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Wiemy, że pierwsze 36 miesięcy życia dziecka to szczególny czas,  

pełen chwil, które już nigdy się nie powtórzą.  

To właśnie dlatego od 60 lat wykorzystujemy naszą pasję i doświadczenie, 

aby wspierać rodziców i dbać o to, by każda chwila  

z maleństwem była pełna szczęścia i spokoju. 

Nieustannie obserwujemy dzieci i otaczający je świat,

rozmawiamy z ich rodzicami,  

współpracujemy z lekarzami i położnymi,

bo szczęście dzieci jest dla nas najważniejsze.

KARMIENIE MALuSzKA

Karmienie piersią to nie tylko zaspokajanie podstawowej potrzeby dziecka. To także moment 
bliskości mamy i maluszka – pełen uczuć i emocji. Mama przytulając dziecko do piersi zapewnia 
mu poczucie spokoju i bezpieczeństwa, tak potrzebne dla prawidłowego rozwoju; mama natomiast 
czerpie radość z wzajemnej bliskości. Karmienie piersią powinno odbywać się w przytulnym, 
spokojnym miejscu, zapewniającym wygodę mamie i maluszkowi.

Mamy, które z pewnych względów nie karmią piersią, także mogą czerpać korzyści z psychologicznych 
aspektów związanych z bliskością dziecka w czasie karmienia. Tuląc dziecko, wymieniając 
wzajemne spojrzenia i uśmiechy podczas karmienia butelką mama również zapewnia 
poczucie wzajemnej bliskości. Warto pamiętać, że tata także może karmić maluszka butelką  
– to nieoceniona okazja, żeby poznawać dziecko i nawiązywać z nim bliską relację.

Z każdym karmieniem rodzice i maluszek wzajemnie się poznają i coraz lepiej rozumieją.
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WYGODNE ODCIĄGANIE MLEKA

Mleko mamy jest najlepszym posiłkiem, jaki można podać dziecku – zarówno w czasie wyłącznego 
karmienia naturalnego, jak i przy rozszerzeniu diety dziecka. Jeśli mama wraca do pracy bądź też  
z pewnych względów nie ma jej przy dziecku w porze karmienia, może odciągnąć mleko  
laktatorem, a to może zostać następnie podane dziecku przez tatę czy innego opiekuna. Taki pokarm  
jest od razu gotowy do spożycia, ale można go również przechowywać; w lodówce nie dłużej niż  
48 godzin, a w zamrażarce nawet do 3 miesięcy.
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Wygodny 

Wygodna pozycja,
komfortowe odciąganie

Delikatny i skuteczny 

1. Szybszy tryb stymulacji przez 
pierwsze 2 minuty pracy,  
aby pobudzić przepływ mleka

2. Po dwóch minutach automatyczne 
przełączenie na wolniejszy  
tryb odciągania

 
ERGONOMICZNY
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Intuicyjny i dostosowany do potrzeb

Możliwość wyboru 
jednego z 10 poziomów 

odciągania w obu 
trybach  pracy laktatora

 laKtator eleKtryczny
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n  Delikatna nakładka z miękkiego silikonu  
z aksamitną powłoką “mum effect” dostosowuje się  
do piersi i jest łagodna dla skóry

n  Wyświetlacz cyfrowy dla łatwego podglądu czasu 
pracy i intensywności odciągania mleka

n   Intuicyjne przyciski zapewniają 
możliwość zmiany parametrów 
odciągania  za jednym dotknięciem

n   Dwa rodzaje zasilania: za pomocą 
baterii lub dołączonego zasilacza 
sieciowego

n  Ergonomiczna muszla ustawiona pod 
odpowiednim kątem zapewnia wygodną pozycję 
podczas odciągania

n  Kompatybilny z butelkami    
NaturalFeeling

WYRÓB MEDYCZNY*

* Wyrób medyczny klasy II a – dyrektywa europejska 93/42 / EWG i 2007/47 / WE
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 laKtator manualny

