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Wyprawka szyta na miarę
„Dziecko ma problem. Jak mu pomóc?"

Tomasz Wyprawka poleca:

KARMIENIE
NOWORODKA
porady dla
przyszłej mamy

temat numeru

NOWOŚĆ

NOWA KOLEKCJA DŻUNGLA

DD 33910

Interaktywny Laptop
Leżaczek hybrydowy
Dżungla 60010
• Działający na
podstawie nowej
technologii Hybrydowej,
dzięki której samodzielnie
ukołysze Dziecko
w sposób, w jaki robią
to rodzice
• 30 minut ciągłego bujania
• 10 melodii i dźwięków
natury
• Łatwy w demontażu pałąk,

na którym zawieszone są
dwie pluszowe zabawki
• Dwa razy dłuższa
żywotność baterii
• 3 – punktowe pasy
bezpieczeństwa
• Pokrowiec można prać
w pralce
• Przeznaczony dla dzieci
od 3 do 9 kg

DD 25288

Laptop, który pomoże w nauce cyfr,
liter oraz kształtów. Dziecko naciskając
przyciski o różnych kształtach zobaczy
odpowiadający im obrazek na ekranie.
Klawisze pianinka uruchomią melodie
a kółeczko w myszce rozpocznie
zabawę w odgadywanie kolorów, liter
i cyfr. Przesuwając strzałkę Dziecko
usłyszy dźwięki różnych pojazdów.
Zabawka przeznaczona dla dzieci
od 18 m.

Jabłuszko w kształcie książeczki
pomoże Dziecku w nauce liter oraz
w rozpoznawaniu kształtów. Z boku
jabłuszka znajduje się przełącznik
w kształcie listka do zmiany
programów. Pierwszy program służy
do nauki liter, słów i kształtów, drugi
do literowania, kolejne to gry oraz
zabawne melodie i dźwięki. Zabawka
przeznaczona dla dzieci od 18 m.

DD 40108

Kasa Sklepowa

Kasa sklepowa do nauki kolorów,
kształtów oraz cyferek połączona
z zabawą. Naciskając różne cyferki
oraz telefonik, ważąc produkty na
wadze, przekładając kartkę mini
książeczki Dziecko usłyszy zabawne
dźwięki oraz melodie. Na ekraniku
podświetlają się różne obrazki, które
uczą dzieci rozpoznawania cyferek
oraz liczenia. Zabawka przeznaczona
dla dzieci od 18 m.

Huśtawka
Dżungla Java 60062
• Technologia TrueSpeed,
dzięki której huśtawka
posiada 6 prędkości
bujania
• Wygodne siedzisko
z możliwością regulacji
położenia (2 poziomy)
• 6 melodii, które
automatycznie wyłączą
się po 30 minutach
• Łatwy w demontażu pałąk,
na którym zawieszone są
dwie pluszowe zabawki

Bezpieczeństwo
zapewnia

• Możliwość ustawienia
czasu bujania: 15, 30 oraz
45 minut
• Technologia Whisper
Quiet, dzięki której
huśtawka działa bardzo
cicho
• 5 – punktowe pasy
bezpieczeństwa
• Pokrowiec można prać
w pralce
• Przeznaczona dla dzieci
od 3 do 11 kg
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DD 8987

Zegar Tik-Tak

Wesoły 2-języczny (angielski/polski)
zegar, który pomoże Maluszkowi w nauce
cyfr, godzin i rozpoznawania kształtów.
Kiedy Dziecko zacznie przesuwać
wskazówkami usłyszy ustawioną przez
siebie godzinę. Po przełączeniu na
„Quiz” Maluszek będzie miał za zadanie
wskazać odpowiednią godzinę. Zabawka
przeznaczona dla dzieci od 2 lat.
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Produkty dostępne
w sprzedaży od września!
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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu
Grupy PSD Polskie Sklepy
Dziecięce. Jest to czasopismo bezpłatne, przygotowane specjalnie z myślą
o rodzicach, także tych
oczekujących dopiero na
narodziny maleństwa.

Zależy nam na tym, by magazyn, który trzymacie Państwo
w rękach nie tylko prezentował
ofertę zakupową, ale przede
wszystkim był przewodnikiem,
który pomaga odnajdować
odpowiedzi na różne pytania
związane z ciążą, dziećmi, edukacją i wychowaniem.
Mamy w ciąży zapraszamy do
ćwiczeń z naszą trenerką personalną, która obecnie sama

wiadać nam o swoich sprawach.
Mamy nadzieję, że nasz magazyn stanie się dla Państwa źródłem inspiracji i wiedzy. Życząc
wiele radości z bycia rodzicem,
zapraszam do lektury.
Redaktor naczelna
Karolina Hucz

dzien’ dobry!
S

klepy należące do Grupy
PSD wyróżnia obecność
pomocnego i fachowego
personelu, który wspiera rodziców w dokonywaniu najlepszych zakupowych wyborów.
Zależy nam, by taką rolę pełnił
także magazyn, który trzymacie
Państwo w rękach. Nad ekipą
zakupowych pomocników czuwa Tomasz Wyprawka, doświadczony tata, który doskonale
zna potrzeby dzieci i rodziców.
Dlatego został ambasadorem
Polskich Sklepów Dziecięcych.
Można go spotkać na łamach
magazynu, w którym dzieli się
sprawdzonymi radami oraz w
sklepach Grupy PSD. Czeka na
Państwa także na naszym fanpage’u (L www.facebook.com/
PolskieSklepyDzieciece), gdzie
proponuje udział w rozmaitych
konkursach i rozdaje nagrody.

