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Boppy	to	więcej	niż	poduszka	do	karmienia.	 
To	wielofunkcyjny	produkt,	który	towarzyszy	rodzinie	 

i	pomaga	w	kolejnych	etapach	rozwoju	 
psychomotorycznego	dziecka,	 

jeszcze	wiele	miesięcy, 
	począwszy	od	dnia	jego	narodzin.
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™2006

 

 

   2
01

4 WINNER

 B
EST AWARD

SCHOSEN BY MOMS

 

 B
EST AWARD

S

 

 

   2
01

4 WINNER

 B
EST AWARD

SCHOSEN BY MOMS

 

 

   2
01

4 WINNER

 B
EST AWARD

SCHOSEN
BY MOMS



DOSTĘPNE	KOLORY

3m

6m 9m

PodUSzkA  
do kARMIENIA
Wygodne i bezpieczne podparcie 
dla dziecka oraz zdrowa pozycja  
dla karmiącej mamy. 

UczĘ	SiĘ	RaczKOwać!
Dziecko leżące na brzuszku  
na poduszce Boppy w naturalny 
sposób wzmacnia swoje mięśnie 
szyi i pleców i ćwiczy 
koordynację. To dobry wstęp  
do nauki raczkowania.

„Ta poduszka to strzał w dziesiątkę dla wszystkich mam, które chcą podczas karmienia 
czuć się naprawdę komfortowo. Z Boppy nie tylko unikniesz wszelkich początkowych 
trudności związanych z prawidłowym dostawieniem dziecka do piersi, ale będziesz  
też mogła swobodnie pracować przy komputerze, czy oddać się wciągającej lekturze,  
bo to poduszka, która uwalnia twoje ręce. Z Boppy możesz więc karmić, odpoczywać 
i robić wszystko to, na co masz ochotę – zapewniając jednocześnie dziecku wygodny  
dostęp do tego, co dla niego najlepsze – mleka mamy.”

Polecamy!
 

Dzieci są ważne
www.dziecisawazne.pl

odPoCzyNEk  
I zABAWA

W przytulnym  
gniazdku Boppy 

 dziecko może  
odpocząć w wygodnej 

pozycji z delikatnie 
uniesioną głową.  
Tuż po karmieniu 

 uniknie w ten sposób 
ulewania.

UczĘ	SiĘ	SiaDać!
Dziecko, które zaczyna 

samodzielnie siadać 
potrzebuje ciepłej 

motywacji od mamy,  
ale również wygodnego 

oparcia, które pomoże mu 
utrzymać równowagę.
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PRODUKT DZIECIĘCY

BOPPY	TO	iDEaLNa	ODPOwiEDź	 
NA PoTRzEBy dzIECkA I jEgo RodzICóW  

NA WIELU ETAPACH RozWojU

Opinia Mamy
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Dobra poduszka  
do karmienia to mniejsze	
napięcie, które powstaje 

w plecach, szyi i ramionach 
matki w czasie karmienia. 

Idealna poduszka przydatna  
też w różnych innych sytuacjach. 
Można ją wykorzystywać jako 
podparcie	dla	noworodków	 
po	karmieniu, tak by główka 
dziecka była uniesiona  
– zmniejsza to liczbę i skalę 
epizodów ulewania się pokarmu.

Podparcie	dla	dziecka,	 
gdy	zaczyna	raczkować	 
i	siadać, gdyż sprzyja  
to wzrostowi i rozwojowi mięśni 
górnej części ciała. 

Ograniczenie	nacisku	
na	brzuch mamy 
w czasie karmienia 

 i idealne dopasowanie  
do każdej talii. 

To bezpieczne	
podparcie	 

dla ssącego dziecka.

BoPPy PodUSzkA do kARMIENIA To:

   właściwe	przystawienie	dziecka	do	piersi to	podstawa	karmienia	piersią.  
Niestety może to być pewnym wyzwaniem, szczególnie na początku laktacji. Gdy dziecko przyjmie 
nieprawidłową pozycję może zranić brodawkę sutkową mamy, spowodować dyskomfort i ból.

   Korzystanie	z	poduszki	do	karmienia	znacznie	ułatwia	karmienie. Mięśnie ramion 
mamy mniej się męczą, dziecko nie osuwa się. Poduszka do karmienia niemowląt to wsparcie także  
w innych życiowych sytuacjach. Noworodkom o słabym napięciu mięśniowym oraz wcześniakom 
łatwiej jest ssać, gdy ich ciało jest dobrze podparte.

