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Nová odsávačka materského mlieka

Manuálna odsávačka 
mlieka (0574.10)

Jemnosť a efektívnosť v jednom pre dlhšie a pokojnejšie dojčenie. Dojčenie je vždy odporúčané, pretože 
materské mlieko má všetko, čo dieťa potrebuje k správnemu rastu. Nová odsávačka materského mlieka 
Chicco vám pomáha pri tejto skúsenosti so všetkou jemnosťou, ktorú potrebujete a efektívnosťou, ktorá 
robí jej použitie jednoduchšie. Pretože dať vaše mlieko je tak jednoduché, ako dať vašu lásku.

EXTRA MÄKKÁ 
SILIKÓNOVÁ VLOŽKA
pre maximum jemnosti
na prsníku. Mäkký, jemný
povrch, ktorý objíme
a masíruje prsník.

ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
pre maximum pohodlia 
pri odsávaní vďaka 
ergonomickému tvaru 
a mäkkému poťahu rukoväte.

EFEKTÍVNE A JEMNÉ ODSÁVANIE 
vďaka inovatívnemu Chicco Systému, 
ktorý robí odsávanie ešte viac 
jednoduchým a prirodzením.

*Efektívnosť a komfort potvrdená 91 % matiek.  
*92 % matiek ohodnotilo pozitívne efektívnosť a 89 % ohodnotilo pozitívne 
celkový komfort odsávačky.  
(Na základe prieskumu trhu v roku 2013, medzi 110 matkami.  
Prieskum vykonaný spoločnosťou Artsana S.p.A.)

0 %
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Balónková odsávačka materského mlieka (02825.00)

Klasická odsávačka mlieka má jednoduché použitie  
pre rýchle a efektívne odsávanie mlieka. 
Odsávačka je vybavená systémom kontroly intenzity satia,  
ktorý zabezpečuje, že odsávačka pracuje rýchlejšie  
alebo pomalšie, čím garantuje jemné odsávanie  
bez bolestivého naťahovanie bradaviek. 

Ak si želáte dieťa ihneď kŕmiť, stačí nasadiť fyziologický 
cumlík, ktorý je súčasťou balenia. 

Prenosná elektrická odsávačka Chicco je špeciálne navrhnutá tak, aby odsávala mlieko tak jemne, ako je to len 
možné. Mamičky si môžu vybrať intenzitu a frekvenciu satia, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám a fyziológii ich 
prsníkov. Navyše, vďaka exkluzívnej pamäťovej funkcii, si odsávačka pri opätovnom zapnutí pamätá naposledy 
nastavenú frekvenciu satia, čo uľahčuje každodenné používanie. Mäkké silikónové membrány dokonale priľnú 
a jemne masírujú prsník a tým napomáhajú extrakcii mlieka. Vďaka fyziologickému cumlíku, ktorý je súčasťou 
balenia môžete dieťa začať ihneď kŕmiť. Prenosná elektrická odsávačka mlieka pracuje na 1,5 V batérie typu AA, 
alebo je ju možné pripojiť k elektrickej sieti prostredníctvom vlastného adaptéra. 

Elektrická odsávačka materského mlieka

REGULÁTOR PRIETOKU

NASTAVENIE RÝCHLOSTI

PRACUJE AJ NA BATÉRIE

Elektrická odsávačka 
materského mlieka (02328)
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S ANTIBAKTERIÁLNYM 
POVRCHOM
Antibakteriálny povrch 
tampónov zabraňuje 
množeniu baktérií  
na pokožke a predchádza 
tak podráždeniu a tvorbe 
ragád.

SUPER ABSORBČNÉ
Superabsorbčná vrstva 
z mikrogranúl zadržuje 
tekutinu a bráni  
jej presakovaniu  
na povrch.

MAXIMÁLNA 
PRIEDUŠNOSŤ 
Vonkajšia priedušná  
vrstva dovoľuje bradavke  
a pokožke dýchať  
a predchádzať tak jej 
podráždeniu.

NEVIDITEĽNÉ
Tenké a neviditeľné  
pod oblečením,  
maximum pohodlia 
v každom momente.

Korektor prsných 
bradaviek (02432)

Chránič bradaviek 
kaučuk 2 ks  
S (02252)  
L (02254)

Chránič bradaviek 
silikón 2 ks  
S (02253) 
L (02255)

Antibakteriálne tampóny  
do podprsenky 
30 ks (61779)  
60 ks (61773)  
120 ks (70773)

Pomôcky pri dojčení

Čistiace obrúsky  
na prsia  
20 ks (68811)  
80 ks (68812)

Obohatené o prírodné 
proteíny. Bez vône  
a príchute.

dermatologicky 
testované
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Fľaše Well-Being
SKLENENÉ FLAŠE WELL-BEING
Sklenené fľaše Well-Being sú skutočne prírodná rada fliaš vďaka 
použitému materiálu, priehľadnosti a čistote skla. Neobsahuje 
žiaden BISPHENOL A. Tepelne odolné sklo fľaše dlhšie udrží teplotu 
dojčenskej stravy, preto je ideálna pre deti už od narodenia. 

POLYPROPYLÉNOVÉ FLAŠE WELL-BEING
Rada polypropylénových fliaš je jednoduchá na čistenie a veľmi  
praktická pre mamy. Fľaše neobsahujú žiaden BISPHENOL A  
a sú ponúkané v rôznych atraktívnych dizajnoch.

