LISTA WYPRAWKOWA
KARMIENIE
Laktator
Wkładki laktacyjne
Kapturki ochronne na piersi
Woreczki do przechowywania pokarmu
Woreczki do sterylizacji
Biustonosz do karmienia
Koszula/piżama dla mam karmiących
Butelka do karmienia dla niemowląt
Smoczki do butelek
Szczotka do butelek
Suszarka do butelek
Podgrzewacz do butelek
Sterylizator do butelek
Termoopakowanie do butelek
Rogal, poduszka do karmienia
Smoczek do uspokajania
Zawieszka do smoczka
Pojemnik na smoczek
Śliniak apaszka
Pojemnik do przechowywania pokarmu
Pojemnik na mleko w proszku

KĄPIEL I PIĘLĘGNACJA
Myjka kąpielowa 2 szt.
Ręcznik z kapturkiem (bambusowy lub bawełniany) 2 szt.
Wanienka lub wanienka ze stojakiem
Mokre chusteczki
Pieluszki jednorazowe lub wielorazowe
Aspirator do nosa
Szczotka do włosów
Nożyczki do paznokci
Zestaw do pielęgnacji dziecka
Termometr do wanienki
Termometr elektroniczny
Kosmetyki dla dziecka
Kubek do spłukiwania włosków
Termometr pływający do kąpieli
Mata antypoślizgowa
Pachnące woreczki na zużyte pieluszki
Podkłady do przewijania
Zestaw do pielęgnacjipaznokci
Szczoteczka do pierwszych ząbków
Waga elektroniczna 2 w 1

PIERWSZE ZABAWKI
Karuzela na nad łóżeczko
Mata do zabawy
Gryzaki
Pierwsze Przytulanki
Pozytywki
Grzechotki

ELEKTRONIKA
Waga elektroniczna
Niania elektroniczna
Monitor oddechu
Nawilżacz powietrza

Większość produktów znajdziesz w ofercie marki Babyono, pozostałe (pisane kolorem granatowym)
znajdują się w sklepach innych marek. Pamiętaj by wybierać wyłącznie bezpieczne rozwiązania!

POKÓJ DZIECKA
Meble do pokoju dziecka - niezbędne na początek:
komoda z przewijakiem, szafa na ubrania dziecięca,
podręczna półka na akcesoria
Kosz Mojżesza, kołyska, łóżeczko dostawne
Przewijak
Lampka do pokoju
Projektor
Szumiąca przytulanka
Leżaczek

TEKSTYLIA DO POKOJU I DO SNU
Komplet pościeli z wypełnieniem (70 x 100 cm/100x 135 cm)
do łóżeczka (120 x 60 cm/140 x 70 cm)
Komplet poszewek na pościel i prześcieradło 2 szt.
Kokon niemowlęcy
Ochraniacz do łóżeczka
Śpiworek do spania
Kocyki cienkie i grube (kocyk niemowlaka lub średniaka) 2 szt.
Rożek/becik
Otulacze 120 x 120 (4 szt.)
Pieluszki muślinowe 100%bawelny 70 x 70 cm (5 szt.)
Pieluszki bambusowe 70 x 70 cm (3 szt.)
Pieluszki małe – odbijaki 30 x 30 cm (5 szt.)
Miękki kocyk

UBRANKA DLA DZIECKA
Body z długim rękawem rozmiar 56/62 4-6 sztuk
Body z krótkim rękawem rozmiar 56/62 4-6 sztuk
Pajacyki rozmiar 56-62 5 sztuk
Grubszy pajacyk/kombinezon na spacer i na wyjście
ze szpitala – welurowy/polarowy rozmiar 62 (1-2 szt.) (Reima)
Śpiochy/połśpiochy/spodenki rozmiar 56-62 (4 szt.)
Skarpetki 6 par (grubsze i cieńsze)
Rękawiczki niedrapki 1-2 pary
Czapeczki delikatne cienkie (2 szt.)
Czapeczki grubsze
Buciki dla niemowląt
Kombinezon zimowy lub przejściowy zależnie od pory roku

POZA DOMEM
Wózek wielofunkcyjny 2w1 lub 3w1
Wózek parasolka lub składany w książkę
Torba do wózka
Termopakowanie na butelkę
Opakowanie na smoczek
Przewijak
Opakowanie na mokre chusteczki
Akcesoria do wózka: wkładka do spacerówki, folia przeciwdeszczowa,
moskitiera, organizer podręczny, uchwyt na kubek, torba transportowa
Śpiwór do wózka (0-2 lata)
Fotelik samochodowy 0-12 m (0-13 kg)
Baza Izofix do fotelika
Śpiwór do fotelika samochodowego lub otulacz
Kombinezon do fotelika samochodowego
Organizer na oparcie fotela kierowcy
Lusterko do samochodu do obserwacji dziecka
Roletki do samochodu
Chusta do noszenia elastyczna, kółkowa lub tkana
Nosidło ergonomiczne
Osłona na nosidło lub chustę - w okresie jesienno-zimowym
Zabawka do wózka
Gryzak
Łóżeczko turystyczne
Większość produktów znajdziesz w ofercie marki Babyono, pozostałe (pisane kolorem granatowym)
znajdują się w sklepach innych marek. Pamiętaj by wybierać wyłącznie bezpieczne rozwiązania!