s. 4

oczekuje na narodziny maleństwa. Kasia Kopecka, pisząc o
strechingu w ciąży, podpowiada jak być aktywną, by lepiej się
poczuć i dobrze przygotować
do porodu.
Serdecznie zapraszam do lektury artykułu: „Karmienie noworodka, porady dla przyszłej
mamy”, który w praktyczny
sposób pomaga przygotować
się do karmienia piersią.
Wspieramy rodzicielstwo bliskości, dlatego do współpracy
przy tworzeniu naszego pisma
zaprosiliśmy Liwię Pawlik - certyfikowanego trenera Treningu
Skutecznego Rodzica według
metody Thomasa Gordona, noblisty i autora książki „Wychowanie bez porażek”. W tekście:
„Dziecko ma problem. Jak mu
pomóc?” podpowiada jak rozmawiać z dzieckiem, by chciało opo-

Obdarowujmy
z głowa !
Kupowanie prezentów to prawdziwa sztuka. Mimo
powtarzania tego samego rytuału przy okazji rozmaitych świąt, urodzin, imienin i rocznic, wciąż napotykamy na trudności – nie wiemy, czy upominek
się spodoba, czy będzie praktyczny, czy zapadnie w
pamięć.

W
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przypadku dzieci kategoria zabawek wydaje się rozwiązywać problem. Wchodząc między sklepowe półki
szybko orientujemy się jednak, że są na nich produkty, o
których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Wracamy zatem do punktu
wyjścia – co kupić na prezent dla…? No właśnie, dla kogo? Zanim
skierujemy się do kasy z tak zwanym „czymkolwiek”, warto zadać
sobie nieco trudu i odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:
w jakim wieku jest dziecko, czy ma już jakieś zainteresowania, jakie
prezenty preferują rodzice – sentymentalne czy raczej praktyczne?
Nie bez znaczenia jest też okazja, z jakiej obdarowujemy dziecko.

Witamy na świecie!

Wybierając się w odwiedziny do maleństwa, które dopiero przyszło
na świat, warto mieć ze sobą upominek. Może to być coś, co będzie
pełniło rolę pamiątki np. ramka na gipsowy odcisk stópki lub album
z miejscem na zdjęcia i zapiski pierwszych osiągnięć dziecka. Jeśli
skłaniamy się ku bardziej praktycznym rozwiązaniom, warto skonsultować sprawę z rodzicami maluszka. Może się okazać, że nawet
najpiękniejsze w naszym mniemaniu śpioszki będą tylko kolejnymi
na stercie ubranek, które podarowali znajomi i rodzina.
Od kilku lat dużą popularnością cieszą się poduszki w kształcie litery C, które ułatwiają znalezienie wygodnej pozycji podczas karmienia. Na dalszym etapie zapewniają także oparcie dla maluszka
podejmującego pierwsze próby siadania. Warto szukać poduszki z
pokrowcem nadającym się do prania i sypkim wypełnieniem, które
gwarantuje optymalne dopasowanie do kształtu ciała. Możemy tak-

Karuzelka
Sympatycznym akcentem
w pokoju dziecka, który jednocześnie ułatwia zasypianie,
jest karuzela zawieszana
nad łóżeczkiem. – Najlepiej sprawdzi się taka, która
nie będzie dostarczała zbyt
wielu bodźców, a jednocześnie
zainteresuje maluszka – mówi
Agnieszka Piotrowicz z firmy
Dumel. – Najchętniej wybieraną karuzelą Dumel jest ta z bohaterami z Kubusia Puchatka,
może to sentyment rodziców,
a może po prostu ich nieodparty urok… – śmieje się Agnieszka Piotrowicz.
że postawić na klasykę gatunku,
czyli pościel lub ręczniczki dla
niemowląt. Podczas ich wyboru
należy zwrócić uwagę na materiał, jakość wykończenia oraz to,
czy posiadają odpowiednie atesty. W przypadku pościeli istotne
jest, aby wszelkie zamki i zapięcia
były schowane – inaczej niemow...D
lę może zrobić

s. 5

temat numeru

Warto je poznać, w końcu okazji
do obdarowywania jest mnóstwo.
Podczas wyboru prezentu dla dziecka, poza
względami estetycznymi należy pamiętać
także o tych praktycznych. Warto zwrócić
uwagę na to, dla jakiej grupy wiekowej
przeznaczony jest dany produkt, czy nie
składa się ze zbyt małych elementów i czy posiada odpowiednie atesty.
s. 6

Trafionym prezentem na pierwsze urodziny są wszelkiego
rodzaju zabawki edukacyjne.
– Warto wykorzystać naturalną
zdolność dziecka do przyswajania nowych umiejętności, podsuwając mu tego typu produkty
– przekonuje Iwona Porwat z
firmy Chicco. – Miś „Licz ze mną”
zachęca do klaskania, śmiania się

Pływające zwierzątko
Zwierzątko wyposażone jest w
specjalny czujnik, dzięki któremu wystarczy je położyć na
powierzchni wody, aby zaczęło
samodzielnie pływać. Zabawka
występuje w czterech różnych
kolorach – różowym, niebieskim, granatowym i czarnym.
Zabawka przeznaczona dla
dzieci od 12. miesiąca życia.
T
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Sztuka dawania
prezentów, jak każda
inna ma swoje tajniki.

