
NIEZBĘDNIK 
KARMIĄCEJ MAMY
PRODUKTY, WSPIERAJĄCE KARMIENIE TWOJEGO DZIECKA



Dbając o komfort i dobre samopoczucie mam oraz ich nowonarodzonych dzieci, marka Chicco 
opracowała zestaw produktów idealnych na pierwszych 36 miesięcy bycia razem. Produkty Chicco, 
wspierające karmienie naturalne nazwaliśmy Niezbędnikiem Karmiącej Mamy, gdyż zapewniają komfort 
i wygodę w okresie karmienia maluszka. To produkty, które poprzez wspieranie karmienia naturalnego, 
sprzyjają wspólnemu celebrowaniu wyjątkowej więzi, w zgodzie z uczuciami, potrzebami i możliwościami 
zarówno mamy jak i dziecka.

Na dobry początek
wspólnych chwil razem z maleństwem



Magiczne chwile 
podczas karmienia 
naturalnego
  Ssanie jest jednym z najbardziej naturalnych, 

instynktownych odruchów dziecka, jednym 
z pierwszych jakie wykonuje, najczęściej 
już w pierwszych minutach życia.

   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 brodawkę sutkową 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 piersi 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 
to dużo więcej niż zaspokajanie głodu dziecka.

1. Zawiera niezbędne składniki odżywcze, odpowiadające na wszystkie jego potrzeby, 
szczególnie w pierwszych 6 miesiącach życia

2. Pozwala dziecku zdrowo rosnąć, chroni je przed infekcjami i chorobami

3. Jest zawsze dostępne i gotowe do spożycia, w idealnej temperaturze

4. Dziecko doskonale je trawi, a mama w naturalny sposób je produkuje

MLEKO MAMY JEST BEZ WĄTPIENIA NAJLEPSZE DLA DZIECKA, PONIEWAŻ:

Karmienie piersią 
sprzyja budowaniu więzi 

między mamą a dzieckiem, 
która będzie 

trwała już zawsze.



LAKTATOR MANUALNY
Mleko mamy jest najlepszym posiłkiem 
jaki można podać dziecku. Zarówno w pierwszej fazie 
karmienia naturalnego, a także po rozszerzeniu diety 
dziecka, mleko mamy pozostaje najbardziej polecanym 
posiłkiem. Mama, która wraca do pracy bądź też nie 
ma jej przy dziecku w porze karmienia, może odciągnąć 
pokarm laktatorem, a ten może zostać następnie podany 
dziecku przez tatę czy innego opiekuna. Taki pokarm 
jest od razu gotowy do spożycia, ale można go również 
przechowywać; w lodówce nie dłużej niż 48H, 
a w zamrażarce do 3 miesięcy. Laktator manualny 
Chicco ma wygodny, długi na wszystkie palce dłoni, 
uchwyt z miękkim pokryciem, który gwarantuje pewny 
chwyt i minimalizuje wysiłek odciągania. 
Część przylegająca do skóry zrobiona jest 
z miękkiego silikonu a innowacyjny mechanizm 
z membraną zapewnia naturalny wypływ pokarmu. 
Łatwy w montażu, użyciu i czyszczeniu. 
Kompatybilny ze wszystkimi butelkami z linii 
NaturalFeeling i Wellbeing.

 
KARMIENIE NATURALNE

TEN I INNE PRODUKTY CHICCO ZNAJDZIESZ W WYBRANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY 
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WKŁADKI LAKTACYJNE
Wkładki laktacyjne to nieodłączny towarzysz karmiącej 
mamy, zwłaszcza w początkowym etapie karmienia. 
Piersi w tym czasie wymagają szczególnej ochrony 
i higieny. Specjalna powłoka, którą pokryte 
są wkładki laktacyjne Chicco, pozwala uniknąć rozwoju 
i rozprzestrzeniania bakterii.Chłonne mikro perełki 
absorbują nadmiar pokarmu, zamieniają go 
w żel i separują od skóry, utrzymując w ten sposób pierś 
suchą, a odzież czystą. Wkładki są cienkie, przewiewne 
a dzięki gumkom idealnie przylegają do piersi. 

