
Gondoskodást kapni öröm, 
adni a legkedvesebb gesztus.



Egy kisgyermek arcára mosolyt csalni a legszebb feladat a világon.
Mi valóban úgy gondoljuk, hogy ennél jobb dolog nem is létezik. 
Szerencsésnek érezzük magunkat, mert az idônket azzal töltjük,  

hogy azon gondolkodhatunk, miképpen tegyük boldoggá a kisbabákat.  
Így aztán bármire is gondolunk, mindig ugyanaz a cél.
Eljussunk egy házba, találkozzunk egy kisgyermekkel,  

és boldoggá tegyük. Semmi sem fontosabb ennél.  
Mert tudjuk, hogy cserébe megkapjuk a világ legszebb ajándékát.

Egy kisbaba mosolyát.
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A Chicco mindenben, amit tesz, következetesen követi a 
misszióját. A mai kor kisbabái és szüleik számára biztosítani 
a megfelelô hátteret, tudással és tapasztalattal szolgálni, és 
egyszerû, innovatív, az adott kornak megfelelô megoldásokat 
nyújtani.

Értékeink:
A Chicco tudja, hogyan dolgozzon 
együtt édesanyákkal és gyermekekkel, 
mivel tudja, hogy mennyire fontos a 
kötôdés kialakítása és erôsítése anya és 
gyermeke között. A cél olyan megoldá-
sokat kínálni, melyekkel ennek a pozitív 
kapcsolatnak a kialakítása támogatható 
és megkönnyíthetô.

A Chicco tudja, hogy a gyermekek spon-
tán hozzáállásának köszönhetô, ahogyan 
a világot felfedezik, és ezért a cél hozzáse-
gíteni ôket a szabad önkifejezéshez az élet 
minden területén.

A Chicco egyszerû megoldásokat nyújt 
anyáknak és gyermekeknek egyaránt, 
hogy segítse a mindennapi életüket.

A Chicco megadja a gyermekeknek azt 
a szabadságot, amivel kifejezhetik a kép-
zeletüket, és növeli a vágyukat a tapasz-
talatszerzés iránt. Ez az, amiért a Chic-
co arra törekszik, hogy a legkorszerûbb 
megoldásokkal lássa el a gyermekeket és 
szülôket egyaránt.

A Chicco tudja, mennyire értékes egy 
mosoly, mennyire fontos a derû és a biz-
tonságos környezet a kisbaba számára. 
Ezért a Chicco olyan megoldásokat kí-
nál, melyek harmóniával és pozitivitással 
töltik fel a kisbabák és szüleik minden-
napjait.

A Chicco tudja, hogy a növekedés és a 
fejlôdés a gyermekek számára termé-
szetes és ösztönös törekvés. Azt is tudja, 
mennyire fontos az édesanyák számára, 
hogy segítsék gyermekeiket boldogan 
felnôni. Ez az, amiért a Chicco olyan 
megoldásokat nyújt, melyek bizalmat és 
biztonságot keltenek.

Mindenki megérdemel egy kis boldogsá-
got, és a Chicco tudja ezt. Ez az, amiért 
a Chicco olyan termékeket alkot, melyek 
teljesítik minden édesanya és gyermek 
elvárását.

Kötôdés

Spontaneitás

Egyszerûség

Kreativitás

Pozitivitás 

Növekedés 

Elérhetôség



A Chicco Obszervatórium szervezet azért jött létre, hogy tapasztalatokat szerezzen a gyer-
mekek életérôl.
A 0 és 3 év közötti gyermekek pszichológiai, fizikai, emocionális és szociális szükséglete-
irôl folyamatos ismeretszerzés a cél. Az Obszervatórium együttmûködik olyan gyermek-
orvosokkal, szakorvosokkal és kutatókkal, akik jelentôsen hozzájárulnak a tudomány és a 
gyermekgyógyászat fejlôdéséhez, valamint kapcsolatban áll védônôkkel, szülôkkel és kisba-
bákkal, hogy értékes véleményeket és javaslatokat nyerjen, és akik számára információkat, 
tanácsokat és támogatást biztosítson.
A Chicco Obszervatórium kötelezettséget vállalt arra, hogy a világ gyermekeirôl minél több 
ismeretet szerezzen, és felhasználja ezen ismereteket a termékfejlesztéseknél, valamint spe-
ciális megoldásokat nyújt a gyermek jóllétének biztosítására.

Együttmûködés a világ számos kutatóorvosával.

Állandó tapasztalatcsere a szülôkkel.

A gyermekek és kis világuk folyamatos figyelemmel kísérése.

Mert a gyermekek boldogsága a legfontosabb dolog a világon.

