

vida da mulher! 

A BellyBell é tudo isto: um amuleto de proteção, um bonito pendente, um som tranquilizante para a 

mãe e para o bebé, uma forma de estimular e comunicar com o bebé e um investimento para o futuro! 
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