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ECOCERT® organikus kozmetikum

Az Ecocert Greenlife igazolja, hogy a Chicco pure.bio kozmetikumok termé
szetes, organikus eredetű termékek. Lehetővé teszik a bababőr ápolásának 
legtermészetesebb módját. 
A bababőr vékony és törékeny. Alapvető fontosságú az olyan bőrtisztítószerek 
használata, melyek nem bontják meg a bőr eredendő tisztaságát. pure.bio 

Az Ecocertről többet a következő honlapon olvashat: 
http:/cosmetics.ecocert.com

A TERmészETből EREd
A pure.bio kozmetikumok 98100%ban teljesen természetes eredetű összetevőkből állnak, és az 
összetevők 1020%a organikus bio gazdálkodásból származik.

A köRnyEzET fOnTOs
A csomagolóanyag kiválasztásakor a gyártócég tudatosan ügyelt arra, hogy a cso
magolóanyag  ne tartalmazzon a környezetre káros hatású anyagokat. Az FSC egy 
független, nonprofit szervezet. A világ erdeinek érdekében 1993 óta folyamatosan 
tevékeny már több mint 50 országban. A FSC igazolás a gyártás és fogyasztás 
közötti globális felelősségvállalást igazolja, valamint felhívja az emberek figyelmét az 
erdők fáinak tudatos védelmére.  
www.fsc.org
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puRE.biO
TEsTápOló 
AlOE VERáVAl 
100mL
hidrAtáL éS SEGíti 
A bőrFELSzín rEGEnEráLódáSát
1257

puRE.biO
füRdETő & sAmpOn 
kAmillA VízzEl 
200mL
GyEnGédEn tiSztít,  
vALAmint puhítjA éS nyuGtAtjA A bőrt  
tErméSzEtES tiSztítóhAtáS
1258

puRE.biO
mAsszíROzó OlAj 
édEs mAnduláVAl 
100mL
LáGyítjA éS SELymESíti A bőrt
FürdéS után hASznáLAtoS
kELLEmES pErCEk A mAmávAL
1260

0% SLES, SLS 
0% tArtóSítóSzEr
0% phEnoxyEthnoL
0% SzínEzőAnyAG
0% ALkohoL
0% áSványi oLAjok
0% kőoLAjSzármAzék
0% FtALát

              kLinikAiLAG tESztELt – hypoALLErGén. 

dErmAtoLóGiAiLAG tESztELt érzékEny bőrtípuSon. 
mikrobioLóGiAiLAG tESztELt. 

3

puRE.biO
VédőbAlzsAm 
shEA VAjjAl 
75mL
ErőSíti 
A bőr hidroLipid rétEGét, 
SzárAdáS éS irritáCiók ELLEn 
1256
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…mindEn pillAnAT A bAbA pillAnATA…

A Chicco baby moments babakozmetikumok mindennapos használatra készültek, gyengéden 
tisztítják és óvják a baba érzékeny bőrét. Gyengéd és biztonságos összetétele megfelel az újszülött 
érzékeny bőrének egészen az első napoktól kezdve. A baby moments termékcsalád mindent 
magában foglal, amire a kisbabák bőrápolásához szükség lehet.
természetes összetevők minden termékben.

hypOAllERgén

dERmATOlógiAilAg TEszTElT

klinikAilAg TEszTElT éRzékEny bőRön

pARAbEn mEnTEs

sls és slEs mEnTEs

könnymEnTEs fORmulA

AlkOhOl mEnTEs

színEzőAnyAg mEnTEs

ph sEmlEgEs

8
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fürdetők és samponok
többféle cikkszámon, körömvirág aktív hatóanyaggal

Törlőkendő

Aloe vera és kamilla kivonattal. 
különösen puha és finom, de kellően 
vastag textúrája révén használata 
gazdaságos.