Tudomány
Tapasztalat 
Tudás
Felelôsség

Ezek az értékeink.
Ez a Chicco Obszervatórium.
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GoNdozáS

SZOPTATÁS

CUMISÜVEGES 
TÁPLÁLÁS

fOGZÁS

STERILIZÁLÁS

MEGNYUGTATÁS

ÉTELKÉSZÍTŐ 
GÉP

ÉTKÉSZLETEK

ITATóPOhARAK

ELVÁLASZTÁS

GONdOZÁS

hIGIÉNIA

VÉdELEM

fÜRdETÉS

ALSóRUhÁZAT

KOZMETIKUM   

KóRhÁZI bETÉT
TANÁCSOK KEZdŐ 

SZÜLŐKNEK

Something tells me that Mommy and Daddy  
are watching me.

With the new Audio Digital Top and Video Digital Top Baby Monitors, 
mom and dad can always stay in contact with their child, even when 
they devote their time to everyday activities. They can watch him 
on the large 3” color display and also see him at night thanks to 
the infrared camera. They can listen to him any time and review the 
pictures and videos recorded during the day. What’s more, there is a 
selection of sweet lullabies and a nightlight for sweet dreams. You can 
even set up to 5 reminders to better organize yourself. 

Digital Baby Monitors.
The tranquility of always seeing him 
and listening without interference.

Up to 
5 reminders. 

Voice 
activation

Photo Capture
(Video Digital Top)

Video Recorder 
(Video Digital Top)

Contact List
(Video Digital Top)

Touch screen
(Video Digital Top)

Temperature 
sensor.

www.chicco.com 

Happiness is a journey 
that starts when you’re a baby.

SZOPTATÁS ÉS 
MEGNYUGTATÁS

ELSŐ ÉTKEZÉSEK

bAbAÁPOLÁS MAMAÁPOLÁS

bAbAÁPOLÁS

5
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tempóján - a kisbaba szívási ritmusát utánozva.

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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Az újszülött számára a szoptatás nem csak fiziológiai szükséglet, hanem fontos az édesanyához kötôdés 
pillanata, a biztonság és gondoskodás megélése miatt is. Ha a baba jól van, mindkettôjük boldog.
Az anyatej a legkönnyebben emészthetô táplálék egy újszülött számára. Az anyatej biztosítja az 
immunrendszer megfelelô fejlôdését. Az anyatejjel olyan antitestekhez jut az újszülött, melyek ellenállóvá 
teszik szervezetét a környezet káros hatásai ellen. Az anyatejjel táplált babák szervezete sokkal ellenállóbb 
számos betegség ellen (légzôszervi megbetegedések, hasmenés, mumpsz, hörghurut, fertôzések, allergiák, 
cukorbetegség, stb).

Milyen testhelyzetben szoptassunk?
Klasszikus: Ülô helyzetben gyermekünket a karunkban tartjuk. 
Tehetünk a térdünkre párnát. A baba feje mindig legyen kissé 
magasabban, mint a test többi része. Az anya hasán nyugodjon a 
baba pocakja. 
Oldalt fekvô: Császármetszés után, vagy ha fáradt az édesanya, 
gyakori pozíció. Nyúljunk át a fejpárna alatt, és támasszuk meg a 
fejünket, vagy fektessük fejünket a párnára, így szemkontaktust is 
tarthatunk a csecsemôvel, ami nagyon fontos. 
Rögbi: Gyermekünket, mint egy rögbi labdát tartjuk a karunkban. A 
baba testét alkarunkkal alátámasztjuk a hónaljunk magasságában, 
fejét a tenyerünkben tartva a mellünk magasságában.

Szoptatás

klasszikus                      oldalt fekvô                            rögbi

klasszikus                      oldalt fekvô                            rögbi

4

klasszikus                      oldalt fekvô                            rögbi
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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 nem-szőtt 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

Kiszerelés:  
61779  30 db
61773  60 db
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Paracapezzoli in silicone
Silicone nipple shields
Protegepezones de silicona
Protectores de seios em silicone
Brusthütchen aus Silikon
Protège-mamelons en silicone

2pz/pcs.
SMALL

Paracapezzoli in silicone
Silicone nipple shields
Protegepezones de silicona
Protectores de seios em silicone
Brusthütchen aus Silikon
Protège-mamelons en silicone

2pz/pcs.
LARGE

Paracapezzoli in caucciù
Natural latex rubber nipple shields
Protegepezones de caucho
Protectores de seios em borracha
Brusthütchen aus Kautschuk
Protège-mamelons en caoutchouc

2pz/pcs.
SMALL

Paracapezzoli in caucciù
Natural latex rubber nipple shields
Protegepezones de caucho
Protectores de seios em borracha
Brusthütchen aus Kautschuk
Protège-mamelons en caoutchouc

2pz/pcs.
LARGE

Paracapezzoli in silicone
Silicone nipple shields
Protegepezones de silicona
Protectores de seios em silicone
Brusthütchen aus Silikon
Protège-mamelons en silicone

2pz/pcs.
SMALL

Paracapezzoli in silicone
Silicone nipple shields
Protegepezones de silicona
Protectores de seios em silicone
Brusthütchen aus Silikon
Protège-mamelons en silicone

2pz/pcs.
LARGE

Paracapezzoli in caucciù
Natural latex rubber nipple shields
Protegepezones de caucho
Protectores de seios em borracha
Brusthütchen aus Kautschuk
Protège-mamelons en caoutchouc