Miękka powłoka 

Delikatny dla skóry piersi

WYGODNY EFEKTYWNYE F F E C T I V E
C O M F O R T A B L E

n   Dołączony smoczek 0+ z serii 
NaturalFeeling, kompatybilny  
z pojemnikiem laktatora

n   Delikatna nakładka  
z miękkiego silikonu  
z aksamitną powłoką  
“mum effect” dostosowuje 
się do piersi i jest łagodna 
dla skóry

n   Ergonomiczny uchwyt  
dla wygodnego trzymania,  
bez uczucia zmęczenia

n   Kompatybilny z butelkami 
NaturalFeeling i Well-being

n   Podwójne  
wykorzystanie  
pojemnika 
z dołączoną zakrętką  
– jako pojemnik  
do przechowywania mleka  
lub z dołączonym smoczkiem  
– jako butelka do karmienia

Ergonomiczny uchwyt 

Wygodne odciąganie mleka

WYGODNY EFEKTYWNYE F F E C T I V E
C O M F O R T A B L E

n  Ergonomiczna muszla ustawiona pod 
odpowiednim kątem zapewnia wygodną pozycję 
podczas odciągania
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POMOC W CzASIE KARMIENIA PIERSIĄ

W czasie karmienia skóra piersi wymaga szczególnej ochrony. Podczas pierwszych dni karmienia 
zarówno brodawki, jak i ich otoczka mogą być podrażnione. Niepoprawne przystawianie dziecka  
do piersi może prowadzić do powstawania bolących ran. Podrażniona skóra traci nawilżenie  
i elastyczność, w efekcie czego goi się wolniej. W takich sytuacjach karmienie piersią może sprawiać 
ból. Mogą się pojawić również objawy takie jak zaczerwienienie i obrzęk piersi, a także zastój, 
nawał pokarmu czy zatkanie przewodu mlecznego. Istnieje jednak wiele produktów, które 
pomogą mamie w czasie karmienia piersią.

Oddychające 

Niewidoczne pod ubraniem
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BARDZO CHLONNE

Sucha powierzchnia 

zapewniają uczucie suchości

n   Specjalna powłoka  
pozwala uniknąć rozwoju  
i rozprzestrzeniania bakterii

n   Chłonne mikroperełki absorbują 
nadmiar pokarmu, zamieniają go  
w żel i separują od skóry, utrzymując  
w ten sposób pierś suchą, a odzież czystą

 codzienna ochrona brodaWeK 

WKŁadKi laKtacyjne / 30 szt., 60 szt.
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leczenie podrażnionych brodaWeK

hydrożeloWe plastry do ochrony piersi / 6 szt.

Wspomagają leczenie podrażnionych  
i popękanych brodawek,  
przed użyciem mogą być  

schłodzone w lodówce dla jeszcze  
lepszego uczucia ukojenia

OCHRONA I GOJENIE

DE
LIKATNE DLA SKÓRY

zapobiegają podrażnieniom 
i pękaniu brodawek sutkowych; pomocne  
przy wklęsłych lub płaskich brodawkach

OCHRONA

Nawilżają i odświeżają skórę,  
są cienkie i łatwe w aplikacji 

OCHRONA I GOJENIE

DE
LIKATNE DLA SKÓRY

* Wyrób medyczny klasy II a – dyrektywa europejska 93/42 / EWG i 2007/47 / WE

WYRÓB MEDYCZNY*

osŁonKi na brodaWKi / 2 szt., S/M, M/L

n   Wycięte boki dla zapewnienia kontaktu 
nosa i brody dziecka ze skórą mamy

n    Ultracienki silikon  
dla idealnego przylegania do piersi, 
aksamitna powłoka „mum effect” 
zapewnia bardziej naturalne odczucia  
w trakcie ssania

n   Praktyczne etui do wygodnego  
przechowywania i sterylizacji

pomoc przy obrzęKu, zastojach i naWale poKarmu

oKŁady termożeloWe na piersi / 2 szt.