27381 72 db

Újszülött fürdető & sampon ph7

A zabkorpa gyengéd formulái bőrnyugtató és lágyító hatásúak. 
könnymentes, ph7 semleges összetétel, kifejezetten érzékeny újszülött 

bőrre kifejlesztve.

füRdETés

200 ml
2844.10

500 ml
2845

Fürdetők
200 ml 28361
500 ml 2837
750 ml 2838

Samponok
200 ml 28391
500 ml 2840

Fürdető és Sampon
200 ml 28411
500 ml 2842
750 ml 2843

babaszappan
növényi eredetű, glicerinnel.
puhít, hidratál, és védi a bőr 
hidrolipid rétegét. 

100 g 28551

2738 16 db

hasznos tudnivaló!
minden kozmetikum gazdaságos és 
takarékos adagolófejjel van ellátva. 
A 200 mles kiszerelés kb. 2 hónapra 
elegendő napi használat esetén. Újszülött 
csecsemő ápolásához figyelmébe ajánljuk 
a speciálisabb összetételű Újszülött 
Fürdető&Sampon ph7 terméket, de 
emellett a többi fürdető és sampon termék 
is használható már újszülött kortól, hiszen 
összetételük érzékeny bőrre lett kifejlesztve. 
ha az egyik szülő érzékeny vagy száraz 
bőrű, akkor 40% az esélye, hogy a gyermek 
majd örökli azt. mindig a bőrtípusnak 
megfelelő kozmetikumot válassza.
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masszázs babaolaj

A rizskorpa olajos 
formuláival. javasolt 
hajlatok áttörlésére 

és koszmó kíméletes 
eltávolításához.

28501  200 ml

hideg szél krém

kakaóvajat tartalmaz.  
megerősíti az érzékeny bőr védelmét  

a légköri hatásoktól.
28471  50 ml

bőrtápláló krém

omega3ban és Evitaminban 
gazdag olajokkal mélyen táplálja  

az érzékeny bőrt.
28461  100 ml

hintőpor

A rizskeményítő nedvszívó 
hatásának köszönhetően kellemesen 
bársonyossá és szárazzá varázsolja 
a bőrt. A bőr természetes lélegzését 

nem gátolja.
2737  150 g

Testápoló tej

édes mandulatejjel.
táplál és hidratál.

28481  200 ml
28491  500 ml

bőRápOlás

popsikrém

10% cinkoxid,  
valamint panthenol tartalmú 

bőrnyugtató krém, mely 
védőfedést biztosít a bőrön.

27361  100 ml

8
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Eper ízű fogkrém  
Xylitollal 12m+
12 hónapos kortól.

23211  50 ml

fogkefék
Csúszásmentes szár, lekerekített sörték.

A A fogkrémeket, a fogápolás ideális elkezdésének 
megfelelően, a 6 és 12 hónapos életkorra jellemző 
gyümölcsízekre ízesítették. 

XyliTOl VédElEm

fluORmEnTEs

TARTósíTószERT nEm 
TARTAlmAz

A Xylitol vagy más néven xilit, egy természetes 
édesítőszer, amely számos növényben előfordul. 
nyírfacukorként is ismert. 40%-kal kevesebb 
kalóriát tartalmaz, mint a cukorrépából nyert cu-
kor. klinikai kutatások igazolják a Xylitol fogászati 
előnyeit.

A Xylitollal édesített fogkrém előnyei:
• csökkenti a fogszuvasodás kialakulását, a 

szájban lévő baktériumállomány összetételének 
megváltoztatása által

• csökkenti a foglepedék kialakulását
• növeli a nyál folyékonyságát, elősegítve ezzel a 

sérült fogzománc javítását

A gyermekorvosok és fogorvosok már az első fogacskák előbújásától javasolják a napi szintű rendszeres fogápolást.

fOgápOlás

Alma-banán ízű fogkrém 
Xylitollal 6m+
6 hónapos kortól. 