Wybór upominku dla kilkulatka
może być podyktowany jego zainteresowaniami. Radość dziecka jest podwójna, kiedy dostaje
w prezencie coś związanego z
jego hobby lub ulubioną bajką.
Jako że pasje dzieci szybko się
zmieniają i często odchodzą w
zapomnienie wraz z premierą
nowego filmu, warto poprosić
o radę rodziców. Oni najlepiej
orientują się w tym, co jest teraz na topie i podpowiedzą czy
lepiej iść w stronę dinozaurów,
czy raczej księżniczek.
Kilkulatki mogą także powoli
poznawać sztukę dawania prezentów. – Pierwszym krokiem
jest zachęcenie dzieci do tego, aby
same zrobiły upominki dla swoich
najbliższych – mówi Adela Jakielaszek, pedagog i psycholog
społeczny. – To wymaga zarówno zaplanowania, co komu damy
i pomyślenia o tym, co może się
spodobać, jak i poświęcenia czasu na stworzenie niespodzianki.
Już dwulatek może namalować
kredkami swoje pierwsze dzieła,
którymi obdaruje np. babcię i
dziadka. Im dziecko jest starsze,
tym lista możliwości dłuższa.
Oczywiście czasami jest tak, że
maluch bardzo chce prezent
kupić. Jeżeli ma własne kieszonkowe jest to świetna okazja do
przećwiczenia koncepcji oszczędzania pieniędzy – tłumaczy.

W SKL

Ledwo zdąży opaść pierwsza radość związania z pojawieniem
się dziecka na świecie, a już
pojawiają się kolejne okazje do

Przedszkolak

K

Ważne momenty

Kolejną ważną umiejętnością,
którą maluch nabywa podczas
pierwszego roku życia, jest
samodzielne
jedzenie.
Pomysłem na prezent
może być profesjonalne krzesełko do
karmienia, które
„rośnie” wraz z
dzieckiem. – Chicco Polly Magic
od urodzenia do
6. miesiąca życia
może być używane
jako leżaczek, później jako tradycyjne
krzesełko do karmienia, a na samym końcu,
jako krzesło, które można
dostawić do stołu, tak aby dziecko jadło wspólnie z rodzicami –
zaznacza Iwona Porwat.

i wspólnego śpiewania piosenek.
Dziecko uczy się także pierwszych
słówek w języku angielskim. Podobne funkcje ma Śpiewający
Smok marki Chicco. Jest wyposażony w kółka i sznurek, dzięki którym można go zabrać na rodziny
spacer – dodaje.

DU

Jeśli roczny maluch nie opanował jeszcze umiejętności
chodzenia, to lada moment to
zrobi. Dużo radości podczas
stawiania

pierwszych kroków dostarczą
mu wszelkiego rodzaju jeździki,
zwane popularnie pchaczami.
– Dużą popularnością cieszą się
autka, w wersji McQUEEN MINI
dla chłopców i PRINCESS dla
dziewczynek – mówi Agnieszka Piotrowicz z firmy Dumel.
– Obydwa modele po przekręceniu kluczyka wydają charakterystyczny odgłos silnika i wygrywają wesołe melodyjki. Na autkach
można siadać lub pchać je przed
sobą – dodaje.

PR O

świętowania. Chrzciny i pierwszy roczek to ważne momenty
w życiu całej rodziny. Z okazji
chrzcin coraz rzadziej kupuje
się łańcuszki czy medaliony. Zauważalna jest tendencja odchodzenia od tej tradycji na rzecz
bardziej praktycznych podarków. Zarówno z okazji chrzcin,
jak i pierwszych urodzin dzieci
dostają zabawki lub różnego
rodzaju akcesoria, a nierzadko
także wyszukane gadżety.

PY P S D

kolei, powinien być odpowiednio
duży i chłonny – radzi Anna Majcherczyk z AMY.
Idąc tym tropem, można także
wybrać nieco tańszy, ale równie
praktyczny prezent, taki jak np.
smoczek, butelka czy śliniaczek.
Tego typu akcesoria na pewno
przydadzą się rodzicom. Nie należy przejmować się opiniami,
że smoczek powoduje wadę
zgryzu. Teoria ta odchodzi już
powoli do lamusa. – Na rynku
dostępne są modele, które stymulują prawidłowy rozwój podniebienia, języka i uzębienia dziecka,
a także zachęcają do naturalnego odruchu ssania – tłumaczy
Iwona Porwat reprezentująca
markę Chicco.