Regulowany, 
ergonomiczny uchwyt

Zdejmowana nakładka wykonana 
z bardzo miękkiego silikonu

Regulowany, 
ergonomiczny uchwyt

made in
ITALY

Bardzo chłonne Maksymalne oddychanie  Bardzo cienkieAntybakteryjny materiał 

93% mam pozytywnie ocenia 

wkładki antybakteryjne Chicco*.

0+



 
KARMIENIE NATURALNE

HYDROŻELOWE PLASTRY 
DO OCHRONY PIERSI
Podczas pierwszych dni karmienia, zarówno brodawki 
mamy jak i ich otoczka mogą być podrażnione. 
Niepoprawne przystawianie dziecka do piersi może 
prowadzić do powstawania bolących ran. Podrażniona 
skóra traci wilgotność i elastyczność, w efekcie czego  
goi się wolniej. W takich sytuacjach karmienie piersią 
może sprawiać ból. Hydrożelowe plastry do ochrony 
piersi Chicco to nowoczesne opatrunki stworzone, 
by wspomóc proces leczenia bardzo delikatnej skóry 
piersi i brodawek, podrażnionych w trakcie karmienia 
piersią. Produkowane w oparciu o najnowsze odkrycia 
związane z procesami leczenia skóry, w naturalny sposób 
przywracają poziom nawilżenia oraz sprzyjają gojeniu 
podrażnień. Używane już przy pierwszych oznakach 
podrażnienia brodawek, zapobiegają powstawaniu 
bardziej dotkliwych ran. Łagodzą ból kojąc, odświeżając 
i chroniąc podrażnione miejsce. 



AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE 
KARMIENIE PIERSIĄ 0+

TERMOŻELOWY OKŁAD NA PIERSI
Każda karmiąca mama słyszała o właściwościach liści kapusty. Dziś jednak, 
zamiast liści, można skorzystać z okladów żelowych, które w zależności 
od potrzeby, użyte na ciepło lub na zimno pomagają w wielu dolegliwościach 
związanych z karmieniem piersią. Zimne okłady pomogą przy obrzęku piersi 
czy zastoju w efekcie którego pojawia się ból, zaczerwienienie i podwyższa się 
temperatura. Ciepłe kompresy wspomagają wypływ pokarmu przynosząc ulgę 
w zastojach, nawale czy też gdy dojdzie do zatkania przewodu mlecznego. 
Specjalny kształt okładów żelowych Chicco sprawia, że pasują do każdej piersi. 
Okłady można też wykorzystać w innych przypadkach, jako idealny termofor 
dla maluszka, czy też zimny okład na pierwsze guzy.

OSŁONKI NA BRODAWKI
Karmienie choć naturalne, bywa bolesne. Zwłaszcza 
na początku, gdy dopiero uczymy się przystawiania 
dziecka do piersi. Osłonki na brodawki Chicco chronią 
podrażnione brodawki, łagodzą ból i umożliwiają 
karmienie nawet w przypadku płaskich brodawek. 
Wykonane są z ultracienkiego silikonu, przez co idealnie 
przylegają do piersi a ich kształt zapewnia kontakt 
zarówno noska, jak i brody maluszka ze skórą mamy. 
Opakowanie jest jednocześnie wielorazowym etui, 
które można sterylizować. Dostępne w rozmiarach 
S/M lub M/L.

Zapobiega podrażnieniom 
i pękaniu brodawek sutkowych

Delikante i łatwe w użyciu



WYPEŁNIENIE ODPORNE NA 
ODKSZTAŁCANIE 

Miękkie i zwarte wypełnienie 
wewnętrzne zapobiega wpadaniu 
w nie dziecka i pomaga mu 
w utrzymaniu prawidłowej pozycji.  

W
Y

PE
ŁN

IE

NIE Z WŁÓKNA

MAKSYMALNA HIGIENA

Boppy posiada zdejmowaną poszewkę. 
Kształt oraz zawartość pozostają niezmienione 
po wielu praniach. Zarówno wypełnienie 
jak i poszewki mogą być prane w pralce 
oraz suszone w suszarce. 

ERGONOMICZNY KSZTAŁT  

Wyjątkowy, ergonomiczny 
kształt, dopasowujący się 
delikatnie i bezpiecznie 
do talii mamy.

ROZMIAR S, M, L 

Poduszka dostosowuje się 
do każdej talii, bez uciskania 
i tracenia swojego oryginalnego 
kształtu.