Fľaša Well-Being sklenená
kaučukový cumlík  
150 ml (60040)
240 ml (60041)

silikónový cumlík  
150 ml (60042) 
240 ml (60043)

Fľaša Well-Being  
0 % BPA, 150 ml 
kaučukový cumlík 
(70750.00)
silikónový cumlík
(70750.80)

Fľaša Well-Being  
0 % BPA, 250 ml
kaučukový cumlík 
(70760.00)
silikónový cumlík 
(70760.80)

Fľaša Well-Being  
0 % BPA, 330 ml
kaučukový cumlík 
(70770.00)
silikónový cumlík 
(70770.80)

Fľaša Well-Being  
0 % BPA - slza, 250 ml
kaučukový cumlík (75724.31)
silikónový cumlík (75725.31)

Normálny prietok
81620 - kaučuk
81625 - silikón

Stredný prietok
81621 - kaučuk
81626 - silikón

Nastaviteľný prietok
81623 - kaučuk
81627 - silikón

Rýchly prietok
81622 - kaučuk
81628 - silikón

Na kašu
81624 - kaučuk
81629 - silikón

Fľaša WWell-Well-W Being Well-Well-W

PROTIKOLIKOVÝ VENTILČEK
Predchádza prehĺtaniu vzduchu  

a pomáha redukovať výskyt koliky  
u detí, čkanie a zvracanie.

FLUSSO REGOLABILE

FLUSSO NORMALE

FLUSSO MEDIO

FLUSSO VELOCE

FLUSSO PAPPA

FLUSSO REGOLABILE

FLUSSO NORMALE

FLUSSO MEDIO

FLUSSO VELOCE

FLUSSO PAPPA

FLUSSO REGOLABILE

FLUSSO NORMALE

FLUSSO MEDIO

FLUSSO VELOCE

FLUSSO PAPPA

FLUSSO REGOLABILE

FLUSSO NORMALE

FLUSSO MEDIO

FLUSSO VELOCE

FLUSSO PAPPA

FLUSSO REGOLABILE

FLUSSO NORMALE

FLUSSO MEDIO

FLUSSO VELOCE

FLUSSO PAPPA

Fyziologické 
cumlíky na fľašu, 2 ks

VRÚBKOVANÝ PROFIL CUMLÍKA
Spolu s prirodzenou pružnosťou 
prírodného kaučuku umožňuje 

predlžovanie cumlíka a napodobňuje  
tak tvar bradavky.

ŠPECIÁLNA DĹŽKA
Navrhnutý tak, aby napodobňoval  

bradavku počas kŕmenia: cumlík zväčšuje  
svoju dĺžku počas satia na dvojnásobok  

oproti pôvodnému stavu.

ŠIROKÁ BÁZA
Zabezpečuje maximálnu podporu  
pre pery dieťaťa a uľahčuje satie.

Fyziologický cumlík

4
4

4 4
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Udržuje obsah 

teplý až 5 hodin
Viečko  

ako miska

Miesto na lyžičku

Rychlý ohrev

Rychlý ohrev

Rychlý ohrev

Ohrievač fliaš 
Home (07388.00)

Cestovný ohrievač 
fliaš (07389.00)

Ohrievač fliaš  
Digital (07390.00)

Udržuje teplotu 
počas 1 hodiny

Udržuje teplotu 
počas 1 hodiny

Bezpečnostná  
poistka  

automatického 
vypnutia

Bezpečnostná  
poistka  

automatického 
vypnutia

Časovač  
pre odložený  

štart

Podpora  
pre menšie fľaše  
a detskú stravu

Podpora  
pre menšie fľaše  
a detskú stravu

Možnosť 
použitia v aute

12 ohrievacích
programov

(vrátane 
rozmrazovania)

Podpora  
pre menšie fľaše  
a detskú stravu

Dávkovač sušeného 
mlieka (71226)

Termoobal na dojčenskú fľašu
(02652.00)

Termoska  
na jedlo
(60181)

Rychlý ohrev

pre odložený 

Termoobal na dojčenskú fľašu

Ohrievače a termosky
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Kefa na fľaše  
a cumlíky 
(69189.40)

Stojan  
na odkvapkávanie 
fliaš a cumlíkov 
(65357.30)

Stojan 
na odkvapkávanie 
fliaš a cumlíkov
(65357.30)

2 in 1: Contains
a teat brush

Differentiated bristles,
reach into every corner

2 in 1: Contains
a teat brush

Differentiated bristles,
reach into every corner

Sterilizácia

Elektrický sterilizátor 2v1 (07392)
Praktická a efektívna sterilizácia za pár minút.  
2 nastaviteľné konfigurácie podľa objemu sterilizácie.

Elektrický sterilizátor 2v1 (07392)

Ultra rýchla 
sterilizácia

Ničí 99,9% baktérií  
v domácnosti

24-hodinová ochrana: 
obsah zostáva sterilný 
pokiaľ sa neotvorí veko

Vhodné pre všetky  
typy fliaš, odsávačiek  

a doplnkov

usetoEasy

Kills
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99   
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99   .9%
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99   
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of 
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99   .9%

 full size
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 full size

compact

microwave

2

1
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 full size

compact
2

1 full size
compact
21

Safe
Stop

COMPACT eco

h

h

min min

h24
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Sterilizátor do mikrovlnej rúry (65846)
Rýchla sterilizácia len za 5 minút (840 W). 
Udržuje obsah sterilný počas 24 hodín.