G RU
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Gumowy
skoczek Tootiny
Dzieci uwielbiają skakać, dlatego nadmuchiwany, gumowy skoczek Tootiny to świetny
sposób na dobrą zabawę oraz
sposób na harmonijny rozwój
psychofizycznych umiejętności.
Krówki Tootiny wykonane są
z wysokiej jakości gumy, która
może być wielokrotnie pompowana. Dostępne w różnych zabawnych kolorach z wesołymi
wzorami łatek, stanowią jednocześnie ciekawą ozdobę dziecięcego pokoiku, bez względu
na to, czy mieszka w nim chłopczyk, czy dziewczynka. Każdy
skoczek jest zapakowany w kolorowe pudełko wraz z dołączoną pompką, co sprawia, że jest
kompletnym i idealnym prezentem dla milusińskich. Wymiary:
dł. 50 cm, wys. 45 cm, szer. 25
cm.
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melodyjki i dodatkowo, po przekręceniu kluczyka, wydaje realistyczny dźwięk silnika, zapalają
się też kolorowe światełka. Po
naciśnięciu kierunkowskazów
dziecko usłyszy charakterystyczny dźwięk migacza. Zabawka przeznaczona dla dzieci
od 12. do 36. miesiąca.
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Wspaniały samochodzik, który
naprawdę mówi i wygrywa wesołe melodyjki. Po przekręceniu
kluczyka samochodzik wydaje
realistyczny dźwięk silnika. Wiele funkcji autka zapewni godziny wspaniałej zabawy. Zabawka przeznaczona dla dzieci od
12. do 36. miesiąca.

T
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AUTKO McQUEEN MINI

CH

G RU

AUTKO McQUEEN
MAXI
Wspaniały samochodzik, który
każdemu maluszkowi zapewni
mnóstwo zabawy i sprawi, że
poczuje się jak prawdziwy kierowca. Autko wygrywa wesołe

PY P S D

Różowy samochodzik idealny
dla małej księżniczki. Na panelu sterowania znajduje się
bezpieczne lustereczko. Autko
wygrywa wesołe melodyjki i
wydaje magiczne dźwięki. W
trakcie jazdy obraca się kółko
z księżniczkami, które znajduje
się z przodu pojazdu. Po przekręceniu kluczyka autko wydaje realistyczny dźwięk silnika i
zapalają się kolorowe światełka. Zabawka przeznaczona dla
dzieci od 12. do 36. miesiąca.

Śpiewający smok
Śpiewający smok jest idealnym
kompanem podczas pierwszych
spacerów dziecka. Pociągany za
sznurek kiwa radośnie głową w
prawo i lewo. Naciskając kolorowe przyciski na brzuszku smoka, dziecko słyszy dziesięć różnych, zabawnych rymowanek,
dzięki którym poznaje alfabet,
liczby, kształty, kolory i nazwy
zwierząt w języku polskim i angielskim.
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czas na autka!

Chicco Polly Magic to nowoczesne krzesełko do karmienia,
które jest idealne dla dzieci
od urodzenia do 3 roku życia.
Dzieciom od urodzenia do 6
miesiąca posłuży jako leżaczek
z wkładką redukcyjną, wyposażony w pałąk z kolorowymi zabawki. Dla dzieci w przedziale
wiekowym 6-12 miesięcy można je przekształcić w tradycyjne
krzesełko do karmienia. Dzieciom powyżej roku będzie służyło jako krzesło, które można
przystawić do dorosłego stołu.
Oparcie Polly Magic można
ustawić w trzech pozycjach, a
siedzisko aż na sześciu różnych
wysokościach. Nakładkę tacy
łatwo zdjąć i jest idealna do podawania posiłków. Polly Magic
wyposażone jest w duży i praktyczny kosz. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca.
kolor:
Papyrus
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Mis’ „Licz ze mna”
˛
Słodki przyjaciel do przytulania i zabaw. Poprzez zabawę
dziecko odkrywa cyfry, słowa
i nazwy zwierząt w języku polskim i angielskim.
Jak na prawdziwego przyjaciela przystało, Miś zachęca
dziecko do klaskania, śmiania
się i wspólnej zabawy. Miś
„Licz ze mną” pomoże w naturalny i spontaniczny sposób
przyswoić dziecku dźwięki języka polskiego i angielskiego,
odtwarzając śpiewane rymowanki i zachęcając malucha
do gaworzenia.

temat numeru
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karruzelka

lezaczek
˙
hybrydowy
JUNGLE JAVA

PUDEŁKO-UCZYDEŁKO

KUBUŚ PUCHATEK

Pierwszy leżaczek działający
na postawie nowej technologii
hybrydowej, dzięki której
samodzielnie ukołysze
dziecko w sposób,
w jaki robią to
rodzice. Leżaczek jest duży,
wygodny,
doskonale
d o p a s o w a ny
do wymiarów
dziecka. Ma pasy
b e zp ie c zeńs t w a ,
pałąk z zabawkami
łatwy w montażu oraz
demontażu, osiem łagodnych
melodii i trzy odgłosy natury.
Dziecko, leżąc w leżaczku, na
pewno zajmie się zabawą zawieszkami. Pokrowiec można
prać w pralce. Leżaczek przeznaczony dla dzieci od 3 do 9
kg.

Zabawka jest pełna niespodzianek, światełek oraz wypełniona zabawnymi dźwiękami
prawie w każdym miejscu. Ma sześć różnych
stron, a każda z nich
to nowa interesująca zabawka.
Dziecko
może
zagrać na minipianinku, bawić
się kolorowym
zegarkiem oraz innymi zabawkami, a w
nagrodę za naukę rozbłysną kolorowe światełka
i dziecko usłyszy wesołą melodyjkę. Zabawka przeznaczona
dla dzieci od 12. miesiąca.