PODSTAWOWE CECHY
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marka

  polecana przez

DYPLOMOWANE



AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE 
KARMIENIE PIERSIĄ 0+

WIELOFUNKCYJNA 
PODUSZKA 
DO KARMIENIA BOPPY
Poduszka Boppy to bezpieczne podparcie 
dla dziecka i zdrowa pozycja dla mamy 
podczas karmienia. Korzystanie 
z poduszki zmniejsza napięcie szyi, 
ramion i pleców u mamy. 
W kolejnych fazach rozwoju dziecka 
wspomaga raczkowanie i siadanie.

CIRCLES WOODSIE LADYBUG LANE

DOSTĘPNE KOLORY 

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.

6 m+

UCZĘ SIĘ RACZKOWAĆ!
Dziecko leżące na brzuszku na poduszce Boppy 
w naturalny sposób wzmacnia swoje mięśnie 

szyi i pleców oraz ćwiczy koordynację. 
To dobry wstęp do nauki raczkowania.

UCZĘ SIĘ SIADAĆ!
Dziecko, które zaczyna samodzielnie siadać 

potrzebuje ciepłej motywacji  od mamy, 
ale również wygodnego oparcia, które pomoże 

mu utrzymać równowagę.

9 m+

3 m+3 m+

WOODSIE

PODUSZKA DO KARMIENIA
Wygodne i bezpieczne podparcie 
dla dziecka oraz zdrowa pozycja 

dla karmiącej mamy. 

0 m+

*  Badanie wykonane w 2012 r. przez Observatorio Chicco y Art, 
The Resource Alliance, we współpracy z ponad 200 położnymi z Włoch.

marka

  polecana przez

DYPLOMOWANE



 
KARMIENIE NAPRZEMIENNE

ZGINACZE U PODSTAWY 
Zwiększają giętkość 

 i elastyczność smoczka

SZEROKA PODSTAWA
Tempo ssania, 

zbliżone do naturalnego, 
co ułatwia powrót 

do karmienia piersią 
i odwrotnie

PRZYKRYWKA
Łatwe otwieranie  jedną ręką

SZEROKI GWINT
Łatwa aplikacja pokarmu,  

wygodny chwyt 
w trakcie karmienia

0
m +

2
m +

6
m +
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Dla przedłużenia karmienia naturalnym mlekiem 
mamy Chicco stworzyło rewolucyjną linię butelek 
do karmienia naprzemiennego. 
Butelki NaturalFeeling z wymiennymi smoczkami, 
wspierają prawidłowy, fi zjologiczny sposób ssania 
dziecka, aby karmienie przebiegało w sposób jak 
najbardziej zbliżony do naturalnego. 

Innowacyjne. Jedyna linia z antykolkowym, 
ukośnym smoczkiem dla najbardziej 
komfortowego karmienia.

Ewolucyjne. Trzy butelki zaprojektowane, 
aby podążać za naturalnym, zmieniającym się 
sposobem ssania Twojego dziecka.

Umożliwiają karmienie naprzemienne. Szeroka 
podstawa smoczka umożliwia karmienie dziecka 
w zbliżonym do karmienia naturalnego tempie, 
dzięki czemu dziecko nie ma problemu 
z powrotem do ssania piersi.

Akceptowane przez dzieci. 9 na 10 dzieci akceptuje 
butelkę NaturalFeeling natychmiast po podaniu.



BUTELKA DO KARMIENIA NAPRZEMIENNEGO 
NaturalFeeling, PLASTIKOWA 

PODĄŻAJĄCA ZA NATURALNYM SPOSOBEM 
SSANIA DZIECKA

0+ 2+ 6+

ZGINACZE U PODSTAWY 
Zwiększają giętkość 

 i elastyczność smoczka

ZAKRZYWIONY SMOCZEK 
IDEALNY 

DLA NOWORODKÓW
Naśladuje instynktowny 

sposób ssania, ułatwia prawidłowe  
przystawienie dziecka

ANTYKOLKOWOŚĆ
2 zawory odpowietrzające, 

  zapobiegają połykaniu 
powietrza

SZEROKA PODSTAWA
Tempo ssania, 

zbliżone do naturalnego, 
co ułatwia powrót 

do karmienia piersią 
i odwrotnie

Ukośnie osadzony smoczek
dla prawidłowego ssania 
 i ułożenia szyi  w trakcie 

karmienia.