23201  50 ml

multifunkciós ínyzselé 
Xylitollal és kamillával 4m+

Az ínyfájdalmak enyhítésére, valamint  
az íny és szájüreg higiéniai ápolására,  

a fogak előbújása előtt és után. A xylitol 
antibakteriális hatású, a kamilla nyugtató, 

fájdalomcsillapító. Lenyelhető, íztelen.
 2083

2310 2311 2315

8
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natural feeling szabályozható mellszívó
természetes érzés
közepes mennyiségű és sok tej lefejéséhez.

jó TAnáCs!
A mellre helyezés után tartsa stabilan a mellszívót a mellen, mert ha 
levegő kerül a tölcsér alá, a vákuum megszűnik. 
A minimumról indulva, majd néhány pumpálás után  szükség esetén  
maximum felé tekerve a szabályozógombot, érezhetően erősödik a váku
umhatás, és nehezebbé válik a pumpálás is. Lassítsunk a pumpálás 
tempóján  a kisbaba szívási ritmusát utánozva.

Szilikon vagy latex cumival kapható.

69820  latex cumival
69821  szilikon cumival

szAbályOzó gOmb
A szívás erőssége és a pumpálás 
gyorsasága szabályozható, a 
természetes szoptatás ritmusát 
követve.

OVális TölCséR
Az ovális formájú anatómiai 
tölcsér előnye, hogy minden 
mellmérethez és mellformához 
illeszkedik, körbe öleli a mellet. 

szilikOn mEmbRán
A speciális spirális vonalak kintről 
befelé történő masszírozó hatást 
fejtenek ki, serkentve a tejmegin
dulást. A puha szilikon emellett 
gyengéd érzés a bőrnek. 

kéT TEjTáROló
A mellszívóhoz két 150ml 
cumisüvegtejtároló, egy latex 
vagy szilikon etetőcumi és egy 
tejtároló zárókupak is tartozik. 
A tejtároló fagyasztható és 
mikrózható. 

Antipangás mellszívó

Szoptatás előtt a tej megindításában segít,  
pl. befelé forduló bimbó vagy nehézkes  
szoptatás esetén. 
Szoptatás után a tejcsatornákban megrekedt 
kevés vagy pár csepp maradványtej lefejésére 
használható. 
Egy kézzel gyorsan és könnyen használható. 
61735.30

Classic pumpás mellszívó

két szívási tempót tesz lehetővé: gyorsabb 
vagy lassabb. közepes és kevés tej lefejé
sére ajánlott, kézi pumpás mellszívó.
2825

+
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Antibakteriális melltartóbetét
tejmegkötő szuperabszorbens golyócskákkal

AnTibAkTERiális fElülET
A repedezett bőr réseiben megtelepedő 
baktériumokat elpusztítja, és megelőzi a 
bőrirritációt.

mAXimális lélEgzés A bőRnEk 
A nemszőtt szálak segítik a mell bőrének 
lélegzését.

szupERAbszORbEns  
A pici abszorbens golyók sokszorosukra 
duzzadva kötik meg a tejet kocsonyás 
állagúvá, így a melltartóbetét nem csöpög, 
nem ázik át. kb. 0,5 dl tej felfogására képes 
egy melltartóbetét.

Tesztelve: mangiagalli klinika, milánó

bimbóvédő latex és szilikon

melltörlőkendő búza- és tejproteinnel 

kiszerelés: 
68811.10:  20 db, 68812.20:  80 db 9

kiszerelés:  
61779  30 db
61773  60 db

megújuló csomagolás!

2252 S, 2254 L 2253 S, 2255 L

megújuló csomagolás! megújuló csomagolás!

megújuló csomagolás!
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step up…

az egyetlen újszülött cumisüveg, melyhez különböző formájú etetőcumikat terveztek a csecsemő 
fejlődésének megfelelően. 