Śliczna kolorowa karuzelka pomoże zasnąć każdemu maluszkowi. Miękkie pluszowe postacie ze znanej i lubianej bajeczki
Kubuś Puchatek oraz trzy zabawne melodie bawią dziecko,
a trzy łagodne melodyjki uspokoją je przed snem. Zabawka
przeznaczona dla dzieci od dnia
narodzin.
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Zabawka jest pełna ciekawych
niespodzianek, ekscytujących
światełek oraz wypełniona zabawnymi dźwiękami prawie
w każdym miejscu. Ma siedem
różnych stron, a każda z nich
to nowa interesująca zabawka.
Odkrywcze pudełeczko przeznaczone dla dzieci od 12. miesiąca.

EP
A

ODKRYWCZE PUDEŁKO

PIESEK BARBIE SEQUIN

Interaktywny piesek chihuahua o imieniu Lacey to bajeczny przyjaciel lalki Barbie.
Wykonany z najwyższej jakości
materiałów, ma bezpieczne,
wyszywane, piękne oczka i milutkie brązowo-beżowe futerko.
Zabawę z czworonogim przyjacielem Barbie urozmaicają
wspaniałe dodatki: różowe okulary, obróżka z imieniem swojej
pani oraz kość, na widok której
Lacey, jak prawdziwy psiak,
słodko warczy, oraz aparat fotograficzny, który przy zabawie
naśladuje autentyczne dźwięki
flesza. Dodatkowe dźwięki u
pieska można uruchomić naciskając przycisk na lewej łapie,
oznaczony logo Barbie. Jak
każdy przyjaciel Barbie, Lacey
posiada certyfikat adopcyjny
pozwalający na oficjalnie bycie
właścicielką swojego pupilka.

Śliczny, interaktywny piesek Sequin z serii Bajeczni Przyjaciele
Barbie, z pewnością sprawi wiele radości każdej dziewczynce.
Piesek Barbie, wykonany z najwyższej jakości materiałów i z
wielką dbałością o szczegóły,
wyposażony jest w niezwykłe
akcesoria. Ma specjalną szczotkę do wyczesywania ślicznej,
białej sierści oraz kolorową
szminkę. Podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-upiększających można usłyszeć realistyczne dźwięki pełnych zadowolenia pomruków.
Na tym jednak nie koniec. Piesek Sequin, jak przystało na
eleganckiego przyjaciela Barbie, ma także własne okulary.
Własność Sequin potwierdza

natomiast specjalny certyfikat
adopcyjny, pozwalający na oficjalne bycie właścicielką swojego pupilka.

KICIA BLISSA
Śliczna kotka Blissa wywodzi się
z kolekcji Bajecznych Przyjaciół
Barbie. Z radością zaprzyjaźni się z nią także każda mała
dziewczynka. Blissa ma śnieżnobiałą sierść, pełne błysku
oczy oraz puszysty ogon. Blissa
uwielbia być czesana, a podczas
tej czynności słodko pomrukuje
i miauczy jak prawdziwy kotek. Wszędzie zabiera ze sobą
szczotkę, flakonik perfum oraz
iście królewską tiarę, aby zawsze
pięknie wyglądać i pachnieć jak
prawdziwa księżniczka.
Jak każdy przyjaciel Barbie, Blissa posiada certyfikat adopcyjny
pozwalający na oficjalnie bycie
właścicielką swojego pupilka.
Na lewej łapce zwierzaczków
dyskretnie został umieszczony
przycisk, którym dodatkowo
można wydobyć z pupilków charakterystyczne dla nich dźwięki.
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Wydawać by się mogło, że karmienie
noworodka piersią to
najbardziej instynktowna czynność dla
młodej mamy.
Po prostu przystawiamy dziecko, a ono
ssie. Jednak już tutaj
pojawia się pierwsze
pytanie: jak przystawiać dziecko? Karmienie piersią jest sztuką,
której trzeba nauczyć
się wspólnie z maleństwem.

W

trakcie nauki zapewne napotkamy przeszkody i trudności.
Pamiętajmy, że mleko mamy to
najcenniejszy dla dziecka skarb
i właśnie dlatego nie warto się
poddawać. Zanim urodzisz,
dobrze jest nabyć podstawową wiedzę na temat karmienia
przede wszystkim po to, by
przygotować się na możliwe
wyzwania oraz odróżnić mądre
rady od kłamliwych i bolących
stwierdzeń, np. o tym, że masz
za mało mleka lub kształt twoich sutków uniemożliwia naturalne karmienie.

s. 12

Co możesz zrobić przed
urodzeniem maleństwa?
Zanim urodzisz maleństwo,
warto poświęcić chwilę na to,
by mentalnie przygotować się
do karmienia.
Wracając do anatomii piersi,
warto zdać sobie sprawę, że nie
ma czegoś takiego jak „zagłębienia mleczne”, a kształt brodawki sutkowej nie powinien
mieć wpływu na udane karmienie. Jeśli jednak posiadasz
płaskie lub wklęsłe brodawki,
to już w czasie ciąży możesz
nosić specjalne wkładki formujące. Dziecku łatwiej chwycić