2pz/pcs.
SMALL

Paracapezzoli in caucciù
Natural latex rubber nipple shields
Protegepezones de caucho
Protectores de seios em borracha
Brusthütchen aus Kautschuk
Protège-mamelons en caoutchouc

2pz/pcs.
LARGE

        2252 S, 2254 L                      2253 S, 2255 L

Bimbókiemelő
Lapos vagy befelé forduló mellbimbókhoz, 
közvetlenül a szoptatás megkezdése előtt 
javasolt a bimbó kiemelésére, a szoptatás 
elősegítésére. Gyengéd, de hatékony szívóha-
tás. Polipropilén műanyag tölcsér és gumi 
pumpa. Az édesanyák kb. 10%-át érinti a lapos 
vagy befelé forduló mellbimbó, de ez nem 
akadálya a szoptatásnak! 
2432

Tejfelfogó kagyló és bimbókiemelő
Sokoldalú termék:  
1/ Összegyűjti a kiszivárgó anyatejet szoptatás után.  
2/ Ha az egyik mellből szoptatunk, és a másikból csöpög a tej, 
a kagylóval felfoghatjuk.  
3/ Segít kiemelni az emlőbimbót a vákuumhatása révén. 
4/ Távol tartja a ruhaneműt a fájó mellbimbótól. Szellőzést 
biztosító nyílások: a bőr jól szellőzik. A bimbót kenjük be a 
hidratáló hatású anyatejjel! 
2258

4
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A nyugtató cumizás fontos szerepet játszik a csecsemô szájának fejlôdésében, ezért nagyon 
fontos a cumi formájának gondos megformálása. A jó cumiforma az anyatejes szoptatásnak 
megfelelô, természetes nyomást gyakorol a szájpadlásra. Mindemellett a nyugtató cumizás 
csökkenti a csecsemôhalál elôfordulásának lehetôségét.
A legtöbb szülô némi aggódással kezdi el a nyugtató cumik használatát, holott az újszülött 
természetes ösztöne a szopás. Nem csak az élelemhez jutás miatt fontos, hanem önmaga 
megnyugtatásának is fontos eszköze.

természetes pozíció  

a nyelvnek

szájpadlásra ívelt,  

nem okoz deformációt

extra keskeny forma, könnyû  

a babának becsuknia a száját

2a.1.
3.

1. 2. 3.

mikor adjunk nyugtatócumit a babának?

Hosszantartó sírás, zaklatottság esetén, illetve elalváshoz, ha szükséges. 

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) azt tanácsolja, hogy 2 éves korig  

szoktassuk le a gyermeket mindenféle cumi használatáról.

physio

a physio cumi világítós változata, hogy könnyebben 

megtalálja a gyermeket a kiságyban az éjszakai sötétben.

a cumipajzs:

 - ergonómiai formája a babaszájra tervezve

 - biztonsági gyûrû a gyors kivételhez  

 - légáteresztô lyukak a bôrnek

világít a sötétben

physio

FOGORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTVE
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Három méret - 0, majd 4, valamint 12 hónapos kortól – biztosítja a fejlôdésben növekedésben 
lévôbaba szájméretének megfelelô cumit. 
A 4m+ cumi speciális masszázsgyûrûvel rendelkezik, hiszen ekkortájt indul a fogzási idôszak.

Evolutive cumi

Made in Italy. A Physio cumikat Olaszországban gyártják. 
Anyaguk természetes latex vagy puha szilikon.

Puha, természetes latex gumi, hajlékony 
és a természetes szopás érzését kelti.

Átlátszó, higiénikus szilikon, íztelen 
és szagtalan, nem öregszik el.

anyagok
Magas minôségû

extra puha és hajlékony: csupa latex és csupa szilikon Physio Soft cumik, 

oly puhák, mint egy finom érintés. Nem zavarja a csecsemôt alvás közben, 

ha ráfekszik. 

mellformájú talpazat: puha és hajlított forma, az ajkak kényelmesen 

pihenhetnek. Megakadályozza a nyál összegyûlését, mely bôrirritációt 

okozhat.

légáteresztô lyukak: a 

megfelelô levegôáramlás, 

hogy elkerüljük a nyál 

okozta bôrirritációt.

physio
soft

physio soft, a legpuhább cumi alvó babáknak!

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, cipzáras, 2 db
586
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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 szopás-szívás különböző fejlődési 
szakaszaira: a kipréselős szopási technikából kiindulva a baba lépésről-lépésre 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 egy-egy 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

ÚÚÚÚÚÚJ!ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚJJJJJJJJJJJJJJJ!!!!!!!!!!!!!!!