* Wyrób medyczny klasy II a – dyrektywa europejska 93/42 / EWG i 2007/47 / WE

WYRÓB MEDYCZNY*

n Specjalny kształt pasujący do każdej piersi

Pomocne przy zapaleniu piersi, zatkanych 
przewodach mlecznych; mogą być używane 

przed karmieniem 

W A R M  U S E  C O L D  U S E NA ZIMNO  NA CIEPLOI

Łagodzą obrzęk i ból piersi;  
mogą być stosowane po karmieniu

W A R M  U S E  C O L D  U S E NA ZIMNO  NA CIEPLOI

n  Pokrowiec z miękkiego materiału delikatny  
dla wrażliwej skóry piersi

w
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WYGODNE I BEzPIECzNE KARMIENIE

Karmiąc piersią mama powinna zadbać o właściwą pozycję – swoją i dziecka. Ważne jest, aby miała 
wygodnie podparte ręce, co pozwoli zmniejszyć napięcie pleców, ramion i szyi. Dziecko 
powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości, aby było odpowiednio i bezpiecznie przystawione 
do piersi mamy. Pomocna w tym będzie poduszka do karmienia piersią. Poduszkę można również 
wykorzystać podczas karmienia butelką przez mamę, tatę lub innego opiekuna. 

poduszKa do Karmienia

6 m+

Wstęp do raczkowania 
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

Wsparcie przy siadaniu 
Dziecko, które zaczyna  

samodzielnie siadać, potrzebuje 
ciepłej motywacji od mamy,  

ale również wygodnego oparcia, 
które pomoże mu utrzymać 

równowagę

9 m+

Odpoczynek 
W przytulnym gniazdku Boppy 

dziecko może odpocząć w wygodnej 
pozycji z delikatnie uniesioną głową.  

ułożone w ten sposób  
tuż po karmieniu uniknie  
w ten sposób ulewania

3 m+

n  Wypełnienie odporne na odkształcanie 
pomaga w utrzymaniu prawidłowej pozycji

n  Maksymalna higiena – dzięki możliwości 
prania w pralce poszewki i wypełnienia kształt 
oraz zawartość pozostają niezmienione nawet 
po wielu praniach

n  Uniwersalny rozmiar – poduszka  
dostosowuje się do każdej talii, bez uciskania 
i tracenia swojego oryginalnego kształtu

 n  Ergonomiczny kształt dopasowujący się 
delikatnie i bezpiecznie do talii mamy

W
y

PE
łn

IE

nIE Z WłóKna

marka

  polecana przez

DYPLOMOWANE
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ŁĄCzENIE KARMIENIA PIERSIĄ I BuTELKĄ

Wybierając butelkę do karmienia dziecka, warto zwrócić uwagę na smoczek. Powinien on wspierać 
prawidłowy, fizjologiczny sposób ssania dziecka, aby karmienie przebiegało w sposób 
najbardziej zbliżony do naturalnego. Smoczek powinien podążać za zmieniającym się sposobem 
ssania dziecka. Niektóre smoczki mają również właściwości antykolkowe.

butelKi do Karmienia naprzemiennego

ukośnie osadzony smoczek 
dla prawidłowego 

ułożenia szyi dziecka  
w trakcie karmienia

Akceptuje*
96%

ID
EAL  POS IT I ON

F O R  N E W B O R N S

Potwierdza **
95%
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OZYCJA DLA NOWORODKÓW
 

Akceptacja  
przez 96% dzieci*

Akceptuje*
96%

ID
EAL  POS IT I ON

F O R  N E W B O R N S

Potwierdza **
95%
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OZYCJA DLA NOWORODKÓW
 

95% mam potwierdza 
łatwość przejścia  

z piersi na butelkę i z powrotem  
(karmienie naprzemienne)**

Akceptuje*
96%

ID
EAL  POS IT I ON

F O R  N E W B O R N S

Potwierdza **
95%
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OZYCJA DLA NOWORODKÓW
 