Speciális formájú evolúciós etetőcumik szilikonból, a szopásszívás különböző fejlődési 
szakaszaira: a kipréselős szopási technikából kiindulva a baba lépésrőllépésre jut el az erős szívás, 
szopás képességéig. 
Az evolúciós fejlődéshez tervezett cumiformák biztosítják, hogy az újszülött  szájának fejlődését 
követve, mely hónapról hónapra változik – a legmegfelelőbb módon tudjon táplálékhoz jutni. hiszen 
a babák mindig egyegy lépést tesznek meg a fejlődés útján, és most a Step up ott áll mögöttük.

A mellből történő anyatejes táplálás a legideálisabb az újszülött számára. de ha ez nem lehetséges, vagy nem mindig 
lehetséges, akkor a Step up segít a lefejt tej vagy tápszer megetetésében.

www.stepup.chicco.com

ÚJ!

250 ml

150 ml

330 ml
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Extra nagy cumialap 
Az anyamell formáját utánozza. 

A széles, puha szilikon cumialap 
lehetővé teszi a babának, 

hogy ajkaival megfelelően 
rátámasszon az alapra, mintha 

természetes szoptatás történne.

speciális 
cumiforma 
Segíti az újszülöttet, 
hogy nyelvét természetes 
pozícióban tartsa.  
A cumiban mindig van 
tej, így minimális az 
újszülöttkori fölösleges 
levegőnyelés esélye,  
kevesebb a hasfájás, 
bukás, csuklás.

hasfájás elleni szelep
Szabályozza  

a levegőáramlást

helyes használat

11

150 ml
1 db – 6007

normál folyású 
etetőcumival 250 ml

1 db – 600710
változtatható folyású 

etetőcumival

250 ml
1 db – 600711
gyors folyású 
etetőcumival 330 ml

1 db – 600720
pépes étel és ivólé

etetéséhez

enyhén domború
nagyobb babák 

részére 

domború 
mellformájú alap

1 db – normál
60073

1 db  közepes
6007310

2 db – közepes
60074

2 db – változtatható
6007410

2 db – gyors
6007420

2 db – gyors
60075

2 db – pépes ételhez
6007510



12

C
um

is
üv

eg
es

 tá
p

lá
lá

s

Cumisüveg melegítő készülék
otthonra 
6008
otthonra  Autóba
6008.10

step up fogantyú
4 hónapos kortól, 

több színben, kiszerelés 2 db 

5 órán át melegen tart

stabilizáló segédeszköz 
a Wellbeing és Step up 

cumisüvegekhez

csepegésmentes záródás

minden Chicco Wellbeing 
és Step up cumisüveghez

Cumisüveg termosz

bébiétel és  
cumisüveg termosz

5 órán át 
melegen tart

2 db 250ml 
ételtároló edényt 

is tartalmaz

multifunkciós termosztető: 
tányérként használható 

etetéskor

tároló  
a babakanál 

számára

speciálisan  
Step up 

cumisüvegekhez

6018.10

6018
60076

digitális cumisüveg melegítő
otthonra – 12 program
Fagyasztott ételt/italt is felmelegít. 
időzítő: 3,5 24 perc.
6008.20

mindhárom termék Chicco Wellbeing 
és Step up cumisüvegekhez, valamint 
max. 80ml bébiételes üveghez ajánlott.
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NATURE GLASS

150 ml

150 ml 250 ml 330 ml

240 ml

WELL - BEING

NATURE GLASS

150 ml

150 ml 250 ml 330 ml

240 ml

WELL - BEING

Az üveg előnye, hogy könnyen tisztítható, higiénikus, kopásálló, hosszabb ideig tartja melegen az 
italt és természetes ökológiai anyagból készült. Latex és szilikon etetőcumival kapható.

polipropilén műanyag, könnyű, praktikus, mikrózható.
többféle mintával, latex és szilikon etetőcumival kapható.

lassú változtathatóközepes

gyors pépes étel

WEll-bEing ETETőCumik

http://biberon.chicco.com
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A cumihasználatot a legtöbb szülő némi aggódással kezdi el. Senki nem szeretné gyermekét a 
cumira szoktatni, ugyanakkor az újszülött természetes ösztöne a szopás. A szopási inger nem csak 
az élelemhez jutás miatt fontos, hanem önmaga megnyugtatásának is fontos eszköze.
kizárólag alváshoz és hosszantartó sírás, zaklatottság esetén adjuk oda a nyugtatócumit. 
A Who (Egészségügyi világszervezet) azt tanácsolja, hogy 2 éves kor körül szoktassuk le a 
gyermeket mindenféle cumi használatáról.