Dezinfekčný roztok 1000 ml 
(64857) 
Vysoko účinný dezinfekčný 
roztok účinný proti baktériám, 
plesniam a vírusom, vhodný  
na všetky výrobky, ktoré 
nemožno tepelne sterilizovať. 

Čistiace obrúsky 15 ks (01001) 
Obrúsky v sterilných vreckách  
bez chute a vône ideálne na čistenie 
cumlíkov, hračiek či ovocia počas 
cestovania, alebo keď nemôžeme 
použiť vodu.

Studená sterilizácia

Stojan 
na odkvapkávanie 

cestovania, alebo keď nemôžeme 
použiť vodu.
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Cumlík Physio Soft je vyrobený z jedného kusu materiálu  
a vďaka tomu je výnimočne mäkký, ideálny aj na spánok.

Aktívny ortodontický upokojujúci cumlík

DROBNÉ VÝBEŽKY na cumlíku 
napodobňujú prirodzené zvrásnenie 
podnebia a sú referenčným bodom  

pre jazyk počas satia a prehĺtania.

DRÁŽKA A ZAOBLENÝ TVAR 
podporujú prirodzenú pozíciu jazyka  

v ústach a jeho naturálne pohyby.

TVAR cumlíka rovnomerne rozdeľuje tlak 
jazyka na podnebie, čím zabezpečuje jeho 

prirodzený a správny vývoj počas rastu  
dieťaťa, a to aj vďaka trom rôznym  

veľkostiam (0m+, 4m+, 12m+).

EXTRÉMNE MÄKKÁ ZÚŽENÁ PÄTA 
CUMLÍKA umožňuje dieťaťu jednoduchšie 

zavrieť ústa a redukuje tak riziko 
nerovnomerných zubných oblúkov.

SPOZNAJ PHYSIO

NAVRHNUTÉ V SPOLUPRÁCI S TALIANSKOU  
SPOLOČNOSŤOU ORTODONTISTOV

mäkký prírodný kaučuk, pružný  
a odolný pre pocit prirodzeného 

upokojenia

priehľadný a hygienický silikón,  
extra jemný a odolný

Vysoko kvalitné materiály

KAUČUK SILIKÓN

Celokaučukový 
cumlík

Celosilikónový 
cumlík

Celosilikónový  
cumlík ružový

Celosilikónový  
cumlík modrý 

71984 01808 02711.10 02711.20

71985 01809 02712.10 02712.20

71986 01810 02713.10 02713.20 

4

4

4
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Cumlíky Physio majú ergonomický tvar s jemnými zaoblenými hranami, ktoré sú prispôsobené  
tvaru detských úst. V ponuke kaučukové aj silikónové cumlíky.

Nové cumlíky Physio Air rešpektujú jemnú detskú pokožku. Špeciálne otvory na obrube cumlíka  
zabezpečujú prúdenie vzduchu a predchádzajú tak podráždeniu pokožky spôsobeného hromadením slín.
Physio Air sú silikónové cumlíky.

2 ks DIEVČA CHLAPEC FLUORESKUJÚCE

72920.11 - kaučuk
72930.11 - silikón

72920.21 - kaučuk
72930.21 - silikón

72922.11 - kaučuk
72932.11 - silikón

72922.21 - kaučuk
72932.21 - silikón

72922.41 - kaučuk
72932.41 - silikón

72924.11 - kaučuk
72934.11 - silikón

72924.21 - kaučuk
72934.21 - silikón

72924.41 - kaučuk
72934.41 - silikón

2 ks DIEVČA CHLAPEC

72731.11 72731.21

72733.11 72733.21

72735.11 72735.21

4

4

4

4

4

4

Ergonomický tvar s dostatkom 
miesta pre bradu aj nos

Dýchacie otvory pre maximálnu 
cirkuláciu vzduchu

Zaoblené hrany  
pre jemný dotyk
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Už od prvých mesiacov majú detské ústočká rôzne potreby. Chicco prichádza s kompletnou radou  
hryzačiek, ktorá uspokojuje individuálne potreby dieťaťa počas rôznych fáz rastu zúbkov  
(2m+ žuvanie, 4m+ osvieženie).

Dvojité púzdro  
na cumlík (07264)

Doplnky k cumlíkom

Hryzačky

Retiazka na cumlík  
zelená (04084)

Hryzačka čerešne
(71520.30)

Hryzačka krúžok
(71520.60) 

Hryzačka Soft Relax, 2m+, 2 ks
(02578)

Soft Connector

M
or

di

cch
iare  Chew

ing

2 m +

Le
ni

re  Refreshing

4 m +

St
im

ol

are  Stimulating

6 m +

Dojčenský bavlnený 
podbradník 2 ks (03237.10)

Doplnky k cumlíkom

Jemný
k pokožke

Extra 
absorbčná 

vrstva

Šnúrka
na cumlík

Soft on
baby skin

10
0% COTTON

Extra absorbent
dribble catcher

With soother
ribbon

Soft on
baby skin

10
0% COTTON

Extra absorbent
dribble catcher

With soother
ribbon

Retiazka na cumlík  
s krytom (07263)

Doplnky k cumlíkom

M
or

di

cch
iare  Chew

ing

2 m +

Le
ni

re  Refreshing

4 m +

St
im

ol

are  Stimulating

6 m +
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Nová rada pohárikov Chicco bola vytvorená s ohľadom na každý detail vývinu dieťaťa. Rôzne tvary  
a inovatívne vlastnosti týchto produktov pomáhajú dieťaťu prejsť od satia k pitiu a získať tak viac  
samostatnosti. Všetky výrobku sú 0 % BPA.