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

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
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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 Well-Being és Step Up 

cumisüvegekhez

csepegésmentes záródás

Minden Chicco Well-Being 
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 Well-Being 
és Step Up cumisüvegekhez, valamint 
max. 80ml bébiételes üveghez ajánlott.
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150 ml 240 ml150 mml150 m

150 ml 250 ml 330 ml1500 ml0 m l3300

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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WELLBEING *
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SOFT RELAX 2 db 2m+
Szilikon rágókák. Ezek az elsô ínymasszírozók.

fo
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z
á

s

FRESh RELAX 1 db 4m+
Hûsít és enyhíti az ínyfájdalmat.  Különbözô mûanyag 
felületek segítik a rágást, ínymasszírozást. Hûtôbe téve 
lehûthetô. Kétféle minta: eper és alma.

FUNNY RELAX 1 dB 6m+
A fogzáskori ínymasszírozás mellett szórakozást is biztosít,  
mivel csörgôs hasú, látványos játék is egyben.

cSERESzNYE 1 db 4m+
Klasszikus hûsítô rágóka. 
Két színben kapható.

jéGKRéM 1 db 4m+
Klasszikus hûsítô rágóka. 
Két színben kapható.

A 29. oldalon elolvashatja, hogyan és mikortól szoktassa rá gyermekét a száj- és fogápolásra. 
A hûsítô ínyzselé, fogkrémek, fogkefék választékát is itt találja.

HaSzNoS:
A hûsítô rágókákat a normál hûtôben 
hûtsük le, ne a fagyasztóban!

Rágókák

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: 1-30 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 ml-es bébiétel tároló is tartozik a 
készülékhez.

Szilikon fejű kanál
csúszásmentes nyél  
ergonómiai fogás 
100% szilikon kanálfej

3db-os előke
elöl frottír, hátul vízhatlan

68576.10

63002

61767

76006



15

sz
ilá

r
d

 ét
elek

 et
et

ése

Kóstoljuk meg együtt 

A leválás idôszakában a kisbaba fokozatosan áttér az 
anyatejes táplálásról a szilárd ételek fogyasztására.
Sokkal többféle tápanyaghoz jut hozzá, mint azelôtt, de 
ez fontos lépés a pszichológiai, érzelmi és nevelkedésbeli 
fejlôdése miatt is.
A babának meg kell ismerkednie új ételekkel, új ízekkel, 
új anyagokkal és az élelemhez és innivalóhoz jutás új 
eszközeivel is.

A Chicco végigkíséri a szülôket és a kisbabát az önálló 
étkezés fejlôdési folyamatának minden fokán, hasznos 
és praktikus termékek teljes sorával ismerkedhetnek 
meg, melyeket speciálisan a baba igényeire terveztek, 
hogy napról napra egyre több kellemes tapasztalatot 
szerezhessenek a boldog étkezések során.

Leválás

:)a boldogságot!

A Leválás témakörbe tartozó minden termék a „Nôj fel a Chicco-val!” projekt része.  
A leválás az önállóvá válás elsô lépcsôfoka. Termékek teljes választéka 

nyújt segítséget ebben a csodálatos folyamatban.

A babának szüksége 
van még arra, hogy az 

édesanyja etesse. Új ízeket 
fedez fel újszerû módon, 

a cumisüveges vagy 
anyatejes táplálás után.

A baba kezdi felfedezni, 

hogy utánozni tudja a 

felnôtteket. Megpróbálja 

használni, és kezében tartani 

a kanalat. Különbözô állagú 

ételeket eszik. Megpróbál 

önállóan inni a saját 

itatópoharából.

A baba már önálló. 
Darabosabb ételeket is 
tud már enni. Önállóan 
iszik. Az étkezôasztalnál 
ülve megfelelô módon 

használja az eszközöket.

kezdő TRÉNeR SzAkÉRTő
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Leválás és önálló étkezés
Valódi örömteli érzés egy gyermek számára, amikor 
az édesanyja finom fôztjét eheti! Sürgés-forgás a 
konyhában, az étel illata, az asztalterítés és a közös 
étkezés varázsa, mindez örök és felejthetetlen 
élmény! 

Az alábbi két pároló és pürésítô elektromos készülék, 
valamint a hozzájuk tartozó receptfüzet segítségével 
gyorsan, egyszerûen készíthetünk egészséges és 
ízletes bébiételeket, pár lépésben, párolással és 
turmixolással. A gôzzel párolás elônye, hogy a lehetô 
legnagyobb mértékben ôrzi meg a bébiételek fehérje- 
és vitamintartalmát .

EASY MEAL 2IN1 
TÁNYéRSzETT 6M+
Lapos- és mélytányér, fedôvel. 
Szállításkor higiénikusan, 
cseppmentesen zár.
61767

SzILIKON FEjû KANÁL 6M+
Az elsô tanulókanál,  
puha szilikon, hajlékony fejjel.
68285: zöld

68287: piros

kezdő

Puha 
szilikon 
csôr

Step Up 
kompatibilis

Csepegésmentes

SOFT cUP 6M+
Puha és rugalmas szilikon csôr, mely kíméli a baba ínyét. 
Higiénikus kupakkal zárható. 200ml
68235: zöld, 68237: piros

Levehetô 
fogantyúk

Hinta-alj

Puha 
tapintású 
csôr

Csepegésmentes
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PURE STEAM PÁROLó éS PüRéSíTô GéP

