
Na dobry początek!
Praktyczny poradnik dla młodych mam
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Szczęście dziecka to ważna sprawa. Dlatego z myślą o nim powstało Osservatorio Chicco – centrum ba-
dawcze dedykowane poznawaniu dziecka i jego potrzeb fizycznych, emocjonalnych oraz społecznych.

Misją specjalistów z Osservatorio Chicco jest odkrywanie, poznawanie i dogłębne zrozumienie tego, 
co daje dziecku szczęście, zarówno podczas snu, posiłku, jak i zabawy.

Kluczowym elementem w gromadzeniu informacji z zakresu pediatrii i pedagogiki oraz w poszuki-
waniu wiarygodnych naukowo rozwiązań, mających na celu dobro dziecka, jest stała współpraca ze 
światem medycyny i nauki oraz stowarzyszeniami i instytucjami działającymi w obszarach poświę-
conych dzieciom.
 
Osservatorio Chicco ma też szczególnych współpracowników: są nimi rodzice – najuważniejsi obser-
watorzy swoich dzieci oraz niewyczerpane źródło doświadczenia i cennych wskazówek.

Oto nasze wartości.
Oto Osservatorio Chicco.

Nieustanna obserwacja dziecka i jego świata 

Współpraca ze światem medycyny

Stały dialog z rodzicami

Ponieważ szczęście dzieci to ważna sprawa

Wiedza
Naukowe podejście 
Doświadczenie
Odpowiedzialność
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Magiczne chwile podczas karmienia naturalnego
Ssanie jest jednym z najbardziej naturalnych, instynktownych odruchów dziecka, a także jednym  
z pierwszych, jakie wykonuje – najczęściej już w pierwszych minutach po porodzie. Warto upewnić 
się, że dziecko jest prawidłowo przystawione do piersi, by nic nie zakłóciło tego magicznego  
dla obojga momentu. 

Usta dziecka powinny być szeroko otwarte i dokładnie otaczać sutek mamy wraz z większą częścią 
otoczki. Zaleca się przystawianie dziecka do piersi, a nie podawanie piersi leżącemu dziecku. Dziecko 
powinno znajdować się w pozycji leżącej, z buzią skierowaną do brzucha mamy. Warto skorzystać  
z poduszki do karmienia, która zapewni właściwą pozycję: zdrową dla dziecka i jednocześnie wygodną 
dla mamy. Te przygotowania, choć wydają się bardzo proste, są niezwykle ważne i warto poświęcić 
im należną uwagę, gdyż karmienie piersią sprzyja budowaniu więzi między mamą, a dzieckiem, więzi, 
która będzie trwała zawsze.

NaturalFeeling to linia produktów wspierających naturalne karmienie. Gwarantuje komfort  
i użyteczność mamom oraz dobre samopoczucie dzieciom, aby karmienie piersią trwało jak najdłużej. 
Sprzyja wspólnemu celebrowaniu wyjątkowej więzi, w zgodzie z uczuciami, potrzebami i możliwościa-
mi zarówno mamy, jak i dziecka.

�Mleko mamy jest bez wątpienia najlepsze 
dla dziecka:
n� �zawiera wszystkie niezbędne składniki 

odżywcze, najpełniej odpowiadające 
jego potrzebom, szczególnie  
w pierwszych 6 miesiącach życia;

n� �pozwala dziecku zdrowo rosnąć, chroni 
je przed infekcjami i chorobami;

n� �jest zawsze dostępne i gotowe  
do spożycia, o idealnej temperaturze;

n� �dziecko doskonale je trawi, mama  
w naturalny sposób, nieustannie  
je produkuje.