* Testy konsumenckie wsród 50 mam i dzieci w wieku 0-3 msc, Włochy, 2016
** Testy konsumenckie wsród 100 mam i dzieci w wieku 0-6 msc, Włochy, 2016

n  Szczelna przykrywka  
dla maksymalnej ochrony  
i higieny

n  Podstawa smoczka zapewnia tempo 
ssania zbliżone do naturalnego,  
co ułatwia powrót do karmienia piersią  
i odwrotnie

n  Zginacze u podstawy zwiększają 
giętkość i elastyczność smoczka

n  Szeroki gwint zapewnia łatwe  
napełnianie i czyszczenie 
butelki, a także wygodny chwyt 
podczas karmienia

Wyprodukowano we Włoszech,
nie zawierają bisfenolu A

n  Zakrzywiony smoczek (0+, 2+) – idealny  
dla noworodków i niemowląt, naśladuje 
instynktowny sposób ssania, ułatwia prawidłowe  
przystawienie dziecka

n  2 zawory antykolkowe zapobiegają 
połykaniu powietrza, a w efekcie  
zapobiegają kolkom

n  Delikatny materiał z miękkiego silikonu  
z aksamitną powłoką „mum effect”  
dla bardziej naturalnego odczucia w trakcie ssania
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zestaWy do Karmienia 

zestawy do karmienia są dostępne w dwóch kolorach: niebieskim i różowym

n  Butelka NaturalFeeling 150 ml (0+)

n  Smoczek PhysioAir (0+)

n  Butelka NaturalFeeling 250 ml (2+)

Smoczki NaturalFeeling podążają za naturalnym, zmieniającym się sposobem ssania Twojego dziecka. 
Wspierają prawidłowy, fizjologiczny sposób ssania dziecka – wszystko po to, aby karmienie przebiegało 
w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego, dzięki czemu dziecko nie ma problemu z powrotem  
do karmienia piersią.

smoczKi do buteleK

adjustable 
trójprzepływowy

4+ 6+
Food 

przepływ do kaszki 

regular 
przepływ wolny

0+

150 ml

Fast 
przepływ szybki

6+

medium 
przepływ średni 

2+

250 ml

330 ml

Dodatkowe smoczki do butelek naturalFeeling
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POzYCJA JĘzYKA JEST KLuCzOWA DLA FIzJOLOGICzNEGO ODDYCHANIA 

Prawidłowe, fizjologiczne oddychanie to oddychanie przez nos. usta są zamknięte, język 
znajduje się w prawidłowej pozycji – jest skierowany do przodu i do góry, a powietrze przepływa 
przez nos. zdarza się jednak, że dzieci z pewnych powodów nie oddychają przez nos, a przez usta 
lub przez nos i usta jednocześnie (oddychanie mieszane). zaburzenia oddychania mogą prowadzić 
do poważnych zaburzeń w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, takich jak: wolniejsze tempo wzrostu, 
trudności z mówieniem, infekcje jamy ustnej i dróg oddechowych, trudności z karmieniem, drażliwość 
czy zaburzenia snu.

uŁOŻENIE JĘzYKA JEST WAŻNE DLA ROzWOJu JAMY uSTNEJ 

Prawidłowe ułożenie języka w jamie ustnej to wysunięcie go do przodu i do góry przy 
zamkniętych ustach. Ta pozycja języka odgrywa ważną rolę dla prawidłowego rozwoju twarzoczaszki 
dziecka. Prawidłowo ułożony język wywiera stały, równomierny nacisk na podniebienie, przez co pomaga 
mu rozszerzać się i jednocześnie tworzyć miejsce na zęby. Te nawyki są o tyle istotne, że do 4. roku 
życia dziecka szkielet jego twarzoczaszki osiąga aż 60% swojego dorosłego rozmiaru. Nieprawidłowe 
układanie języka w pierwszych, kluczowych latach życia może być przyczyną problemów z zębami  
w późniejszym czasie, takich jak stłoczenie, zgryz otwarty czy krzyżowy.