Hurá, poďme spoznávať nové chute! Kŕmenie
Prechod od dojčenia ku kŕmeniu je skutočné dobrod-
ružstvo. Dieťa spoznáva nové chute a štruktúry jedla, 
ktoré sú dosť odlišné od doteraz známeho maminho 
mlieka. Čas kŕmenia je tiež dôležitý krok v psycholog-
ickom, emocionálnom a vzdelávacom procese vývoja 
dieťaťa, ktoré je viac a viac samostatné a zručné  

pri používaní lyžičky, pohárika, či taniera. Aby bol 
tento prechod čo najjednoduchší, Chicco prináša 
rodičom a deťom kompletnú radu užitočných  
a praktických produktov, s pomocou ktorých si 
užijete čas kŕmenia spoločne a bez stresu.

dieťaťa, ktoré je viac a viac samostatné a zručné 

Dieťa začína 
spoznávať aj niečo 
iné ako mamine 

mliečko a potrebuje 
mamu, aby ho 

nakŕmila.

Dieťa skúša piť 

z vlastného pohára, 

držať lyžičku 

a jesť jedlo rôznej 

štruktúry. 

Dieťa môže 
samostatne jesť a piť 
za stolom, či mimo  
neho a správne 
používa príbor 
a pohárik.

Fľaša učiaca s uškami Soft Cup (06823)

Mákký, flexibilný  
silikónový náustok

Pohárik učiaci s uškami Meal Cup (06824) 
Evolučný pohárik, ktorý sa postupne  
mení na skutočný prvý detský pohár  
na pitie.

Pevný náustok 
s mäkkou oporou  
pre pery

Netečie

Mäkké 
odnímateľné 
držadlá

Netečie

Fľaša termo športová  
so slamkou (06825)

Flexibilná 
silikónová slamka  
s uzatváraním

Izolačná vrstva udrží  
nápoj dlhšie teplý  
alebo studený

Fľaša učiaca s uškami Soft Cup (06823)

Mäkké 
odnímateľné 
držadlá

Netečie

silikónová slamka 

nápoj dlhšie teplý 

Pohárik učiaci s uškami Meal Cup

Netečie

Ergonomický 
tvar pre lepšie 
uchopenie

Netečie

4

4

Kolísavá základňa  
zabraňuje  
prevrhnutiu
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Riad

Tanier Stay Warm 2v1 (06826)
je tu, aby bolo kŕmenie dieťaťa jednoduchšie  
a pokojnejšie, bez strachu o teplotu jedla.  
Do spodnej časti taniera nalejete horúcu vodu, 
ktorá udrží jedlo teplé, a keď dieťa podrastie, máte  
2 taniere, ktoré sa môžu použiť aj samostatne. 

Jedálenský set tanier a miska (06827)
pomáha deťom učiť sa jesť samostnatne. 
Krásne grafické motívy deti zabavia  
a motivujú. 

Udržuje  
teplotu jedla

Protišmyková 
úprava.

Lyžička silikón Soft 
(06828)

Zaoblené
hrany

Zaoblené
hrany

Lyžička / vidlička nerez 
(06831.00)

Lyžička 
so zahnutou špičkou
(06829.00)

Lyžička / vidlička plast 
(06830.00)

Zahnutá mäkká 
špička pomáha  
pri prvých pokusoch 
o samostatné jedenie

Mäkká a flexibilná 
silikónová špička, 
jemná k detským 
ďasnám

Špička lyžičky 
sa nedotýka stola

Vhodné  
do mikrovlnnej  

rúry

Vhodné  
do umývačky  

riadu

Vhodné  
do mikrovlnnej  

rúry

Vhodné  
do umývačky  

riadu
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Jedálenské darčekové sety

Podbradníky

Jedálenský set 6m+ (06832.05)
Skvelý darčekový set, ktorý pomôže začať 
jesť samostatne.
Set obsahuje:
Tanier Stay Warm 2v1
Lyžičku so zahnutou špičkou
Fľaša učiaca sa Soft Cup

Jedálenský set 12m+ (06833.00)
Darčekový set poskytujúci dieťaťu všetko 
potrebné pre jedenie a pitie samostatne.
Set obsahuje:
Tanier a misku
Plastovú lyžičku a vidličku
Pohárik učiaci sa Meal Cup

Bavlnený podbradník 
nepremokavý 3 ks (03238.10)

Jednorazové podbradníky 40 ks 
(67440)

Mäkký plastový podbradník  
s kapsou (03239.00)

Jemný
k pokožke

Zachytí
všetky 

omrvinky

Nepremokavá
vrstva 

Možno prať  
v práčke

Vhodný aj
do umývačky 

riadu

PodbradníkyPodbradníky

Darčekové sety obsahujú všetko, čo mama a dieťa potrebujú počas učiacej sa fázy jedenia. 
Dve verzie setov sledujú rôzne vývojové štádia dieťaťa.
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Chicco predstavuje novú líniu detskej kozmetiky Baby Moments, kompletnej rady každodenných 
produktov na čistenie a hydratovanie citlivej a jemnej detskej pokožky. Hypoalergénne a dermatologicky 
testované produkty sú charakterizované bezpečným zložením vhodným aj pre citlivú pokožku dieťaťa  
už od narodenia.