Párol és turmixol. A speciális kések kialakításuk révén 
csökkentik a fölösleges levegôképzôdést pürésítés 
közben. Hangszignál jelzi, ha az étel kész. A fagyasztott 
bébiételt gyorsan felmelegíti. Fôzési idô: 1-30 perc.
 • 2 db 100 ml bébiétel tároló
 • receptfüzet
76006



ELSô ÖNÁLLó BABAKANÁL 
8M+
A baba elsô kanala, amit már 
teljesen önállóan is képes 
használni. Puha tapintású 
kanálfej és csúszásmentes nyél 
segíti az elsô 
„tréningeket”.
6829

ELSô KANÁL-vILLA SzETT 12M+
Ideális teljesen önálló étkezésre. Nyelének ergonómiai 
formája a baba kezére lett tervezve, hogy segítse 
ôt ügyesen és önállóan enni, mint a felnôttek. 
Csúszásmentes felületek a nyélen. 
A kanál és villafej mérete, öblössége 
segít a megfelelô mennyiségû étel 
adagolásában.
6830

ROzSdAMENTES FéM KANÁL-
vILLA SzETT 18M+
A fém részek nem korrodálódnak, 
vízfoltok sem okozhatnak 
rozsdásodást. A 
gyermek új anyagot 
ismerhet meg a 
felnôttek világából: 
a fémet. Ergonómiai 
forma, biztonságos 
villahegyek.
6831

TRÉNeR
TRÉNeR

SzAkÉRTő

MEAL cUP 12M+
Fokozatosan megtanít inni a normál pohárból. Rávezeti 
az ajkakat a megfelelô tartásra.  Dôlés-biztos talpazat.
68245: zöld
68247: piros

Rugalmas 
szívószál

Hosszan meg-
tartja a belsô 
hômérsékletet

Ergonómiai 
forma

Csepegésmentes INSULATEd cUP 18M+
Megtanít inni szívószálból. 
Csepegésmentes szelep 
folyadékáramlás szabályozóval. 
Zárható fedô. Hôtartó tulajdonsága 
révén ez az itató hosszabb ideig tartja 
meg az ital hômérsékletét.
68255: zöld
68257: piros
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CuociPappa Natural
Natural Steam Cooker

CuociPappa Natural
Natural Steam Cooker

ricettario DEF.indd   1

06/07/12   12.03

NATURAL STEAM PÁROLó éS PüRéSíTô GéP

Használata roppant egyszerû. Fent betöltjük a vizet, beletesszük 
a kockára vágott élelmiszereket és elindítjuk a párolást. 
Hangszignál jelzi, ha a párolási idô véget ért. Az új fejlesztésnek 
köszönhetôen a belsô kosarat egyszerûen befordítjuk a kések 
felé, így a párolt élelmiszerek a turmixoló részbe kerülnek és 
máris pürésíthetôk. Majd a kancsóból kiöntjük a kész bébiételt. 
Fagyasztott bébiétel felmelegítésére is alkalmas.
 • dönthetô belsô kosár
 • spatula
 • 2 db 100 ml bébiétel tároló
 • receptfüzet
3999
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Fésű-hajkefe természetes sörtékkel
66003

Babaolló
rozsdamentes acél, nikkelmentes , lekerekített véggel

65260

Biztonsági fültisztító 90 db
100% gyapot, biztonsági véggel

64759.40

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 2ml
A baba orrába kell cseppenteni.

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

4944

PhysioClean  
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.
4904

Higiénia
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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

Maxi gőz-sterilizáló (5-üveges)      
mikrohullámú sütőbe

Ajándék: 1 db 150ml Well-Being 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

Fertôtlenítés

dIGITÁLIS BABAMéRLEG
Súlystabilizáló funkciója révén az izgô-mozgó kisbaba súlyát is pontosan le tudja mérni. 
Elmenti az utolsó mérési eredményt. Súlymérési intervallum: 20 grammtól 20 kg-ig, 10 
grammos fokozatonként. Nagy, digitális kijelzôje könnyen leolvasható.  
A fekvôrész hossza kb. 55-60 cm.
5577

cOMFORT FIT LéLEGzô PÁRNA KISÁGYBA (3M+)
Nagylyukacsos, speciális szerkezetû és anyagú párna, az akadálymentes lélegzésért 
és a fulladásveszély elkerülésére 3 hónapos kortól. A még sokat fekvô és alvó kisbaba 
testpozíciója alvás közben kiválthatja a nem megfelelô légzést. A Comfort Fit párnában a 
levegô a nagy lyukakon keresztül szabadon áramolhat, így a baba minden testhelyzetben 
biztonságosan tud lélegezni, akkor is, ha a feje vagy orra a párnába fúródik. A hasonfekvés 
természetes igénye a csecsemônek. A Comfort Fit párna biztosítja a biztonságos lélegzést. 
Párnahuzat: 65% poliészter, 35% pamut. Töltet: 100% poliuretán. Méret: 45x32 cm
1433