Nieustanna obserwacja dziecka i jego świata 

Współpraca ze światem medycyny

Stały dialog z rodzicami

Ponieważ szczęście dzieci to ważna sprawa
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AntybAkteryjne, żelowe wkłAdki lAktAcyjne   
Podczas karmienia naturalnego, a zwłaszcza w jego wstępnej fazie, piersi wymagają szczególnej ochrony  
i higieny, gdyż podrażniona skóra może sprawiać ból i utrudniać karmienie. Wkładki laktacyjne Chicco pokryte 
są specjalną antybakteryjną tkaniną, która pozwala uniknąć rozwoju i rozprzestrzeniania się bakterii. Wykonana 
jest z przewiewnego materiału, który pozwala sutkom i skórze biustu oddychać, zapobiegając podrażnieniom. 
Chłonne mikro perełki absorbują nadmiar pokarmu, zamieniają go w żel i separują od skóry, tym samym 
utrzymują pierś suchą, a odzież pozostaje czysta. Wkładki są bardzo cienkie, przez co niewidoczne pod ubraniem. 
Dzięki regulacyjnym gumkom idealnie przylegają do piersi. Dla większej higieny i wygody pakowane są w osobne 
torebki.

AntybAkteryjny MAteriAł 
-  pozwala uniknąć rozwoju bakterii na skórze biustu, zapobiegając podrażnieniom i popękaniu skóry
-        utrzymuje piersi w doskonałych warunkach higienicznych, dzięki czemu są zawsze gotowe  

do podania dziecku

MAkSyMAlne oddycHAnie  
-  podwójna warstwa zewnętrzna wykonana z przewiewnego materiału pozwala oddychać  

sutkom i skórze, zapobiegając podrażnieniom 

bArdZo cHłonne 
  - super chłonne mikro perełki doskonale pochłaniają nadmiar sączącego się mleka  
i zapobiegają zabrudzeniom  odzieży

bArdZo cienkie 
-  idelanie przylegają do piersi i nie są widoczne pod ubraniem

teStowAne derMAtoloGicZnie 
-  testy kliniczne wykazały, że używanie wkładek laktacyjnych pozwala uniknąć podrażnień, 

popękania skóry na biuście i stanów zapalnych sutków
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oSłonki nA brodAwki
Chronią podrażnione brodawki, łagodzą ból i umożliwiają karmienie 
piersią nawet w przypadku płaskich brodawek. Wykonane są 
z miękkiego silikonu, pokrytego karbowanymi pierścieniami, 
przypominającymi strukturę piersi mamy, aby zapewnić dziecku jak 
najbardziej naturalne odczucia. Ich kształt zapewnia kontakt noska 
dziecka ze skórą mamy. Opakowanie jest jednocześnie wielorazowym 
etui, które można sterylizować. Dostępny rozmiar: S i L.

lAktAtor MAnuAlny
Laktator pozwala kontynuować podawanie najlepszego, 
naturalnego pokarmu nawet, gdy mama nie może zrobić 
tego osobiście. Praktyczny, ergonomiczny uchwyt  
z miękkim pokryciem gwarantuje pewny chwyt  
i minimalizuje wysiłek odciągania. Część, która 
bezpośrednio styka się ze skórą, zrobiona jest z bardzo 
miękkiego silikonu. Innowacyjny mechanizm z membraną 
zapewnia naturalny wypływ pokarmu i łatwiejsze 
odciąganie. Laktator jest łatwy w montażu,  
użyciu i sterylizacji, ponieważ składa się tylko z kilku 
elementów. Jest też praktyczny i kompatybilny  
ze wszystkimi butelkami z linii NaturalFeeling i Wellbeing.

efektywne i delikAtne tłocZenie

PełnA wyGodA

wyjątkowA delikAtność

cHuStecZki do PielęGnAcji PierSi  
Wzbogacone w proteiny pszenicy i mleka, pozwalają  
na utrzymanie naturalnej równowagi hydrolipidowej skóry. 
Bezzapachowe i bezsmakowe, całkowicie bezpieczne dla dziecka, 
nie wymagają spłukiwania. Nie zawierają perfum, alkoholu  
i barwników. Nie powodują uczucia ściągnięcia. Chusteczek 
można używać zarówno przed, jak i po karmieniu piersią.