Latex
0m+: 71984, 4m+: 71985, 12m+: 71986
Szilikon
0m+: 1808, 4m+: 1809, 12m+: 1810

kiszerelés 1 db

http://physio.chicco.com

nyElVRE 
hOmORíTOTT

mAsszíROzó 
gyűRű

Clip Clap cumitartók

tépőzárral rögzíthető, műanyag, 1 db
585

szájpAdlásRA 
íVElT

ulTRA VékOny

tépőzárral rögzíthető, textil, cippzáras, 2 db
586
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physiO  nyugTATóCumik
Fiú Lány Unisex
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természetes pozíció 
a nyelvnek

szájpadlásra ívelt,  
nem okoz 
deformációt

extra keskeny forma, 
könnyű a babának  
becsuknia a száját

A cumi formájának kialakí-
tásakor a nyelv és a száj-
padlás anatómiai formáját, 
valamint a kibújó fogak elhe-
lyez kedését vették ala pul. 
A szájpadlásra és a nyelvre 
ívelt formának köszönhetően 
a baba a szokásos és 
természetes módon használja 
a cu mit. A physiosoft és a 
physio cumikat egy olasz 
fogorvosokból álló bizottság 
is tanulmányozta.

A physio cumik bpA mentes műanyag 
pajzzsal készültek.
Latex és szilikon kivitelben kaphatók.
kiszerelés: 1db vagy 2db

fertőtlenítés: mind a physioSoft és mind 
a physio cumik kifőzhetők, gőzölhetők 
és hideg fertőtlenítő oldatban is 
sterilizálhatóak.

Sötétben világít!
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fésű-hajkefe természetes sörtékkel
66003

babaolló
rozsdamentes acél, nikkelmentes , lekerekített véggel

65260

biztonsági fültisztító 90 db
100% gyapot, biztonsági véggel

64759.40physioClean  
manuális orrszívó cső

Az anya szabályozza a szívás erősségét.
Szájjal szívható, így használata csöndes és 
gyors. A váladék csőbe jutását egy szűrő 
akadályozza meg. Séta és utazás során 
is vigyük magunkkal. Az orr tisztántartása 
kötelező feladat minden nap, hiszen 
szoptatáskor, alváskor fontos a szabad 
légzés biztosítása.
67869.50

koszmó kefe
újszülöttkori fejtetőn a koszmó 

gyengéd eltávolításához
61777.30

köldökvédő szett
3 db háló, 3 db steril mullap

70093.30

physioClean sóoldat ampullák, 10 x 2,5ml
A baba orrába kell cseppenteni.

65504.50

jó tanács!
Orrszívók használata előtt – az orr beszáradt váladékának fellazítására – használhat 

Chicco fiziológiás sóoldatot. kéthetes kortól ajánljuk. 1-3 csepp elegendő.  
Olyankor alkalmazza, ha a váladék a kézi orrszívóval nem jön ki.   

száraz levegőjű szobában használjon párologtatót is!

fültisztító 160 db
100% tiszta gyapot

64457

Cellulóz mosdószivacs
növényi eredetű
extra nedvszívó

64397.30
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Cumisüveg szárító

Cumik és cumisüvegek mindennapi szárítására.

ultra-kicsi digi lázmérő

digitális. Szájon át, hónalj és rektális méréshez. 
Az utolsó mérést eltárolja.