KOMPLETNÁ RADA
Kozmetika Baby Moments obsahuje všetky produkty potrebné pre každodennú starostlivosť o citlivú 
detskú pokožku. V ponuke sú produkty na kúpanie a prebaľovanie dieťaťa, ako aj vyživovanie a ochranu 
jeho jemnej pokožky každý deň, od prvého dňa!

Čistiace obrúsky
(02738.00 -16 ks, 02738.10 - 72 ks uzatvárateľné, 02738.30 - 3x 72 ks)
Čistiace obrúsky jemne čistia a zároveň vyživujú citlivú detskú 
pokožku. Ich zloženie s Aleo Vera a kamilkami je ideálne  
na starostlivosť o pokožku počas prebaľovania, ako aj na čistenie 
tváre a rúk.

Detský púder 150 g (02737)
Upokojuje a chráni detskú 
pokožku svojim absorpčným 
a zjemňujúcim zložením 
založením na ryžovom škrobe. 
Zanecháva pokožku priedušnú 
bez upchávania jej pórov.

Ochranný upokojujúci krém  
na detský zadoček 100 ml (02736)
Krém chráni jemnú detskú pokožku 
zadočku a vytvára priedušnú ochrannú 
vrstvu proti zapareninám. Krém 
obsahuje 10% oxidu zinočnatého  
a pantenol, ktorý pôsobí 
regeneračne na detskú pokožku. 

BEZPEČNOSŤ A VYSOKÁ KVALITA
Baby Moments je kozmetika rešpektujúca aj tú najcitlivejšiu pokožku, takže si môžete byť istý,  
že ste zvolili to najlepšie riešenie pre starostlivosť o vaše dieťa.

Všetky produkty sú:

Prebaľovanie

Pre mäkké objatie s vôňou dieťaťa!

• BEZ PARABÉNOV 
• HYPOALERGÉNNE
• BEZ SLS A SLES látok

• KLINICKY TESTOVANÉ na citlivej pokožke
• BEZ ALKOHOLU a FARBÍV
• REŠPEKTUJÚCE prirodzené pH
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Jemný šampón na telo a vlasy 200 ml 
(02844), 500 ml s dávkovačom (02845) 
Šampón vďaka svojmu zloženiu jemne 
čistí citlivú detskú pokožku už od prvého 
kúpeľa. Ovsené výťažky pôsobia 
upokojujúco a zjemňujúco. Neutrálne pH 
nedráždi oči a absencia parabénov, SLS  
a SLES látok garantuje extra starostlivosť  
o citlivú pokožku novorodencov.

Pena do kúpeľa "žiadne slzy" 200 ml (02836)
Šampón na vlasy "žiadne slzy" 200 ml (02839)
Šampón na telo a vlasy "žiadne slzy" 200 ml (02841),
500 ml s dávkovačom (02842). Jemné zloženie šampónov  
a peny nedráždi oči a výťažky z nechtíka lekárskeho majú 
zjemňujúce účinky na citlivú detskú pokožku a vlásky.  
Bez parabénov, SLS, SLES, farbív a alkoholu. Klinicky testované  
na citlivej pokožke. Hypoalergénne – vyrobené tak,  
aby minimalizovalo riziko kožných alergií.

Jemné hydratačné telové mlieko 200 ml (02838),  
500 ml s dávkovačom (02849)
Vyživuje detskú pokožku a udržuje ju hladkú  
a jemnú. Obsahuje sladké mandľové mlieko,  
ktoré má zjemňujúce a vyživujúce vlastnosti.  
Neobsahuje oleje a rýchlo sa vstrebáva.  
Bez parabénov, farbív a alkoholu. Klinicky  
testované na citlivej pokožke a hypoalergénne.

Krém do chladného počasia 50 ml (02847)
Jeho zloženie založené na kakaovom masle, posilňuje 
prirodzenú ochranu detskej pokožky vytvárajúc 
ochrannú vrstvu proti nepriazni počasia.  
Bez parabénov, farbív a alkoholu.  
Klinicky testované a hypoalergénne. 

Jemné mydlo 125 g
(02855) 
Šetrne čistí a hydratuje 
detskú pokožku, vďaka 
obsahu glycerínu. Mydlo 
založené na výťažkoch  
zo zeleniny. 

Masážny olejček 200 ml (02850)
Vďaka zloženiu založenom na oleji z ryžových otrúb 
robí pokožku hladkú a zamatovo jemnú. Olejček sa  
tiež odporúča na odstránenie mliečnej chrasty  
z hlavičky dieťaťa. Rýchlo sa absorbuje a neobsahuje 
konzervanty, parabény, farbivá a alkohol. Klinicky 
testované na citlivej pokožke a hypoalergénne. 