To także idealne wypełnienie Miracle Middle z poliestrowego włókna, ani	zbyt	miękkie (dziecko 
zapadałoby się w poduszkę wraz ze spadkiem jej wysycenia powietrzem), ani	zbyt	twarde (co jest mniej 
wygodne i przyjemne, a także mniej bezpieczne). To cyrkulacja	powietrza	i	tkanina		zapobiegające	
nadmiernemu	nagrzewaniu	i	poceniu	się	dziecka	(małe dzieci nie są jeszcze w stanie regulować 
temperatury swojego ciała, przez co przegrzanie może być dIa nich szkodliwe).

SzczEgóLNE	właściwOści	BOPPY

marka

  polecana przez



OSSERvaTORiO	chiccO	ODDałO	BOPPY	 
w	RĘcE	MaM	i	POłOżNYch,	aBY	SPRawDzić,	 
jaK	OcENiają	cEchY	i	fUNKcjE	PODUSzKi.	

wYNiK	TESTU	BYł	jEDNOzNaczNY:

PODUSzKa	DO	KaRMiENia	zNaczącO	wPłYwa 
Na	wzROST	ODSETKa	KaRMiącYch	PiERSią	MaM!

MaMY	DOcENiają!
  90% mam uczestniczących  

w badaniu stwierdziło,  
że preferują karmić dziecko  
z pomocą poduszki Boppy. 

  W teście uczestniczyły 
zarówno kobiety  
po naturalnym porodzie  
(89 kobiet), jak i po cesarskim 
cięciu (16 kobiet).

POłOżNE	POLEcają!
  99% położnych uważa 

poduszkę do karmienia  
za cenną pomoc dla mam.

  92% położnych poleca 
korzystanie z poduszki 
o specjalnym kształcie,  
takim jak Boppy.

  85 % położnych uważa  
za niezwykle istotne, 
możliwość prania poduszki 
do karmienia w całości.*

BAdANIE: Szpital St. Luke  
w Denver/Colorado 
rozpoczął w 2011 roku 
badanie, którego celem było 
zwiększenie odsetka kobiet 
karmiących piersią.  
Do akcji zaproszono kobiety  
tuż po porodzie. Zarówno 
one, jak i ich Partnerzy  
oraz personel szpitala wzięli 
udział w szkoleniu. 

WyNIk: w	ciągu	2	lat	od	wdrożenia	tych	działań	udało	się	zwiĘKSzYć	odsetek	kobiet	karmiących	

piersią	z	34,1%	do	78,3%.		Dzięki	użyciu	poduszki	Boppy	mamy	mogły	przyjąć	lepszą	i	zdrowszą	
pozycję,	dzięki	czemu	karmienie	było	wygodniejsze.

90%	
MAM WoLI 
KaRMić	 

z	POMOcą	
PodUSzkI  

do kARMIENIA!

* Badanie zostało przeprowadzone przez Osservatorio Chicco i Art, The ResourceAlliance na grupie 200 położnych w 2012 roku.



THE SPECIAL FEATURES

	 Next2Me	ustawione	obok	łóżka	rodziców	to	bezpieczny	sen	dziecka 
	 oraz	spokój	i	wygoda	rodziców.	

   Spokojne i wygodne	karmienia nocne.

   Intensywne budowanie więzi.

   Spokojniejszy	sen całej rodziny.

   Naturalnie wyregulowany	dobowy	rytm maluszka.

   W przyszłości to niezależność, pewność	siebie i otwartość dziecka.

6 różnych 
wysokości

składane nogi  
dla uniwersalnego  

dopasowania do różnych  
typów łóżek

oddychający materac 
i siatkowa wstawka  

dla lepszej cyrkulacji 
powietrzna

regulację wysokości łóżeczka 
możesz wykorzystać,  

aby ustawić je  
w pozycji lekko nachylonej,  

jeśli dziecku 
 często się ulewa  

lub jest przeziębione



NExT2ME I BoPPy – dUET IdEALNy!
doBIERz PRodUkTy koLoRySTyCzNIE:

04 079902 020 000
CIRCLES

80 58664 055 937
CIRCLES

07 079903 170 000
STENCILS

80 58664 057 757 
dENIM

06 079339 680 000
FUCHSIA

00 079902 830 000
WILdFLoWERS

80 58664 035 267
SILVER

07 079903 180 000 
SUNNy dAy

07 079339 720 000
doVE gREy

06 079902 720 000
WoodSIE

08 079904 390 000
FRENCH RoSE

08 079904 380 000
ELEPHANTS BLUE

	Dodatkowe	poszewki	dla	większego	komfortu	użytkowania,	 
bezpieczeństwa	i	higieny	dziecka	i	mamy.

Poszewki	bawełniane

Poszewki	welurowo-bawełniane

Biuro i Showroom Chicco
ul. Połczyńska 31a, 01-377 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 290 59 90
www.chiccopolska.pl, info.pl@artsana.com,          Chicco Polska,