ODPOWIEDNIO DOBRANY SMOCzEK WSPOMAGA FIzJOLOGICzNE ODDYCHANIE  
I PRAWIDŁOWY ROzWÓJ JAMY uSTNEJ

Odruch ssania jest charakterystyczny dla dzieci i pojawia się już w okresie prenatalnym. Jest on związany 
nie tylko z zaspokojeniem głodu. W czasie ssania wytwarza się hormon szczęścia, zwany serotoniną, który 
zapewnia spokój i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli rodzice zdecydują się na korzystanie ze smoczka, warto 
zwrócić uwagę, aby jego kształt był odpowiedni dla anatomii jamy ustnej dziecka. Odpowiedni kształt 
smoczka pomaga w prawidłowym ułożeniu języka dziecka, co z kolei wspomaga prawidłowe, 
fizjologiczne oddychanie przez nos, a także wspiera rozwój jamy ustnej i uzębienia.

Artykuł powstał we współpracy z prof. Luca Levrini – Insubria University

zASPOKAJANIE ODRuCHu SSANIA u DzIECKA

SSANIE TO NATuRALNY ODRuCH DzIECKA, KTÓRY zAPEWNIA Mu SPOKÓJ I POCzuCIE 
BEzPIECzEŃSTWA

Już w pierwszych trzech miesiącach ciąży podczas badania uSG można zauważyć, że prawie wszystkie 
dzieci zaczynają w tym okresie ssać swoje palce. Jest to naturalny odruch, który stymuluje produkcję 
serotoniny – hormonu szczęścia. Pomaga to im uspokoić się, zapewniając dobry nastrój i poczucie 
bezpieczeństwa. Po urodzeniu odruch ssania jest zaspokajany przez karmienie piersią. u niektórych 
dzieci potrzeba ssania może być jednak silniejsza i spowodować, że dziecko będzie niespokojne i zacznie 
ssać kciuk lub inne palce. Odpowiedzią na potrzebę ssania, które nie jest związane z zaspokojeniem 
głodu, może być odpowiednio dobrany smoczek uspokajający, który zwiększy komfort mamy  
i dziecka. Wybierając smoczek należy zwrócić uwagę na jego kształt – powinien pasować  
do anatomii jamy ustnej dziecka i wspierać prawidłowe ułożenie języka. Jest to kluczowe  
dla fizjologicznego oddychania, a także dla prawidłowego rozwoju jamy ustnej.

Źródła: 
1. Young Min Ahn et al; Treatment of obstructive sleep apnea in children; Korean J Pediatr;53(10):872-879; 2010 2. T. Peltomäki, 
The effect of mode of breathing on craniofacial growth – revisited; European Journal of Orthodontics, Volume 29, Issue 5, Pages 
426–429, 2007 3. SIDO, 2015 4. www.myobrace.com 5. 46th Sido (Italian Society of Orthodontics) Congress. Milan, 2015.

JĘzYK JEST uSTAWIONY 
DO PRzODu I DO GÓRY,  

ABY uTRzYMAć NATuRALNIE 
OTWARTE DROGI ODDECHOWE
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smoczKi uspoKajające

Kształt PhysioForma™ to wynik współpracy między Centrum Badawczym Osservatorio 
Chicco, doświadczonymi pediatrami oraz Włoskim Towarzystwem Ortodoncji. Analiza różnych 
kształtów smoczków wykazała, że kształt PhysioForma™ doskonale przylega do podniebienia  
i pomaga w prawidłowym ułożeniu języka – do przodu i do góry.

O
RTODONTYCZNY

T
E

STO

WANY KLIN
IC

ZN
IE

physioForma™  Wspomaga 
Fizjologiczne oddychanie  

i Wspiera harmonijny  
rozWój jamy ustnej dziecKa.

physioForma™  to WyjątKoWy KsztaŁt  
WszystKich smoczKóW chicco.

Kształt PhysioForma™ to kształt wszystkich smoczków Chicco,  
także tego, który już ma Twój maluszek.