wypukłą brodawkę sutkową,
ale jeśli umiejętnie obejmuje
pierś podczas ssania, to płaskie
lub wklęsłe sutki nie będą mu w
tym przeszkadzały. Pamiętajmy,
że dziecko nie ma zakodowanego idealnego obrazu kobiecej
piersi, więc każdy sutek traktuje jako odpowiedni bez względu np. na rozmiar. Ogromnie
ważne jest, by ktoś posiadający praktyczne przygotowanie,
pomógł Ci w pierwszym karmieniu. Dlatego tak istotny jest
wybór odpowiedniego szpitala.
– Każda rodząca kobieta ma prawo do poradnictwa laktacyjnego,
opieki w tym zakresie i pomocy w

rozwiązywaniu problemów. Obowiązkiem pracowników szpitala
jest również prowadzenie edukacji w zakresie przystawienia
dziecka do piersi. Warto jednak
zwrócić uwagę na to, kto świadczy ową pomoc i czy na terenie
szpitala zawsze dostępny jest
doświadczony,
certyfikowany
konsultant laktacyjny. Jeśli jest
taka możliwość, to na miejsce
porodu wybierzmy Szpital Przyjazny Dziecku, w którym realizowany jest program „10 Kroków
do Udanego Karmienia Piersią”
– mówi Tomasz Chodkowski,
ekspert laktacyjny i prezes firmy
Medela. Wsparcie, szczególnie
w razie problemów, ma ogromne znaczenie dla młodej mamy
i od niego może zależeć powodzenie karmienia piersią.

ssie swoje palce, by zbadać czy
tego właśnie szukał, a następnie pnie się dalej po brzuchu
mamy. Z obserwacji wynika, że
ok. 40 minut po porodzie, noworodek podejmuje pierwsze
próby chwycenia piersi i właśnie wtedy jest optymalny czas
na pierwsze karmienie. Pierwsze karmienie na pewno będzie
wymagało cierpliwości zarówno od Ciebie, jak i maleństwa.
Przez kilka dni po porodzie,
Twoje piersi będą produkować
siarę, czyli pierwsze mleko o
gęstej konsystencji, którego
jest niewiele, dlatego nie należy
nastawiać się na długie karmienie. Będzie ono raczej bardzo
krótkie, ale częste.

karmienie noworodka
PORADY DLA PRZYSZŁEJ MAMY
Pierwsze chwile po
porodzie
Karmienie piersią najlepiej rozpocząć do dwóch godzin po
porodzie, a im wcześniej, tym
lepiej. Maleństwo zaraz po
urodzeniu powinno zostać położone na Twoim brzuchu. Ten
kontakt skóra do skóry jest konieczny przede wszystkim dlatego, by na ciele dziecka osadziły się bakterie obecne na skórze
mamy. O tym, że dziecko chce
być karmione piersią, świadczy
fakt, że maluch zaczyna pełznąć i szukać piersi. Najpierw

Ilość mleka, szczególnie w pierwszych dniach po porodzie,
wywołuje u mam wiele obaw,
dlatego też przedstawimy dwa
najpopularniejsze problemy, z
którymi najprawdopodobniej
przyjdzie Ci się zmierzyć.

Za mało lub za dużo
pokarmu?
Około 3. doby po porodzie możesz spodziewać się nawału
mlecznego. Piersi staną się pełne,
ciepłe oraz wrażliwe, co będzie
oznaką tego, że siara zmienia się
w pełnowartościowe ...B
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Rodzicielstwo bliskości
...B mleko. U niektórych pań
obrzęk trwa ok. 24 godzin, a u
innych utrzymuje się przez kilka
dni.
W jaki sposób możemy zmniejszyć ten dyskomfort? – Nawał
mleczny jest okresem, gdy organizm próbuje wyregulować
produkcję mleka do takiej ilości,
która jest potrzebna dziecku. By
zmniejszyć obrzęk, konieczne jest
częste karmienie noworodka, nawet 12 razy w ciągu doby. Może to
jednak nie wystarczyć i dlatego
warto skorzystać z laktatora. W
przypadku nawału pokarmu, jeśli maluch naje się z jednej piersi,
to z drugiej odciągamy mleko aż
poczujemy ulgę. Bardzo ważne
jest, by nie opróżniać całkowicie
piersi, ponieważ przyzwyczaimy
organizm do większej produkcji
mleka. Po odciągnięciu nadmiaru pokarmu warto zrobić na pierś
bardzo zimny okład i pozostawić
go na ok. 20 minut. Odciąganie
może być także przydatne przed
karmieniem malucha, ponieważ
zbyt pełnych piersi może nie potrafić ssać – tłumaczy Katarzyna
Asztabska, Konsultant Laktacyjny (IBCLC).
Kiedy nawał pokarmu minie,
możemy mieć inne zmartwienia, formułowane najczęściej
jako pytania: czy moje dziecko
się najada, czy mam wystarczającą ilość pokarmu? Te obawy
najczęściej są bezpodstawne,
szczególnie jeśli karmimy dziecko na żądanie i prawidłowo
przybiera ono na wadze. Jeśli
zmartwienie nie daje Ci jednak
spokoju, to warto zasięgnąć
rady u konsultantki laktacyjnej.
Pamiętaj, że produkcja mleka
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uzależniona jest od tego, ile
ubywa go z piersi. By pobudzić
laktację, możesz zwiększyć częstotliwość karmienia lub stosować odciągacz. Warto zwrócić
się także do specjalisty, by ocenił, czy dziecko jest prawidłowo
przystawiane do piersi. Przede
wszystkim powinnaś jednak
spróbować się zrelaksować
podczas karmienia i zapomnieć
o problemach. Bardzo rzadko
zdarza się, by karmiąca mama
miała za mało pokarmu, choć
obniżenie laktacji może być wynikiem separacji z dzieckiem,
np. w czasie choroby. Produkcję