Zakrzywiony, elastyczny  
i giętki smoczek oraz szeroka 
baza,  ułatwiają przystawienie 
dziecka  jak do kobiecej piersi.

KA

RMIENIE

N
AT U R A L N

E

WSPIERA

Natychmiastowa akceptacja 
butelki  dzięki unikalnej budowie 
 i funkcji zakrzywionego smoczka. 

*Testy konsumenckie, Włochy, 2016

Aksamitna powłoka  
dla bardziej naturalnego 

odczucia w trakcie ssania.

PRZYKRYWKA
Łatwe otwieranie  jedną ręką

SZEROKI GWINT
Łatwa aplikacja pokarmu,  

wygodny chwyt 
w trakcie karmienia

NOWE OPAKOWANIE 
W JĘZYKU POLSKIM!



MEDIUM
przepływ średni

REGULAR
przepływ normalny

0+

2+

ADJUSTABLE
trójprzepływowy

4+

FAST
przepływ szybki

6+

6+
FOOD

przepływ do kaszki

SMOCZKI
Dostosowane do wieku 

i sposobu ssania dziecka.

MEDIUM
przepływ średni

FAST
przepływ szybki

BUTELKI KOLOROWE
Dla urozmaicenia kultowej 

linii NaturalFeeling.

przepływ szybki

przepływ średni

REGULAR
przepływ normalny

REGULAR
przepływ normalny

0+

2+

6+

Funkcjonalność i wybór wariantów kolorystycznych, 
dla wszystkich grup wiekowych.

UNIKALNY, UKOŚNY I ZAOKRĄGLONY SMOCZEK 
IDEALNY DLA NOWORODKÓW

SMOCZKI I BUTELKI KOLOROWE



BUTELKI KOLOROWE
Dla urozmaicenia kultowej 

linii NaturalFeeling.

Natychmiastowa akceptacja butelki 
 dzięki unikalnej budowie  i funkcji 

zakrzywionego smoczka. 
*Testy konsumenckie, Włochy, 2016

NaturalFeeling szkło 0 m+
150 ml przepływ normalny

Zakrzywiony smoczek jest zawsze wypełniony mlekiem, 
zmniejszając ryzyko połykania powietrza, oraz wspomaga 

prawidłowe ułożenie szyi dziecka w trakcie karmienia. 
Zginacze u podstawy smoczka zwiększają 

jego giętkość i elastyczność.

NaturalFeeling szkło 0 m+
250 ml przepływ normalny

Higieniczna i bezpieczna. Odporna na gwałtowne 
zmiany temperatur oraz wrzątek. Łatwa w uchwyceniu 
i podaniu dziecku, dzięki ergonomicznemu kształtowi. 
Kompatybilna ze wszystkimi komponentami do linii 

butelek NaturalFeeling.

UNIKALNY, UKOŚNY I ZAOKRĄGLONY SMOCZEK 
IDEALNY DLA NOWORODKÓW

Łatwe przejście między piersią 
i butelką oraz odwrotnie.

KA

RMIENIE

N
A

PRZ E MIE N
N

E

Wykonana ze szkła borowo-
krzemowego, nadającego się do mycia 

w zmywarkach oraz sterylizacji.

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ 
SZKŁA

BUTELKI SZKLANE

0+



 
KARMIENIE NAPRZEMIENNE

Gotowe w zaledwie 
kilka minut

SZYBKOŚĆ

Optymalny wybór 
pod Twoje potrzeby

12 PROGRAMÓW

Bezpieczne 
rozmrażanie

ROZMRAŻANIE

PODGRZEWACZ DO BUTELEK 
DIGITAL
     ultraszybki podgrzewa mleko 

w ok. 4 minuty;
       funkcja bezpiecznego rozmrażania;
      automatyczne ustawienie czasu podgrzewania 

– praktyczny wyświetlacz;
   utrzymuje temperaturę do 1 h;
   podgrzewanie butelek i słoików;
    automatyczny wyłącznik.
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Pozwala zachować wszystkie właściwości 
mleka dzięki stopniowemu podgrzewaniu