Zarówno w pierwszej fazie karmienia naturalnego, a także po rozszerzeniu diety dziecka, mleko mamy 
pozostaje najbardziej polecanym posiłkiem. Jeśli mama musi wrócić do pracy bądź nie ma jej przy  
dziecku w porze karmienia, może ręcznie odciągnąć pokarm przy użyciu laktatora, aby potem oso-
biście bądź z czyjąś pomocą, odpowiednio dobraną butelką do karmienia, podać go dziecku. Odcią-
gnięty pokarm jest od razu gotowy do spożycia, ale można również podać go dziecku później. Istotne 
jest, aby odciągnięty pokarm przechowywać nie dłużej niż 48 h w lodówce i nie dłużej niż 3 miesiące 
w zamrażarce. 
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* Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Linia butelek, która podąża za rozwojem dziecka  
w najbardziej naturalny sposób 
Mleko mamy jest najlepsze dla noworodka, jednak gdy karmienie piersią nie jest możliwe, 
wówczas najlepszym rozwiązaniem jest NaturalFeeling. To jedyna linia butelek, która pozwa-
la na karmienie dziecka w najbardziej naturalny sposób. Podąża bowiem za bardzo dynamiczną,  
fizjologiczną ewolucją sposobu ssania u dziecka, jaka następuje w pierwszym półroczu jego ży-
cia.  W tym czasie sposób ssania przechodzi od prostego wyciskania do właściwego, intensywne-
go ssania. Każdy z ewolucyjnych smoczków NaturalFeeling o 3 różnych, specyficznych kształ-
tach oraz różnych przepływach, dedykowany jest innej fazie rozwoju sposobu ssania u dziecka,  
aby perfekcyjnie dostosować się do jego aktualnych potrzeb. Butelki NaturalFeeling to idealny  
wybór dla mam, które chcą karmienie naturalne łączyć z karmieniem butelką. 

6m+

4m+

0m+

Unikalny  
ukośny i ZAokrąGlony  

smoczek właściwy  
dla nieMowląt 

ZAokrąGlony 
smoczek  

dla roZwijAjącycH Się
dZieci

nieZnAcZnie ZAokrąGlonA
baza i wydłużony smoczek 
dla StArSZycH dZieci

250 ml trójPrZePływowy 330 ml PrZePływ SZybki

330 ml PrZePływ do kASZek

150 ml PrZePływ norMAlny

250 ml PrZePływ średni
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Smoczki w butelkach NaturalFeeling

Zawsze wypełniony mlekiem, redukuje połykanie powietrza

Sprzyja właściwemu ułożeniu szyi noworodka

Zginacze u podstawy smoczka zwiększają jego elastyczność
i giętkość, odtwarzając ruchy ssania jak w czasie karmienia
piersią

Zapewnia łatwe chwytanie rozwijającym się dzieciom 

Zginacze u podstawy smoczka zwiększają jego elastyczność  
i giętkość

Zapewnia łatwe uchwycenie w czasie ssania starszym 
dzieciom

Wydłużony smoczek zachęca język dziecka do wytwarzania 
ruchu fali i prawidłowego połykania

Zginacze u podstawy smoczka zwiększają jego elastyczność  
i giętkość

Podwójny system antykolkowy 
zapobiega połykaniu powietrza  
co minimalizuje ryzyko  
wystąpienia kolki 

niezwykle miękki silikon  
i teksturowana baza naśladująca pierś 
matki dla naturalnego chwytania

Sprzyja karmieniu butelką i piersią

Wszystkie rodzaje smoczków NaturalFeeling mogą być używane z butelką NaturalFeeling o dowolnej pojemności.
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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,

Ponad 50 lat doświadczenia  
w branży dziecięcej,  

współpraca z Osservatorio Chicco  
i ekspertami pozwala Chicco oferować 

rozwiązania i produkty,  
które zaspokajają potrzeby  

dzieci i rodziców.
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