Ideális 
minden alvási 

pozícióban

ly
uk

acs
os szerkezet

jobb szellőzés
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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 stand-by készenléti üzemmódra vált, ha kifogy 
a víz. 
Folyamatos működés: 6 óra, Szobaméret: 30m

2

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 
stand-by készenléti üzemmódra vált, ha kifogy a víz.
Folyamatos működés: 6 óra
Szobaméret: 30 m2

6710

Párásítók és Légterápia

Mûködés 
közben is 
újratölthetô

Forró gôz 
4 perc alatt4 min

Ultrahang 
technológia 

Szabályozható 
gôzkibocsátás

PISTON porlasztó-inhalátor
Aeroszol terápia a felsô légúti panaszok (megfázás, orrdugulás), illetve 
az alsó légúti panaszok, betegségek (hörgôk, tüdôk) kezelésére. A 
Sidestream® porlasztó segítségével a porlasztott folyadékrészecskék 
mérete olyannyira ideális, hogy az alsóbb légutakhoz is eljutnak. A 
kezelési idô is rövidebb, mint egy hagyományos porlasztó esetében. 
Salvus vízzel vagy gyógyszeres oldattal használható. Tartozik hozzá 
gyermek és felnôtt maszk, orrkanül, szájcsutora. 
Besorolás: gyógyászati segédeszköz IIA osztály, EC 0470
             3846

                           ultrahangos porlasztó-inhalátor
Légúti betegségek inhalációs kezelésére ajánlott. Az ultrahang 
technológiájának köszönhetôen rendkívül csöndes. A légterápiás 
kezelés gyors. A porlasztott részecskék az alsó légutakba is eljutnak. 
A Salvus vizes vagy gyógyszeres porlasztott oldat belégzéshez 
gyermek és felnôtt maszk, orrkanül és szájcsutora is rendelkezésre 
áll. Besorolás: gyógyászati segédeszköz IIA osztály, EC 0470
6179
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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, roll-on, ceruza és

ultrahangos elektromos,
konnektoros és elemes

termékek

Ajtó Stop (1 db) 
az ajtó kitámasztására

592

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

1874.40

Biztonság
Szemvédô napszemüvegek
100% védelem az UVA és UVB ultraviola sugarak ellen. Polarizált lencsék - nincs káprázás 
hóban, vízben, homokban. Szürke lencsék - a mindennapi kényelemért. Kemény tartótok.
3-as szûrési kategória, 1-es optikai osztály.
Lányos és fiús modellek.



tiszta ÉRINTÉS
tiszta SZERETET
tiszta BOLDOGSÁG
tiszta BIO

www.chiccopurebio.com

Organikus eredetû kozmetikumok.
Természetes módon ápolják gyermeked.

www.chicco.com 

Chicco

Védôbalzsam
shea vajjal.

Masszázsolaj
édes mandula olajjal.

Fürdető & Sampon
kamilla vízzel.

Testápoló
aloe verával.

A boldogság egy utazás, 
mely a születéssel kezdôdik.

A fürdetés és az azt követő babamasszázs 
nagyon fontos pillanatok anya és gyermeke 
között. A tiszta, bio, organikus hitelesítésű 
pure.bio kozmetikumok a Chicco új vonalát 
képezik. A rendkívül tiszta termékek gondosan 
válogatott természetes összetevői organikus 
gazdálkodásból származnak, lágy és finom 
illattal ötvözve, így tiszta és természetes 
módon gondoskodnak kisbabád jóllétéről.

mindenütt, ahol csak baba van
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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 98-100%-ban teljesen természetes eredetű összetevőkből állnak, és az 
összetevők 10-20%-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

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. 

PURE.BIO
VÉDŐBALZSAM 
SHEA VAJJAL 
75ML
ERŐSÍTI 
A BŐR HIDROLIPID RÉTEGÉT, 
SZÁRADÁS ÉS IRRITÁCIÓK ELLEN 
1256

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 98-100%-ban teljesen természetes eredetű összetevőkből állnak, és az 
összetevők 10-20%-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

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 98-100%-ban teljesen természetes eredetű összetevőkből állnak, és az 
összetevők 10-20%-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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…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
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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 ml-es 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

Omega-3-ban és E-vitaminban 
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

B áPoLáS

Popsikrém

10% cinkoxid,  
valamint panthenol tartalmú 

bőrnyugtató krém, mely 
védőfedést biztosít a bőrön.