Darčekový set Baby Moments 
(03207)
1x Pena do kúpeľa "žiadne slzy"  
 200 ml
1x Šampón na vlasy "žiadne  
 slzy" 200 ml
1x Ochranný upokojujúci krém  
 na detský zadoček 100 ml

Kúpanie

Starostlivosť o pokožkuStarostlivosť o pokožku
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Zubná hygiena

Nosná hygiena

SKÔR AKO ZAČNÚ ZÚBKY RÁSŤ
Pediatri odporúčajú čistiť detské ďasná po každom kŕmení,  
aby sa predchádzalo tvorbe baktérií. Pravidelným čistením  
už v útlom veku vznikajú dobré hygienické návyky,  
ktoré pomôžu, keď sa začnú objavovať zúbky.

POČAS RASTU ZÚBKOV
Skôr ako sa začnú zúbky prerezávať, objavujú sa malé,  
ale nepríjemné problémy ako natečené ďasná a podráždenie. 
Deti cítia rastúcu potrebu kúsať a cítia úľavu vďaka hryzačkám 
a špeciálnym kefkám.

Upokojujúci zubný gel a kefka na prst (02525)
Kefka na prst s extra mäkkými silikónovými štetinkami je ideálna  
na čistenie a masáž detských ďasien. Pomáha odstraňovať povlak 
z mlieka a udržuje ústnu dutinu čistú. Upokojujúci zubný gel vďaka 
výťažkom z kamiliek upokojuje podráždené detské ďasná a pomocou 
Xylitolu dezinfikuje ústnu dutinu. Je bez príchute a môže sa aj prehltnúť. 
V ponuke aj ako samostaný výrobok (02083).

Zubná kefka učiaca (06960)
Slúži na masírovanie ďasien. Malá, zaoblená hlavička je ideálna 
pre detské ústočká a masážne výstupky pomáhajú zmierňovať 
podráždenie ďasien. Ochranný krúžok zabezpečuje, aby si dieťa 
nevložilo kefku príliš hlboko do úst.

   
   

  E
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  B

EGINNING

   
   

TRAINING

   
   

  E
XPERT

   
  B

EGINNING

   
   

TRAINING

s kamilkami

s xylitolom

Nosná odsávačka PhysionClean (04904)
Ergonomický tvar s rukoväťou, jemný a ohybný 
materiál pre šetrné odstránenie nosných hlienov. 
Disponibilná tryska s vloženým absorbčným 
filtrom zabezpečuje maximálnu hygienu.

Fyziologický roztok
2 ml ,10 ks (04944)
Uvoľňuje hlieny a pomáha  
ich ľahšiemu odsatiu.

Nosná odsávačka balóniková
(04923) 
Tradičná nosná odsávačka ideálna  
pre deti, ktoré majú prebytok hlienu 
a pre deti, ktoré ešte nie sú schopné 
vyčistiť si nos samostatne.  
Trysky sú vyrobené z jemných  
a ohybných materiálov.
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Pomôcky pri kúpaní

Teplomer do vody 
rybka (06564)
Rybyčka vám pomôže 
skontrolovať správnu 
teplotu kúpeľa.

Morská detská hubka na kúpanie (62179)  
Extra jemná a savá priamo z hĺbky mora.

Super absorbčná detská hubka na kúpanie (64397)  
Vyrobená z čistej prírodnej celuózy. Hubka nasaje veľa vody  
a je jemná k detskej pokožke.

Hrebeň na mliečnu chrastu (61773) 
Husté zúbky so zaoblenými koncami 
bezpečne odstránia mliečnu chrastu 
z hlavičky novorodenca. Pre väčšiu 
hygienu je možné hrebeň sterilizovať.

Hrebeň a kefka (06569)
Prírodný vlas kefky je veľmi jemný k pokožke novorodeniatka  
a keď vláskov pribudne, zaoblenné zúbky hrebeňa zabezpečía  
jemné česanie bez poškrábania jemnučkej pokožky na hlavičke.

Teplomer do vody aj izby veľryba (05920.00)
Zábavný teplomer v tvare veľryby s digitálnym displejom 
presne zmerá teplotu vody v kúpeli alebo v izbe.  
Teplomer pláva, takže poslúži aj ako hračka.

Teplomer do vody aj izby veľryba (05920.00)
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Nožnice s guľatou špičkou (05912)
Zaoblené konce nožničiek sa postarajú o bezpečné  
strihanie nechtíkov. V balení s praktickým krytom.

Nožnice  
pre novorodnecov 
krátke (05913.00) 
Krátke ostrie  
so zaoblenými koncami 
je ideálne na strihanie 
jemných nechtíkov 
novorodencov.

Nožnice 
pre novorodnecov 
krátke
Krátke ostrie 
so zaoblenými koncami 
je ideálne na strihanie 
jemných nechtíkov 
novorodencov.

Detská hygiena

Detská váha

Vatové tyčinky 
160 ks (64457) 
Bavlnené tyčinky, 
jemné a flexibilné.

Vatové tyčinky anatomické 88 ks (64759) 
Vyrobené z bavlny, jemné a flexibilné. Anatomické 
konce pre bezpečné čistenie detských ušiek.