 
 

n  Główka skierowana ku górze pozostawia miejsce 
na naturalne ułożenie języka

n  Cienka podstawa pozwala na wygodne domknięcie ust

 

n  Zakrzywiona główka powoduje równomierne 
rozłożenie nacisku języka na podniebienie,  
umożliwiając jego prawidłowy rozwój

n  Wgłębienie na spodzie główki i drobne rowki  
naśladują naturalny kształt podniebienia, pomagając 
ułożyć język we właściwej pozycji
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Mały i ultralekki,  
iIdealny dla noworodków, 
zwłaszcza dla wcześniaków

Sprzyja przepływowi 
powietrza

Comfort
Ergonomiczny  
i komfortowy

Ergonomiczny i lekki

Miękki  i delikatny, idealny 
na dzień i na noc

Wszystkie smoczki zapakowane są w praktyczne etui,  
które można wykorzystać również do sterylizacji smoczków

m
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K
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0-2m 0-6m 
2-6m 6-16m 16-36m
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WYGODNE I BEzPIECzENE  
PRzYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW

W pierwszym roku życia rodzice poświęcają szczególnie dużo czasu i uwagi na czynności związane  
z karmieniem maluszka. Zarówno w okresie karmienia naprzemiennego, jak i podczas 
rozszerzania diety, należy zadbać, żeby posiłki przygotowywane były w odpowiedni  
i bezpieczny sposób, pozwalający zachować wszystkie wartościowe składniki odżywcze. 
Po skończonym posiłku natomiast należy zadbać o czystość butelek i akcesoriów do karmienia. 
Nieocenioną pomocą będzie odpowiednio dobrany podgrzewacz oraz sterylizator, dzięki którym 
przygotowywanie posiłków będzie wygodne,  szybkie i bezpieczne.

podgrzeWacz do buteleK digital

Stopniowe podgrzewanie

Pozwala zachować 
wszystkie właściwości mleka

12 programów

Dla dopasowania 
do potrzeb i preferencji

Rozmrażanie

Bezpieczne rozmrażanie 
posiłków

n  Wyświetlacz cyfrowy  
i powiadomienia dźwiękowe  
dla wygodnego  
i intuicyjnego użytkowania

n  Progamowanie czasu  
dla automatycznego  
rozpoczęcia podgrzewania posiłku

n  Praktyczny uchwyt  
dla łatwego i bezpiecznego  
umiejscowienia butelek  
i słoiczków w podgrzewaczu

Szybkość

Podgrzewa w zaledwie  
kilka minut

szybKość

12
  PROGRaMóW

n  Odpowiedni dla butelek i słoiczków  
dla wygodnego przygotowywania 
różnych posiłków
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sterylizator eleKtryczny 3 W 1podgrzeWacz do buteleK home, traVel

n  Podgrzewa w zaledwie kilka minut

szybKość

n Utrzymanie temperatury  
do 1h po podgrzaniu

n  2 programy do podgrzewania butelek 
i słoiczków

n  Zasilacz samochodowy dla wygodnego 
korzystania również w trakcie podróży

Home

Travel

n  Stopniowe podgrzewanie – pozwala 
zachować wszystkie właściwości mleka

3 konfiguracje: pełnowymia-
rowa, kompaktowa  

lub do użycia w mikrofalówce  
– w zależności od potrzeb

min
3

n  Efektywna sterylizacja 
– eliminuje 99,9% szkodliwych 
zarazków

n  24-godzinna ochrona 
– gdy pokrywa jest zamknięta,  
akcesoria pozostają   
zdezynfekowane

Wersja EKO

użycie wersji kompaktowej 
to krótszy czas i mniejszy 

pobór prądu – do 25%

Wersja do mikrofali

Pozwala na bardzo  
szybką sterylizację 

Czas sterylizacji

Szybki i łatwy w użyciu:
sterylizuje w zaledwie 5 minut

(bez czasu na rozgrzanie)