STOPNIOWE PODGRZEWANIE

Dla łatwego i bezpiecznego 
umiejscowienia butelek i słoiczków

PRAKTYCZNE WSPARCIE

Do automatycznego ustawiania 
podgrzewania

KONTROLA CZASU

DO PODGRZEWANIA POKARMU 
W BUTELKACH I SŁOICZKACH

PODGRZEWACZ 
DO BUTELEK TRAVEL 

PODGRZEWACZ 
DO BUTELEK HOME 

Pozwala zachować wszystkie właściwości 
mleka dzięki stopniowemu podgrzewaniu

STOPNIOWE PODGRZEWANIE

Pozwala zachować wszystkie właściwości 
mleka dzięki stopniowemu podgrzewaniu

STOPNIOWE PODGRZEWANIE

Możliwe użycie podgrzewacza 
w samochodzie

Zapobiega ryzyku przegrzania. Bez potrzeby 
kontrolowania procesu podgrzewania

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

PODGRZEWACZE 
DO BUETELEK 0+

PODGRZEWACZ DO BUTELEK 
DIGITAL
     ultraszybki podgrzewa mleko 

w ok. 4 minuty;
       funkcja bezpiecznego rozmrażania;
      automatyczne ustawienie czasu podgrzewania 

– praktyczny wyświetlacz;
   utrzymuje temperaturę do 1 h;
   podgrzewanie butelek i słoików;
    automatyczny wyłącznik.

PODGRZEWACZ DO BUTELEK 
HOME, TRAVEL
     optymalne podgrzewanie;
   posiłek gotowy w kilka minut;
    utrzymuje temperaturę do 1 h;
    podgrzewanie butelek i słoików;
   automatyczny wyłącznik.



 
KARMIENIE NAPRZEMIENNE



3 W 1 MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI 

3

3 W 1 MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI 

2 W 1 MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI 

2

Sterylizuje maximum 
6 butelek jednocześnie.

POJEMNOŚĆ

Kompatybilne ze wszystkimi 
butelkami, laktatorem 

i akcesoriami

KOMPATYBILNOŚĆ

Usuwa 99,9% bakterii, 
występujących w domu

SKUTECZNA STERYLIZACJA

Do momentu otwarcia pokrywy 
sterylizatora, przedmioty 

pozostają sterylne

24 GODZINNA OCHRONA

STERYLIZATORY
DO BUTELEK 0+

STERYLIZATOR ELEKTRYCZNY 2 W 1
    2 konfiguracje: wersja pełna i kompaktowa;
      sterylizacja w 5 min;
      akcesoria pozostają sterylne do 24 h;
      wyłącza się automatycznie po zakończeniu cyklu.

STERYLIZATOR ELEKTRYCZNY 3 W 1
     3 konfiguracje: wersja pełna, kompaktowa 
 i do mikrofalówki;
         oszczędność do 25% czasu i energii (funkcja compact eco);
        sterylizacja w 5 min;
       akcesoria pozostają sterylne do 24 h.



Usuwa 99,9% bakterii, 
występujących w domu

SKUTECZNA STERYLIZACJA

Mieści do 5 butelek 
Well-Being 

lub 4 butelki 
NaturalFeeling 

POJEMNY SZYBKI

min

AKCESORIA 
DO MYCIA BUTELEK

Extendible
surface

Simple and 
easy to clean

Extendible
surface

Simple and 
easy to clean

STERYLIZATORY
DO BUTELEK0+

STERYLIZATOR 
DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

SUSZARKA DO BUTELEK
Idealne rozwiązanie do suszenia butelek i akcesoriów do karmienia, 
zaraz po ich umyciu. Wysuwana szufl ada, zwiększa powierzchnię suszarki 
i idealnie wpasowuje się w kuchenną przestrzeń. Pionowe zaczepy umożliwiają 
suszenie smoczków lub innych, drobniejszych akcesoriów.

SZCZOTKA DO BUTELEK 3 W 1
Idealna do mycia butelek do karmienia. 
W uchwycie, znajduje sie mniejsza szczoteczka 
do czyszczenia smoczków.



SZYBKI

NOTATNIK

STERYLIZATOR 
DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

SZCZOTKA DO BUTELEK 3 W 1
Idealna do mycia butelek do karmienia. 
W uchwycie, znajduje sie mniejsza szczoteczka 
do czyszczenia smoczków.



Na dobry początek
Ponad 50 lat doświadczenia 

w branży dziecięcej, 
współpraca z Osservatorio Chicco 

i ekspertami, 
pozwala nam oferować 
rozwiązania i produkty, 

które zaspokajają potrzeby 
dzieci i rodziców.

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