27361  100 ml

ÔR
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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



28

k
is

m
a

m
a

 t
er

m
ék

ek

-9

4

dermo antistress
Terhességi csík elleni krém - 200ml

Intenzív bôrrugalmasító hatás a stría csíkok megelôzésére. 
Táplálja, hidratálja és rugalmasabbá teszi a bôrt. Csak a 
bôrfelületen hat, az anyaméhre nincs hatással.  
használat: Reggel és este körkörös mozdulatokkal 
masszírozzuk be közvetlenül a kezelt bôrfelületen  (pocak, 
combok, csípô). A hasnövekedés kezdetétôl fogva ajánlott 
a használata.
Aktív összetevôk: rizs és búzacsíra olaj, E és PP 
vitamin, B5 provitamin.
71452.10

DermoAntistress Intenzív szérum - 50ml

A már kialakult stría csíkok halványítására 
ajánlott. Magasfokú bôrrugalmasító hatás. 
Mélyrehatóan táplálja a bôrszöveteket, védi 
a bôr vízháztartását, és segíti a már létezô 
csíkok halványulását. Csak a bôrfelületen hat. 
használat: Kenjük közvetlenül a terhességi 
csíkokra, minden reggel és este. Masszírozzuk 
beszívódásig.
Aktív összetevôk: Rizs olaj, Tamanu olaj, E 
vitamin, PP vitamin, B5 provitamin. 
71453.10

Segít megelôzni a terhességi csíkok 
kialakulását a melleken, illetve halványítja 
a kialakult stríacsíkokat a terhesség és a 
szoptatás ideje alatt is. Csak a bôrfelületen 
hat, a tejképzôdésre és a tejcsatornákra 
nincs hatással. Rugalmassá teszi a bôrt. 
használat: Reggel és este körkörös 
mozdulatokkal masszírozzuk be a krémet a 
melleken, illetve a stría csíkoknál. A mellbimbót 
nem kell bekenni. 
Aktív összetevôk: rizs és jojoba olaj, E és PP 
vitamin, kigelia és quillaja kivonat, olívaolaj kivonat.
71454.10

Mellrugalmasító szérum - 125ml

A szülés utáni idôszakra. Erôs bôrfeszesítô hatás. Csökkenti a bôr 
tónusvesztését és ernyedtségét szülés után (mell, popsi, has, csípô, 
combok). Formában tartja a testet, rugalmassá teszi a bôrt. Csak a 
bôrfelületen hat.  
használat: Körkörös mozdulatokkal masszírozzuk a krémet a kezelendô 
bôrfelületen a bôrbe minden reggel és este . 
Aktív összetevôk: E vitamin, PP vitamin, B5 provitamin, mandula olaj, rizs olaj, 
kigelia és quillaja kivonat. 
71455.10

DermoAntistress Alakformáló krém - 200ml
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Kórházi napok a szülés után -9

4

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 6-8 betétre is szükség lehet, azután 
napi 4-5 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. 
S-M-L-XL méretekben

tépőzáras elasztikus

38 cm

Hálós bugyi 
4db
egy méretben
elasztikus anyag

1138

Eldobható alsó 
4db
két méretben
nem szőtt anyag1137

1136

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

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. 
S-M-L méretekben

1126

Aktív összetevők: rizs és búzacsíra olaj, E és PP vitamin, 
B5 provitamin
71452.10

tépőzáras
tartás a hasnak
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Hasznos Tanácsok
Az alábbi tanácsokat, ötleteket fôként a kezdô szülôk számára állítottuk össze, segítségül. 

Mire lesz szükség a kórházban?

Édesanya számára
Ruházat: 3 elöl nyitható hálóing, 1 hálóköntös, 3 pár pamut zokni, 1 pár pa-

pucs, 1 elöl nyitható kardigán vagy vállkendô, 3 szoptatós melltartó 
(ne felejtse el!: amikor szoptatós melltartót választ, 2-3 mérettel 
nagyobbat válasszon, mint a várandósság ideje alatt viselt melltartó 
mérete!)

Ápolás: fürdôszerek, intim mosakodó szer, szülés utáni eü.betét 30db-os, 
eldobható alsó 4db-os, alakformáló fûzô (császárszülés esetén külö-
nösen ajánljuk), antibakteriális melltartóbetét szuperabszorbennsel 
30db-os (két szoptatás között a kicsöpögô tej felfogására), melltör-
lôkendô 80db-os (a mellek letörlésére szoptatás elôtt és után), 

Egyéb: 1 nejlonzsák a szennyes ruháknak, 1 csomag egyszerhasználatos wc-
ülôke fólia.

Baba számára
Ruházat: Három komplett váltóruha - 3 body, 3 pamut tipegô, 1 plüss tipegô, 3 pár zokni, 1 sapka, 1 

kardigán, télen 1 pár kötött lábbeli, 1 pár pamutkesztyû (hosszú körmök esetére).
Ápolás: babaolaj, hintôpor, popsikrém, koszmókefe és/vagy hajkefe, textil pelenka, eldobható pelenka, 

alátét pelenkázáshoz, popsitörlô kendô, fültisztító pálcika, köldökvédô szett, fertôtlenítéshez 
Chicco Fertôtlenítô folyadék vagy Chicco Maxi gôzsterilizáló

Egyéb: 0+ korcsoportos gyerekülés-hordozó vagy mózeskosár, babapléd, ruha a hazavitelhez (pl. té-
len anorák is)

Well-Being – Jól vagyunk
Mely napi teendôkre érdemes elôre rákészülni?