fertőtlenítő folyadék
1 liter

baktériumok és gombák ellen. 
műanyag, fém és üveg babatárgyak, 
szoptatási eszközök rendszeres és 
biztonságos fertőtlenítésére. hideg 
vízzel hígítva használatos. 
kb. 4 hétre elegendő napi használat 
esetén.
64857.10

maxi gőz-sterilizáló (5-üveges)      
mikrohullámú sütőbe

Ajándék: 1 db 150ml Wellbeing cumisüveg, 1 db műanyag fogó
mindenféle méretű mikrohullámú sütőbe belefér. max. 5 cumisüveget vagy 
egyéb műanyag, üveg stb. tárgyakat fertőtleníthetünk. 
mindössze 2 dl víz szükséges. A sterilizálási idő és hőfok igény szerint 
állítható. A forró tárgyakat hagyni kell a gőzölés után maguktól lehűlni. ha 
nem nyitjuk ki, akkor akár 24 órán át sterilen tartja a benne lévő tárgyakat.
65846.40

69703.40

65357.30
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iTATópOhARAk

A Chicco itatópoharak segítenek abban, hogy a gyermekek megtanuljanak önállóan inni, és később 
gond nélkül átszokjanak a hagyományos pohár használatára.

szívószálas itató 
csepegésmentes

hőálló csőr,  
csepegésmentes

Speciális aljzat:  
nem borul fel,  
ha meglökjük.

első csőrös itató
csepegésmentes

Wellbeing etetőcumival is 
használható.

8

2015

2016

2017
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8

páROló és püRésíTő ElEkTROmOs készülék

ideális egészséges és természetes bébiételek készítéséhez 6 hónapos kortól. 
főzés funkció: Gőzöléses főzési eljárás révén megőrzi a bébiételek fehérje és vitamintartalmát 

a lehető legnagyobb mértékben. Főzési idő: 130 perc. 
A fagyasztott bébiételt gyorsan felmelegíti. 

Turmix funkció: Összeaprítja az ételt (hús, 
hal, zöldség, gyümölcs, rizs, stb.), minimálisra 
csökkentve a keletkező légbuborékokat a 
hasfájás elkerülése érdekében.
A praktikus receptfüzet tartalmazza a 
különböző bébiétel típusok főzési idejét is.
2 db 100 mles bébiétel tároló is tartozik a 
készülékhez.

Easy meal 2 in 1 
tányérszettek
lapos és mély

szilikon fejű kanál
csúszásmentes nyél  
ergonómiai fogás 
100% szilikon kanálfej

3db-os előke
elöl frottír, hátul vízhatlan

68576.10

63002

61767

1123

76006
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humi RElAX melegpárásító
4 perc alatt forrósítja fel a vizet gőzölésig. A gőzkiáramlás 
mértéke szabályozható. A víz működés közben is 
újratölthető! Aromaolajjal is használható, illatosítja a levegőt. 
biztonságos standby készenléti üzemmódra vált, ha kifogy 
a víz. 
Folyamatos működés: 6 óra, Szobaméret: 30m2

6690

COmfORT nEb hidegpárásító – ultrahangos
A hidegpárásító asthma, bronchitis, felsőlégúti betegség 
esetén is használható. Aromaolaj nem tehető bele, de légúti 
betegség esetén nem is ajánlott. A Comfort neb az ultrahang 
technológiának köszönhetően nagyon halkan és rendkívül 
gyorsan porlasztja el a vizet. A hideg gőz felfelé áramlik, 
kíméli a bútort. A gőzkiáramlás szabályozható. biztonságos 
standby készenléti üzemmódra vált, ha kifogy a víz.
Folyamatos működés: 6 óra
Szobaméret: 30 m2