Detská digitálna váha (05577)
Ergonomicky navrhnutá a kompaktne tvarovaná váha zváži dieťa už od jeho prvých dní. Rozsah váhy je 
od 30 g do 20 kg. Sofistikovaný systém tlmenia vibrácií dokáže stabilizovať váženie, za účelom presného 
a rýchleho zistenia hmotnosti dieťaťa aj v prípade, že sa pohybuje. Dostatočne dlhá vážiaca plocha 
umožňuje, že dieťa počas váženia leží. S pamäťovou funkciou naposledy nameranej váhy.

Stabilizačný 
systém váhy

Praktická  
funkcia Tare  
pre vynulovanie 
váhy

Pamäť  
s poslednou 
nameranou 
hodnotou
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Plienky

Plienky Mini 
3-6 kg, 25 ks 
(06702.00)

Plienky Midi 
4-9 kg, 21 ks 
(06709.00)

Plienky Maxi 
8-18 kg, 19 ks 

(06710.00)

Plienky Junior 
12-25 kg, 17 ks 

(06711.00)

Plienky Extra Large 
16-30 kg, 14 ks 

(06712.00)

3
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Mäkká a priedušná
vrstva pre zachovanie

suchej pokožky.

Jemné  
bočné bariéry.

Pružné a mäkké upínanie: 
znovu uzatvárateľné  
a jemne objímajúce.

Super absorbčné  
a ultra tenké 

plienky.

Plienky Chicco sú vyrobené tak, aby boli jemné k pokožke dieťaťa. Priedušný a mäkký materiál udržiava 
pokožku zdravú a umožňuje jej neprestajne dýchať. Mäkké bariéry zabraňujú pretečeniu a spolu s pružným, 
opätovne uzatvárateľným upínaním garantujú maximum pohodlia pre dieťa. Plienky Chicco aj napriek svojej 
vysoko absorbčnej vrstve zostávajú ultra tenké.

Parfumované vrecká  
na plienky 50 ks (39000) 
Už nemusíte utekať s každou 
plienkou do smetného 
koša. Prijemná vôňa vreciek 
eliminuje neprijemný 
zápach.
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Chicco detský prací 
prostriedok 1,5 l (07532) 
Špeciálny prací prášok vhodný 
pre ručné pranie aj pranie  
v práčke. Vďaka svojmu 
zloženiu s Aloe Vera efektívne 
odstraňuje škvrny a zápach  
a zanecháva oblečenie jemne 
voňajúce. Hypoalergénne, 
bez farbív, dermatologicky 
testované na citlivej pokožke. 
Koncentrované zloženie,  
až 27 štandardných praní. 

Anatomický nočník (05932) 
Ideálny pri prechode z plienok  
na záchod. Ergonomický dizajn  
a zvýšená opierka zabezpečujú pohodlné 
sedenie a správne držanie tela. Ochrana 
proti vyšplechnutiu obsahu z nočníka. 
Jednoduché čistenie a držanie vďaka 
praktickej rúčke.

Adaptér na WC Soft (06572) 
Pomáha dieťaťu zvyknúť si na WC. 
Mäkký materiál a rúčky na stranách 
zaručujú maximálne pohodlie. Ochrana 
proti vyšplechnutiu.

Koncentrovaná aviváž Chicco 750 ml, Biely púder (67294), Delikátne kvety (05876)
Jemná aviváž špeciálne určená pre pranie detského oblečenia ako aj oblečenia ľudí  
s citlivou pokožkou. Aviváž je dermatologicky testovaná a je bez nepriaznivého účinku 
na citlivú detskú pokožku. Hypoalergénne, dermatologicky testované na citlivej pokožke. 
Koncentrovaný roztok, ktorý vystačí až na 30 praní.

Pracie prostriedky

Nočníky a adaptéry

a zvýšená opierka zabezpečujú pohodlné 
sedenie a správne držanie tela. Ochrana 
proti vyšplechnutiu obsahu z nočníka. 
Jednoduché čistenie a držanie vďaka 
praktickej rúčke.
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Infračervený teplomer (06931)
Multifunkčný teplomer určený nielen na meranie 
teploty dieťaťa, ale možno ho použiť napríklad aj  
na zistenie teploty jedla, či kúpeľa. Teplomer je veľmi 
rýchly a presný, dokáže zmerať teplotu zo vzdialenosti 
4-6 cm v priebehu 1 sekundy. Je vybavený nočnou 
funkciou, ktorá zabezpečí meranie teploty aj počas 
noci bez zobudenia dieťaťa. Vďaka signalizácii správnej 
vzdialenosti pre meranie zvládne jeho obsluhu každý 
bez obáv. Teplomer je ďalej vybavený pamäťou 
posledných 10 meraní, alarmom ktorý upozorní  
na horúčku a veľkým displejom s podsvietením  
pre ľahké čítanie nameraných hodnôt aj v noci.

Digitálne teplomery

SEC
0

Teplomer Digi Baby (06929)
Farebný, praktický a kompaktný 
teplomer, ideálny pre rektálne, 
podpazušné alebo orálne meranie 
teploty. Špička teplomera je uspôsobená 
deťom. Teplomer má signalizáciu 
ukončenia merania teploty, vnútornú 
pamäť poslednej nameranej hodnoty, 
funkciu automatického vypnutia  
a indikátor vybitej batérie. Dodávané 
v praktickom plastovom ochrannom 
púzdre.