mleka można w takim przypadku dosyć łatwo pobudzić, dzięki
stosowaniu laktatora.
W razie innych problemów warto zasięgnąć porady u specjalisty. Karmienie piersią jest
jednym z najwspanialszych
doświadczeń w życiu kobiety,
ale nie znaczy to, że zawsze
przebiega idealnie. Problemy
mogą leżeć zarówno po stronie
mamy, jak i dziecka, ale pozytywną wiadomością jest fakt,
że niemal wszystkie można skutecznie rozwiązać.

Dziecko ma problem.
Jak mu pomóc?

P

roblemy nie są domeną dorosłych, choć
dorosłym mogłoby
się wydawać, że to oni właśnie
mają PROBLEMY. Te wielkie,
trudne, wymagające uwagi i
poświęcania im czasu. Pochylenia się nad nimi, rozważenia,
przedyskutowania z żoną / mężem / przyjaciółką / przyjacielem. Duże problemy dużych
ludzi. A dzieci? Często słyszę,
że dzieci ich nie mają i mieć
nie mogą, bo rodzice dają im
wszystko, co potrzebne do życia.
Że to, o czym mówią dzieci to
nie są problemy – to błahostki.
Że dzieci wyolbrzymiają, by
przyciągnąć uwagę nas, dorosłych. A jak jest naprawdę?

Dzieci też mają problemy

„Bardzo rzadko zdarza się,
by karmiąca mama miała
za mało pokarmu...”

Dzieci też doświadczają sytuacji
dla nich stresujących, trudnych,
sprawiających, iż czują się niepewne, zmieszane, odrzucone,
niechciane, niesprawiedliwie
potraktowane. Problemy na
miarę ich wieku, interakcji z
rodzicami, innymi dziećmi,
ludźmi, z którymi się stykają.
Problemy związane z uczeniem
się nowych rzeczy, nowych
umiejętności. Sytuacji, które

potencjalnie mogą wywołać u
dziecka stres jest wiele. Oczywiście to, w jaki sposób dziecko reaguje w każdej z nich, jest
wypadkową wielu zmiennych:
jego konstrukcji psychicznej,
wrażliwości, samopoczucia w
danym dniu itp.
Ale one są i zaprzeczanie im
zwiększa jedynie dziecięcą frustrację. Powoduje, iż dziecko,
miast dzielić się swoimi myślami z rodzicem, zaczyna się od
niego odsuwać, gdyż przestaje
w nim widzieć akceptującego
opiekuna, do którego może się
zwrócić i otrzymać wsparcie.
Dziecięce problemy są ważne, nie mniej istotne niż nasze
dla nas. Gdy dziecko chce się
z nami podzielić swoim zmartwieniem, zatrzymajmy się na
chwilę i skupmy na nim naszą
uwagę. Wysłuchajmy, co ma
do powiedzenia. Pozwólmy mu

opowiedzieć o tym, co jest dla
niego trudne. Koleżanka, która
zabrała ulubiony ołówek. Pani,
która niesprawiedliwie przypisała mu winę za czyn, którego
nie popełniło. Rolki, na których
chciało jeździć, a tak trudno
idzie nauka.

Co może blokować
komunikację
Istnieją zwroty, sformułowania, zdania, odpowiedzi, które
zatrzaskują drzwi do poznania
problemu dziecka, powodują
jego zamknięcie i niechęć do
kontynuowania opowieści.
Thomas Gordon, autor „Wychowania bez porażek” oraz twórca Treningu Skutecznego Rodzica wyróżnił aż
12 takich typowych rodzicielskich reakcji, stąd ich nazwa: „Typowa dwunastka” zwana też inaczej barierami
komunikacyjnymi. ...B
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Rodzicielstwo bliskości
...B Wyobraźmy sobie, że nasze dziecko wraca z przedszkola/szkoły i mówi nam: „Moja
pani jest niesprawiedliwa. Kazała mi dzisiaj posprzątać zabawki, które nie ja porozrzucałem”.
I jaka byłaby Wasza reakcja?
Oto przykłady kilku wypowiedzi z „Typowej dwunastki”:
• Rozkazywanie: „Przestań
się skarżyć. Nic takiego się nie
stało”.
• Grożenie: „Masz zawsze słuchać pani, bo inaczej nic dobrego z Ciebie nie wyrośnie”.
• Moralizowanie: „Dorosłych
zawsze trzeba słuchać”.
• Ośmieszanie, zawstydzanie: „Jak byłeś taki ślamazarny, że dałeś się złapać, to dobrze Ci tak”.
• Pocieszanie: „Nie martw się,
nic wielkiego się nie stało. Jutro będzie lepiej”.
• Odwracanie uwagi: „Nie
mówmy już o tym, lepiej
pójdźmy na lody”.
To tylko 6 przykładów wypowiedzi, które budują w dziecku
przekonanie, iż to, o czym nam
mówi, jest niewarte uwagi, błahe. Wypowiedzi, które wbijają
dziecko w poczucie winy, często
poniżają. Nic zatem dziwnego,
że zrywają kontakt. Nikt nie
chce otrzymywać negatywnych
informacji na swój temat, dzielić
się swoimi problemami z kimś,
dla kogo to, co mówi nie jest
ważne.

