
A cumisüveg, mely együtt nô a babával!



      Az apák is változnak.

  A cumisüvegek is…

A Chicco Step Up az egyetlen cumisüveg,  
mely evolúciós etetôcumival készült,  

és az egyetlen cumisüveg, melyhez különbözô formájú  
etetôcumikat terveztek, a csecsemô fejlôdésének megfelelôen.

 Megszületett az ideális  
  újszülött cumisüveg!

A speciális formájú evolúciós etetôcumik 
tökéletesen illeszkednek a hónapról-hónap-
ra fejlôdô újszülött egyéni képességeihez, 
ami a táplálékhoz jutást illeti. Lépésrôl-
lépésre követi a csecsemô elsô hónapjait, 
az egyszerû kipréselôs technikától indulva 
az erôs szívás képességéig.



Az újszülött egyszerûen kipréseli a tejet az édesanya mellébôl. 

Ezenfelül a szoptatás olyan érzelmi és pszichológiai többletet 

nyújt, mely egyértelmûen elôsegíti a szoros kötôdés kiala-

kulását a baba és a mama között.

 Milyen etetôcumi felel meg az újszülött igényeinek?  

Az, amely … 

•	 segítségével	csökken	a	fölösleges	levegônyelés	

lehetôsége, hogy elkerülhetô legyen a hasfájás

	 olyan	rövid	cumivégzôdéssel	van	ellátva,	mintha	az	

mellbimbó lenne

	 érzelmileg	és	pszichológiailag	elégedettséget	vált	ki	

használat közben

A babák elkezdenek más folyadékokkal is megismerkedni, egyre 

függetlenebbé	válnak,	és	már	képesek	interaktívan	használni	a	

cumisüveget.	Kézbe	veszik,	megemelik,	stb.

 Milyen etetôcumi felel meg a kisbaba igényeinek?  

Az, amely… 

	 keskeny,	ívelt	alapja	van,	mely	jobb	támaszt	nyújt	az	

ajkaknak

	 hosszabb	és	hajlékonyabb	a	cumi	vége,	mely	a	szopást	

könnyebbé teszi
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… a mellbôl történô kipréselôs  
technikából indulva:

… eljut a szopás képességéig:

Az újszülött igénye 
Az	újszülöttnek	akkor	is	szüksége	van	táplálékra,	ha	a	mellbôl	történô	szoptatás	akadályozott	vagy	
nem lehetséges. Az elsô néhány hónap alatt természetes módon fejlôdik ki a baba azon képessége, 
ahogyan a táplálékhoz hozzájut:



Az édesanyák igénye 
A mamák számára az a legfontosabb, hogy a kisbabájuk 
cumisüveges	táplálása	esetén	is	biztosítsák	kicsinyüknek	 
a mellbôl történô szoptatás élményét.

Az	ideális	cumisüveg*

*1-10	értékû	tartományban	vizsgálva,	300	édesanya	bevonásá-
val	végzett	kvantitatív	kutatás,	Olaszország,	2009.	július

Olyan	etetôcumija	van,	mely	garantálja	
a megfelelô tejátfolyást

8,2

Olyan	etetôcumija	van,	mely	a	lehetô	
legjobban hasonlít az anya mellére

8,0

Hasfájás elleni szeleppel rendelkezik 7,9

Anatómiai formájú 7,9



A StepUp1 cumisüveg speciális ferde formájú 
evolúciós etetôcumival van ellátva.

•	 a	cumiba	mindig	jut	tej,	megakadályozva	 
a	csuklást,	tejvisszafolyást,	hasfájást

•	 a	baba	számára	kényelmes	nyak-	és	fejtartást	
biztosít

•	 bordázott	gyûrûk	segítik	a	helyes	nyelvpozíciót
•	 az	extra	széles	cumialap	az	anyamell	formájára	

hasonlít
•	 hasfájásgátló	szelep	-	megfelelô	légáramlás

0m+

Ideális újszülöttkorban
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Step UP 1

1 db – normál 1 db - közepes
150 ml



2-4	hónapos	kortól	lecserélhetô	az	etetôcumi	 
a	StepUp2	domború	formájú	etetôcumira.

•	 bordázott	gyûrûk	a	cumivég	körül	a	helyes	
nyelvpozíció	megtalálásért

•	 extra	domború	cumialap	a	természetes	 
ajaktámasznak

•	 hasfájásgátló	szelep	-	megfelelô	légáramlás

2m+
4m+

Az elsô hónap után

Step UP 2

2 db – közepes 2 db – változtatható 2 db – gyors
250 ml



Fél	éves	kortól	az	elnyújtott,	kevésbé	dom-
ború	formájú	evolúciós	etetôcumi	felel	meg	a	
legjobban a fejlôdô baba képességének.

•	 még	több	spirálgyûrû	-	még	hajlékonyabb	
cumi

•	 hosszabban	elnyújtott,	kevésbé	domború	
cumialap a helyes ajaktámaszért

•	 hasfájásgátló	szelep	-	megfelelô	légáramlás

6m+

Fél éves kor felett

Step UP 3Step UP 2

2 db – gyors 2 db – pépes ételhez
330 ml



Szakszerû	tanácsadással	várjuk	Önt	a	viszonteladó	bababoltokban!

Importálja:	Babycare	International	Kft.

www.chicco.com

http://www.stepup.chicco.com/