3 w 1

n Duża pojemność – do 6 butelek

n  Kompatybilność ze wszystkimi 
laktatorami, butelkami i akcesoriami 
do karmienia Chicco

usetoEasy

Kills
of 

Germs
99   

.9%
Kills

of 
Germs
99   .9%

 full size
compact

microwave

21 3

 full size

compact

microwave

2

1

3

 full size

compact
2

1 full size
compact
21

Safe
Stop

COMPACT eco

h

h

min min

h24

h1
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sterylizator do KuchenKi miKroFaloWej

suszarKa do buteleKszczotKa siliKonoWa

Szybkość

n  24-Godzinna ochrona gdy pokrywa  
jest zamknięta, akcesoria pozostają  
zdezynfekowane

n  Duża pojemność – mieści  
do 5 butelek Well-Being  
lub 4 butelek NaturalFeeling

sterylizator eleKtryczny 2 W 1

n  Kompatybilność ze wszystkimi 
laktatorami, butelkami  
i akcesoriami do karmienia chicco

n  Efektywna sterylizacja – eliminuje 
99,9% szkodliwych zarazków

n  24-godzinna ochrona 
– gdy pokrywa jest zamknięta,  
akcesoria pozostają  
zdezynfekowane

automatyczne wyłączanie 
po zakończonym cyklu 

2 konfiguracje:  
pełnowymiarowa lub kompaktowa

2

2 w 1

n Duża pojemność – do 6 butelek

min

n  Wysuwana 
szuflada zwiększa 
powierzchnię suszarki 
i idealnie wpasowuje 
się w kuchenną 
przestrzeń

n  Pionowe zaczepy umożliwiają wygodne 
suszenie butelek, smoczków lub innych, 
drobniejszych akcesoriów

n  Efektywna sterylizacja  
– eliminuje 99,9%  
szkodliwych zarazków

n  Kompatybilna 
ze wszystkimi 
butelkami Chicco

n  Bardzo miękkie, 
nierysujące powierzchni 
silikonowe wypustki, 
higieniczne, łatwe  
do wyczyszczenia

n  Możliwość  
wygodnego  
zawieszenia  
w kuchni
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NAuKA SAMODzIELNEGO PICIA

Picie z kubeczka to dla malucha nauka samodzielności. Wymaga ono innego ułożenia ust  
i zaangażowania innych mięśni niż podczas picia mleka z piersi czy też butelki ze smoczkiem. 
Korzystając z kubka dziecko ćwiczy również umiejętność chwytania. Wybierając kubek należy 
zwrócić uwagę na wiek dziecka, ale przede wszystkim na jego indywidualne umiejętności i preferencje.

KubKi do nauKi picia 4+ / 200 ml

Wyprodukowano we Włoszech,
nie zawierają bisfenolu A

n  Bardzo miękki i elastyczny 
silikonowy ustnik, delikatny  
dla wrażliwych dziąseł dziecka

n  łatwe do uchwycenia  
i wygodne do trzymania rączki, 
idealne do rozwijania umiejętności 
motorycznych; rączki można  
również zdjąć

n  System „niekapka” dla bezpiecz-
nego i wygodnego użytkowania 
przez dziecko
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KubKi na różne etapy rozWoju dziecKa

Elementy kubków Chicco można ze sobą łączyć 
– każda nakrętka pasuje do każdego kubka

MIX &
MATCH

 Funkcja niekapka  
lub wolny przepływ

Wejdź na chicco.pl i poznaj wszystkie akcesoria dla mam i maluszków.

Na dobry początek!

Kubek przejściowy 
Idealny do stopniowego 

przejścia z piersi  
lub butelki ze smoczkiem  

na pierwszy kubek

Kubek ze słomką 
Wspiera naukę picia  

ze słomki

Kubek 360o 
Pomocny do nauki picia 
z otwartego kubka, bez 

rozlewania

Kubek z ustnikiem 
Pomocny do nauki picia  

z otwartego kubka,  
bez rozlewania

Kubek treningowy 
Pomocny dla rozwoju umiejętności 

samodzielnego picia

Kubek z ustnikiem 
Idealny do picia nawet  

w podróży

Kubek ze słomką 
Praktyczny podczas  

aktywności na zewnątrz

4m+ 12m+

6m+ 14m+

w