6710

silEnT ultrahangos porlasztó-inhalátor
Légúti betegségek inhalációs kezelésére ajánlott. rendkívül 
csöndes. A légterápiás kezelés gyors. A porlasztott 
részecskék az alsó légutakba is eljutnak. A Salvus vizes vagy 
gyógyszeres porlasztott oldat belégzéséhez gyermek és 
felnőtt maszk, orrkanül és szájcsutora is rendelkezésre áll.
besorolás: 
gyógyászati segédeszköz iiA osztály, EC 0470
6179

mikor van szükség párologtatóra?
ha száraz a levegő, különösen fűtési szezonban, 
tegyünk a gyerekszobába és a hálószobába 
párologtatót. ha szájon át veszünk álmunkban 
levegőt, kiszáradhat a nyálkahártya és ez köhögést 
okozhat. A megfelelő szobai páratartalom 40-60%, 
16-21 °C esetén. légúti betegségek kezeléséhez 
is fontos a megfelelő páratartalom.Video digital (plus) bébiőrök

zavarmentes vétel, nincsenek beszűrődő külső hangok.  
A hatótávolság akadálymentes és optimális körülmények 
között kb. 150 méter. 
tartalma: adó, vevő, adapter. Forgatható kamera.
video digital: éjszakai fény
61775.10

video digital plus: éjszakai fény, dallamok, dátumidő 
beállítás, sírásjelző funkció
61775
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konnektorvédő  
(10 db)
64082.30

sarokvédő (4 db)
asztal sarkára

puha szilikon, öntapadós
60806

kézvédő szivacs (1 db)
az ajtóbecsukódást gátolja

593

multi-lock szuperzár (1 db)
öntapadós koronggal rögzíthető,
zárható vele szekrényajtó, fiók, 

hűtő, wc, stb.
588

zzz no szúnyogriasztók
spray, gél, rollon, ceruza és

ultrahangos elektromos,
konnektoros és elemes

termékek

Ajtó stop (1 db) 
az ajtó kitámasztására

592

szemvédő napszemüvegek

Classic és trendy kollekció több színben
100% uvA és uvb elleni védelem
polarizált lencsék

naptej és napozó krém 50 spf
nagyon magas fokú védelem
illatmentes és jól beszívódik

lágyító öblítő koncentrátum
750 ml

bőrgyógyászatilag tesztelt. Fémallergiára tesztelt.  
90%ban biológiailag lebomló, természetes összetevők. 
Antisztatikus és nem irritálja az érzékeny bőrt.
hígítva 4 liter. mérőkupak a flakonon.

púder illat, 67294

1880.20

200 ml   3642

virág illat, 67294.01

1874.40

75 ml   72233

Classic: 
hajlékony szárak: 
13 éves korra
merev szárak:
39 éves korra

trendy: 
fejpántos
biztonsági kapoccsal
19 éves korra
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A Chicco kismama kozmetikumok multivitaminokkal és 
természetes növényi olajokkal készültek.  
Összetételüknek köszönhetően nem váltanak ki allergiás 
reakciókat.

illATmEnTEs

hipOAllERgén
uni En isO 10993-5  

biOkOmpATibilis TEszTElT

     mikRObiOlógiAilAg és
dERmATOlógiAilAg TEszTElT

mellrugalmasító szérum 125 ml

Segít megelőzni a terhességi csíkok kialakulását a melleken, 
illetve halványítja a kialakult mellcsíkokat a terhesség és a 
szoptatás ideje alatt is. Csak a bőrfelületen hat, a tejképződésre 
és a tejcsatornákra nincs hatással. rugalmassá teszi a bőrt.
használat: reggel és este körkörös mozdulatokkal 
masszírozza be a krémet a melleken, illetve a stría csíkoknál. 
A mellbimbót ne kenje be. 
Aktív összetevők: rizs és jojoba olaj, E és pp vitamin, kigelia 
és quillaja kivonat, olívaolaj kivonat
71454.10

hastartópánt

kíméli a várandós kismama 
derekát azáltal,  

hogy megtartja a hasat. 
SmL méretekben

1126

Terhességi csík elleni krém 200 ml

intenzív bőrrugalmasító hatás a stría csíkok megelőzésére. 
táplálja, hidratálja és rugalmasabbá teszi a bőrt. Csak a 
bőrfelületen hat, az anyaméhre nincs hatással. 
használat: reggel és este körkörös mozdulatokkal 
közvetlenül a kezelt bőrfelületen masszírozza be (pocak, 
combok, csípő). A hasnövekedés kezdetétől fogva 
ajánlott a használata.
Aktív összetevők: rizs és búzacsíra olaj, E és pp vitamin, 
b5 provitamin
71452.10

tépőzáras

tartás a hasnak
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szülés utáni 3-rétegű betét 30 db