Baba és mama számára egyaránt fontos, hogy a világra jött újszülött nyugalmat, békét, biztonságot és 
szeretet tapasztaljon. Ennek megteremtéséhez fontos az is, hogy a kezdô édesanya idôben felkészüljön 
néhány gyakorlati teendôvel, ami majd vár rá a kórházban is, és onnantól kezdve otthon is, minden 
nap! 
A védônô, a gyermekorvos és tapasztalt rokonok, barátok segítségével sajátítson el néhány teendôt 
még a szülés elôtt. A kórházban segíteni fognak a szülésznôk, de nagy megnyugvást okoz elsô gyer-
meket szülô nôknek, ha nem „élesben” kell elôször öltöztetni, büfiztetni, pelenkázni, fürdetni, hanem 
begyakorolhatta akár egy játékbabán, pl. a védônôi tanácsadóban.

pelenkázás
öltöztetés

mellre helyezés szoptatáshoz
baba tartása etetéskor, stb.

büfiztetés
fürdetés
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Segédkönyvek olvasása
Nagyon hasznosak a babagondozással, neveléssel, fejlôdéssel kapcsolatos 
könyvek olvasása. Tanácsoljuk, hogy szülés elôtti napokban olvassa el újra 
a születés utáni 1-3 hónapra vonatkozó tanácsokat, teendôket. Kb. három 
havonként jól elhatárolhatók az egyes fejlôdési szakaszok, ezért mindig sza-
kaszonként olvasson elôre a gyermek fejlôdésérôl, így érteni fogja, emlékezni 
fog és hasznosítani is tudja az ismereteket.

Meseolvasás
Kezdje el a napi egyszeri meseolvasást már az elsô otthon töltött napoktól 
kezdve! Az édesanya hangja megnyugtatja a csecsemôt, különös bensôséges 
kapcsolatot teremtve mindkettôjük számára. A pár perces meseolvasás, me-
semondás emellett fontos szertartássá válhat, amihez jól köthetô az alvás, a 
fürdetés. Mindezek az ismétlôdô események biztonságérzetet keltenek, rit-
must adnak a napnak. A szókincs, a szövegértés, a fantázia fejlôdése miatt 
nagyon fontos a sok mese. Mese felolvasása, mesemondás a mesekönyv ké-
peirôl, mese kitalálása és lerajzolása, kiszínezése, stb. A bôséges és választékos 
szókincs nagyban elôsegíti majd az írás-olvasás tanulást is.

Közösségbe járás
A közösségbe járást nem lehet elég korán kezdeni.  
A babák más gyerekek társaságában felélénkülnek, megtanulnak 
együtt játszani. Persze, tudomásul kell venni, hogy az elsô hat 
hónap, különösen az elsô három, fôleg otthon, szinte kettesben 
telik el. Ekkor a babának az édesanyára van a leginkább szüksé-
ge, fontos a mély lelki kapcsolat. Ahogy láthatóan kinyílik a baba 
számára a világ, úgy 6-9 hónapos kor körül már érdemes elkez-
deni a babaklubba és egyéb babás programokra járást is. A karon 
ülô babák nagy izgatottsággal tudják figyelni a mászó és totyogó 
társaikat, és pár hét múlva már együtt másznak, jönnek-mennek, 
tesznek-vesznek kis barátaikkal. Az édesanya is új barátokra lelhet.

0-3 hó

6-9 hó

9-12 hó

12-18 hó

18-24 hó

Egyéb hasznos tanácso
k 

a magyar nyelvû 

Chicco márkaoldalon!

www.chicco.hu

Közösségépítés, bemutató videók: 

Figyelmébe ajánljuk!
Bábozós könyvek, Menô könyvek, Pancsoló könyvek, Habkönyvek kive-
hetô figurákkal, Rugóláb könyvek – Móra Könyvkiadó - www.mora.hu

Figyelmébe ajánljuk!
Családi Iránytû Könyvek – Móra Könyvkiadó
www.mora.hu/Sorozatok/Móra családi iránytû



Something tells me that Mommy and Daddy  
are watching me.

With the new Audio Digital Top and Video Digital Top Baby Monitors, 
mom and dad can always stay in contact with their child, even when 
they devote their time to everyday activities. They can watch him 
on the large 3” color display and also see him at night thanks to 
the infrared camera. They can listen to him any time and review the 
pictures and videos recorded during the day. What’s more, there is a 
selection of sweet lullabies and a nightlight for sweet dreams. You can 
even set up to 5 reminders to better organize yourself. 

Digital Baby Monitors.
The tranquility of always seeing him 
and listening without interference.

Up to 
5 reminders. 

Voice 
activation

Photo Capture
(Video Digital Top)

Video Recorder 
(Video Digital Top)

Contact List
(Video Digital Top)

Touch screen
(Video Digital Top)

Temperature 
sensor.

www.chicco.com 

Happiness is a journey 
that starts when you’re a baby.
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wherever there’s a baby

Babycare International Kft. – H-1113 Budapest, Daróci út 1-3. 
Tel (+36) 1 2092632 Fax (+36) 1 2092634 – www.chicco.hu

mindenütt, ahol csak baba van
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