Digitálny teplomer  
s ohybnou špičkou (06930)
Teplomer je navrhnutý pre rektálne 
meranie teploty najmä u novorodencov. 
Má rýchle a jednoduché použitie. Jeho 
špička je krátka a ohybná, aby meranie 
teploty bolo maximálne bezpečné  
a pohodlné. Teplomer má signalizáciu 
ukončenia merania teploty, vnútornú 
pamäť poslednej nameranej hodnoty, 
funkciu automatického vypnutia  
a indikátor vybitej batérie. Dodávané 
s praktickým krytom pre maximum 
hygieny.

SEC SEC
0

SEC
60

SEC SEC
0

SEC
60

SEC SEC
0

SEC
60

Rýchle  
meranie

MULTIFUNKČNÝ TEPLOMER

DIEŤA KÚPEľ JEDLO

Nočný  
režim

Signalizácie 
správnej polohy 

merania
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Slnečná clona  
do auta 2 ks (03196)
Praktické slnečné clony 
s detským motívom  
o rozmere 44x36 cm.

Lampička nočné svetlo 
(06460.10)
Lampička upokojí 
dieťa bez toho, aby rušila 
jeho spánok. Lampičku je 
možné zapojiť  
do elektrickej zásuvky,  
pričom jej spotreba  
je len 1 W.

Plastový uzáver Multi-lock 
(00588) 
Predchádza tomu,  
aby vaše dieťa samo 
otváralo chladničku, WC, 
skrine, zásuvky atď. ľahké 
pripevnenie pomocou 
obojstrannej lepiacej 
pásky, praktický systém 
uzatvárania.

Ochrana elektrických
zásuviek 10 ks 
(64082.30)
Ochranný kryt  
na zásuvku zabraňuje 
deťom, aby si ublížili 
strkaním prstov alebo 
predmetov do zásuvky. 
Vyberanie pomocou 
priloženého kľúčika.

Bezpečnostné popruhy
(683904) 
Pomáhajú udržať 
rovnováhu dieťaťa pri jeho  
prvých krokoch.

Ochrana rohov stola  
4 ks (60806) 
Zabraňuje zraneniu 
dieťaťa na ostrých rohoch 
nábytku. Súčasťou  
je obojstranná páska  
na prichytenie o nábytok.

Lampička  
nočné svetlo  
s automatickým 
spínačom (71733) 
Lampička s jemným 
svetlom, ktorá sa 
automaticky zapne  
v tme a vypne sa  
pri dostatočnej 
intenzite vonkajšieho 
svetla. LED indikátor 
nízkej spotreby energie.

Bezpečnostné pomôcky

Ochrana elektrických
zásuviek 10 ks 
(64082.30)
Ochranný kryt 
na zásuvku zabraňuje 
deťom, aby si ublížili 
strkaním prstov alebo 
predmetov do zásuvky. 
Vyberanie pomocou 
priloženého kľúčika.

jeho spánok. Lampičku je 

je len 1 W.

Lampička 
nočné svetlo 
s automatickým 
spínačom
Lampička s jemným 
svetlom, ktorá sa 
automaticky zapne 
v tme a vypne sa 
pri dostatočnej 
intenzite vonkajšieho 
svetla. LED indikátor 
nízkej spotreby energie.
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Bezpečnostné popruhy
(683904) 
Pomáhajú udržať 
rovnováhu dieťaťa pri jeho  
prvých krokoch.

Popôrodné vložky, 30 ks (01143) 
Špeciálne navrhnuté pre použitie po pôrode. Vďaka svojej dĺžke  
a veľkosti zaisťujú maximum ochrany. Vysoká absorpčná 
schopnosť ako aj vrchná vrstva z netkanej tkaniny zabezpečujú 
príjemné nosenia pre maximum pohodlia.

Elastické nohavičky po pôrode, 4 ks (01138) 
Hygienické sieťované nohavičky sú ideálne pre prvé dni po pôrode.  
Zaručujú maximálnu priedušnosť a sú špeciálne vytvorené pre použitie 
spolu s popôrodnou vložkou. Tieto jednorázové nohavičky sú teda 
ideálne počas pobytu matky v nemocnici. V balení 4 ks. Uni veľkosť.

Potreby pre mamu
Sťahujúci pás po pôrode (01164) 
Pomáha brušku po pôrode dostať sa  
do pôvodného tvaru. Pás vytvára cielenú 
kompresiu bruška bez nepríjemného tlaku  
a zároveň umožňuje voľnosť pohybu. Je vyrobený 
z priedušného materiálu kompletne potiahnutého 
bavlnenou vrstvou pre pohodlné nosenie. 
Praktické uchytenie pomocou suchého zipsu 
umožní ľahké nastavenie požadovanej veľkosti  
a tlaku. V ponuke 3 veľkosti: S, M, L.

Jednorázové nohavičky po pôrode, 4 ks (01137) 
Jednorázové netkané nohavičky sú priedušné a hygienické,  
ideálne pre prvé dni po pôrode. V balení 4 ks. V ponuke  
v 2 veľkostiach (36 a 38).

Nastaviteľné 
pomocou Velcro 

zapínania

Rastúca elasticita 
pre pohodlný 

pohyb
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