Szülés utáni erős váladék elnyelésére speciálisan kifejlesztett egészségügyi 
betét. A 30 db betét elegendő a kórházban töltött napokra és az első otthon 
töltött éjszakákra. 
Fekvő pozícióban kellően hosszú, nincsenek túlfolyások, garantált a kényelem 
és a higiénia. 
A felsô réteg 100% tiszta vatta, mely megőrzi a váladék eredeti színét, szagát, 
állagát, így egy esetleges fertőzés felismerésében segíthet az orvosnak.  
A középső szuperabszorbens réteg felfogja a nagy mennyiségű váladékot. 
Az alsó cellulóz réteg elvezeti a váladékot minden irányba, így a betét 
kihasználhatósága maximális és takarékos. 
közvetlenül a szülés utáni két órában akár 68 betétre is szükség lehet, azután 
napi 45 betétcsere javasolt higiéniai okok miatt.
mivel a kórházak nem tudnak egészségügyi betétet biztosítani az anyukák 
részére, ezért vigyünk magunkkal egy csomag Chicco szülés utáni betétet!
1143

szülés utáni fűző 

Segít visszanyerni a has alakját szülés után. ideális 
császármetszéses szülés esetén a kórházban is, mert 
összetartja a hasat, kényelmesebb a séta, a járás. 
Extra lélegző elasztikus anyag, 100% pamut csíkokkal. 
SmLxL méretekben

tépőzáras elasztikus

38 cm

hálós bugyi 
4db
egy méretben
elasztikus anyag

1138

Eldobható alsó 
4db
két méretben
nem szőtt anyag

1137

1136



magyarországi disztribútor:  
babycare international kft. 1113 budapest, daróci út 1-3.
Tel: 06 1 209 2632, babycare@babycare.hu, www.babycare.hu, www.chicco.hu

A Chicco Obszervatórium annak eredményeképpen jött létre, 
hogy kiaknázzák a Chicco sokéves megalakulás óta felhalmozott, 
a csecsemő- és kisgyermekkor megismerésére irányuló sok-
sok tapasztalatot, valamint hogy folytatni lehessen a kutató-
munkákat. 

Az obszervatóriumi munka leginkább a 0-3 éves gyermekek 
fejlődésének megismerésére épül; pszichikai, fizikai, fiziológiai, 
érzelmi és szociális szükségleteik folyamatos kutatása a cél.

Az Obszervatórium együttműködik az orvosi-tudományos világ-
gal, mely lépést tart a gyermekgyógyászat folyamataival és min-
denkori ismereteivel, és fel tudja mérni a tervezett és használat-
ra szánt termékek tudományos értékét. 

Az Obszervatórium oktató és felvilágosító munkája során kom-
munikál a kismamákkal és apukákkal, folyamatosan begyűjti a 
javaslatokat és észrevételeket, hiszen a szülők konkrét tapasz-
talatokkal rendelkeznek, pontosan tudják, mire van szüksége a 
gyermeküknek.

Az Obszervatórium elkötelezett abban, hogy folyamatosan 
gyarapítsa tudását a gyermekek világából szerzett ismeretei 
révén, és felhasználja ezen tapasztalatokat a babatermékek és 
készülékek gyártása során, valamint speciális megoldásokat 
fejlesszen ki a gyermek egyéni fejlődésének minden egyes 
szakaszára.

Chicco – 1957 óta szerte a világon.

www.chicco.com


