Μπιµπερό Feel Good
• Κατασκευασµένο από πυρίµαχο γυαλί
υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό
στις υψηλές θερµοκρασίες
• Ιδανικό µπιµπερό για το νεογέννητο
• Η θηλή του από σιλικόνη SkinSoft™
για αίσθηση οικειότητας
γίνεται αποδεκτή
από το 94% των µωρών
• ∆ιατίθεται σε 3 µεγέθη
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Easy StartTM Anti-Colic
κατά των κολικών
• Η κατοχυρωµένη βαλβίδα της ανοιγόµενης βάσης
εξασφαλίζει σταθερή ροή του γάλακτος και προλαβαίνει
τη δηµιουργία κολικών και παλινδροµήσεων
• Η θηλή από σιλικόνη SkinSoft™ διευκολύνει
την εναλλαγή µεταξύ στήθους και µπιµπερό
χωρίς να επηρεάζει τη συνέχιση του θηλασµού
• Κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας
πολυπροπυλένιο (PP)*
• ∆ιατίθεται σε 4 µεγέθη

Καινοτοµία:
Ανοιγόµενη
βάση
µε βαλβίδα
ελέγχου ροής

130ml

160ml

260ml

320ml

Mπιµπερό Easy ActiveTM
• Μεγάλο άνοιγµα για εύκολο γέµισµα
και πλύσιµο, αλλά και σταθερότητα
στην όρθια θέση
• Η θηλή από σιλικόνη
SkinSoft™ διευκολύνει
την απρόσκοπτη προσαρµογή
στο µπιµπερό
• ∆ιατίθεται σε 2 µεγέθη

Κατασκευασµένα
από υψηλής
ποιότητας
πολυπροπυλένιο
(PP)*

270ml

330ml

Trainer+ 220ml
Μπιµπερό µετάβασης σε ποτηράκι

Με αντιολισθητικά
χερούλια για
σίγουρο και
άνετο κράτηµα
από τα παιδικά
χεράκια.

2 στάδια για να µάθει το µωρό
να πίνει µόνο του:
1ο ΣΤΑ∆ΙΟ Με θηλή που δεν στάζει:
Θηλή από σιλικόνη SkinSoft™
για εύκολη εναλλαγή ανάµεσα
στο στήθος της µαµάς και το µπιµπερό
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ Με πολύ µαλακό στόµιο
που δεν στάζει: Εύκολη µετάβαση
από το µπιµπερό στο ποτηράκι
220ml

Starter Set
Σετ 2 µπιµπερό & 1 πιπίλα
Το σετ περιλαµβάνει:
• 1 µπιµπερό Easy Start Anti-Colic 130ml
• 1 µπιµπερό Easy Start Anti-Colic 260ml
• 1 πιπίλα MAM Start

260ml

Περιµένοντας
το µωρό!
Ένα σετ ιδανικό
για το νεογέννητο!

130ml

Θηλές
Από σιλικόνη SkinSoftTM
για αίσθηση παρόμοια
με την επιδερμίδα της μητέρας

Συμβατές με όλα
τα μπιμπερό MAM
και το Trainer+.

Διατίθενται 6 θηλές MAM με διαφορετικές βαθμίδες ροής
Πολύ μικρή ροή
για το νεογέννητο

Μικρή ροή

Μεγάλη ροή

2+

4+

0+

0
Κωδικός: 402S

Μεσαία ροή

Κωδικός: 400S

Κωδικός: 405S

Κωδικός: 410S

Θηλή
που δεν στάζει

Πολύ μεγάλη ροή
για χυλό

4+
Κωδικός: 412S

6+
Κωδικός: 415S

Hold my bottle Day & Night
Το χερουλάκι
της νύχτας
λάµπει
στο σκοτάδι
για να ξεχωρίζει.

Σετ χερουλάκια για µπιµπερό
• Με αντιολισθητικές λαβές
που ταιριάζουν σε όλα τα µπιµπερό
Easy StartTM*, Easy Active και στο Trainer+
• Τοποθετούνται εύκολα
• Προσαρµόζονται στο µπιµπερό
χωρίς να πρέπει να αφαιρεθούν
• Πιάνονται σταθερά από τα χεράκια του µωρού
*Το προϊόν Hold my Bottle δεν εφαρµόζει
στο µπιµπερό Easy StartTM 130ml

Hold my bottle
• Με αντιολισθητικές λαβές που ταιριάζουν
σε όλα τα µπιµπερό Easy StartTM*,
Easy Active και στο Trainer+
• Τοποθετούνται εύκολα
• Προσαρµόζονται στο µπιµπερό
χωρίς να πρέπει να αφαιρεθούν
• Πιάνονται σταθερά
από τα χεράκια του µωρού

Χερουλάκια
για όλα τα
µπιµπερό

*Το προϊόν Hold my Bottle δεν εφαρµόζει
στο µπιµπερό Easy StartTM 130ml

Soft Brush
Βούρτσα καθαρισµού µπιµπερό και θηλών

Με αντιολισθητικά
χερούλια για
σίγουρο και
άνετο κράτηµα
από τα παιδικά
χεράκια.

• Ιδιαίτερα µαλακές και ευέλικτες τρίχες
από υψηλής ποιότητας πλαστικό,
που δε γδέρνουν την επιφάνεια του µπιµπερό
• Εργονοµικός σχεδιασµός
για τέλειο καθάρισµα µπιµπερό και θηλών
• Κατάλληλη και για ποτηράκια και στόµια
• Ειδικό άνοιγµα στη λαβή για αποθήκευση
και στέγνωµα

Milk Powder Box
∆οχείο για Σκόνη Γάλακτος
• Τέλειο για πολυάσχολους γονείς
και ιδανικό για µετακινήσεις!
• Τριγωνικό σχήµα
για εύκολο γέµισµα των µπιµπερό
• 3 θήκες για µεγάλες µερίδες έως 40g
• Ασφαλές καπάκι για εύκολο άνοιγµα,
γέµισµα και κλείσιµο
• Κατάλληλο για αποστείρωση
και πλύσιµο στο πλυντήριο πιάτων
• Επίσης κατάλληλο για την αποθήκευση σνακ,
πιπίλων και θηλών

Thermal Bag
Θερµοµονωτική θήκη µπιµπερό

Με αντιολισθητικά
χερούλια για
σίγουρο και
άνετο κράτηµα
από τα παιδικά
χεράκια.

• Κατάλληλη για όλα τα συνήθη µπιµπερό
που κυκλοφορούν στην αγορά
• Εσωτερική επένδυση που διατηρεί
το περιεχόµενο του µπιµπερό ζεστό ή κρύο
µέχρι 4 ώρες
• Πολλαπλές δυνατότητες ρύθµισης
για άνετη στερέωση στην τσάντα
ή στο βρεφικό καρότσι
• Περιµετρικό φερµουάρ
για εύκολη τοποθέτηση του µπιµπερό

*Το πολυπροπυλένιο είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, 100% ασφαλές για το µωρό.
Προέρχεται απευθείας από άνθρακα και υδρογόνο, έχει παρόµοια σύσταση µε αυτή του κεριού και δεν περιέχει
χηµικούς πλαστικοποιητές ή άλλα µαλακτικά υλικά. Είναι το πιο ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό για
τα βρεφικά προϊόντα και αντέχει στοv βρασµό.