Pytanie zatem,
co zamiast?
Słuchanie kluczem do sukcesu.
Każdy z nas chciałby być wysłuchany, gdy dzieli się z wybraną
osobą swoim problemem. Bez
przerywania, wtrącania, z uwagą. Jak często, gdy dziecko coś
do nas mówi, zaprzątnięci jesteśmy domowymi obowiązkami
lub ważnym mailem, na który
trzeba odpowiedzieć? Dziecko
mówi, a my słuchamy „jednym
uchem”, naprawdę niczego nie
słysząc. Wyrzucamy z siebie co
chwila potwierdzające „tak, tak”
lub „noooo”, a w zasadzie nie

„Dziecięce
problemy są
ważne i nie
mniej istotne
niż nasze dla
nas...”
wiemy o czym jest mowa, gdyż
nasza uwaga skupiona jest zupełnie na czymś innym. Słuchanie wymaga poświęcenia uwagi opowiadającemu, skupienia
się na dziecku i jego opowieści,
wyłączenia na chwilę całej reszty naszego świata.

Bierne słuchanie
Gdy dziecko zaczyna mówić, nie
musimy czuć się w obowiązku,
by natychmiast odpowiedzieć
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bądź znaleźć rozwiązanie problemu. Dajmy mu o nim opowiedzieć, milcząc.
Owo milczenie Thomas Gordon, autor „Wychowania bez
porażek”, nazywa biernym słuchaniem.
Pozwólmy dziecku mówić nie
przerywając, nie wtrącając się,
nie oceniając, nie analizując.
Pozostawmy mu przestrzeń na
wypowiedzenie dręczących go
myśli. Słuchajmy milcząc, całym
sobą wyrażając akceptację oraz
zainteresowanie tym, co dziecko
mówi. Pozwólmy dziecku samemu zmierzyć się ze swoim problemem, ocenić go, wyciągnąć
wnioski. Gdy dziecko zatrzyma
się w swojej opowieści użyjmy
prostych „automatów do otwierania drzwi”, które skutecznie
zachęcają do kontynuowania
opowieści, jednocześnie przekazując dziecku informację: słucham Cię; ważne jest dla mnie
to, o czym mówisz; chcę, abyś
opowiedział mi więcej. Owe
automaty to proste zwroty: aha,
ohhh, mhhhh, to interesujące,
doprawdy, opowiedz mi o tym,
to ciekawe, interesuje mnie to, o
czym mówisz…
Proste słowa zachęty powodują, iż opowieść toczy się dalej, a
dziecko czuje się akceptowane.

Gdy drzwi zostaną
otwarte
Od biernego słuchania daleko
skuteczniejsze jest aktywne słuchanie, które powoduje, iż raz
otwarte drzwi takie pozostają.

Aktywne słuchanie
W aktywnym słuchaniu rodzic
poprzez nazywanie dziecięcych
uczuć i emocji pomaga mu w
odkryciu przyczyn takiego stanu. Bez własnych osądów, bez
interpretacji, dawania rad, zadawania pytań. Próbuje jedynie
własnymi słowami oddać to, co
zrozumiał z wypowiedzi dziecka.
Wróćmy zatem do owej niesprawiedliwej nauczycielki.
Dziecko: Moja pani jest niesprawiedliwa. Kazała mi dzisiaj posprzątać zabawki, które nie ja
porozrzucałem.

Czasami tyle wystarczy. Dziecko
podzieliło się z rodzicem swoim
problemem, poczuło się wysłuchane i akceptowane.
Aktywne słuchanie pozwala dziecku na identyfikację własnych uczuć
i kryjących się za nimi potrzeb. Rodzic daje dziecku poczucie, że jest
zrozumiane, akceptowane, pokazuje, iż jest się w stanie wczuć w
sytuację dziecka. To z kolei często
prowadzi do identyfikacji problemu i samodzielnego znalezienia
przez dziecko rozwiązania.
Jeśli dziecko dopytuje się nas o
podanie mu rozwiązania, warto
dać mu szansę na samodziel-

u Liwia Pawlik
Niezależny Certyfikowany
Trener Treningu Skutecznego
Rodzica, wg metody Thomasa
Gordona, autora „Wychowania
bez porażek”.
L www.skutecznyrodzic.pl
facebook: Relacje w centrum
uwagi

Podsumowując – nie jest problemem to, że
dziecko ma problem, gdyż trudne sytuacje
są elementem naszego życia.
Ważne natomiast jest to, w jaki sposób my
jako rodzice reagujemy na problemy dzieci.
Zachęcam do wsłuchania się w to, co mówi
nasze dziecko i aktywnego wspierania go
w poszukiwaniu własnych rozwiązań.
Rodzic: Jest Ci przykro, że pani nie
zauważyła, kto tak naprawdę porozrzucał zabawki i kazała je sprzątać
Tobie.
Dziecko: Tak. Pani zawsze tak robi.
Nie słucha, co mówię tylko każe mi
sprzątać za innych.
Rodzic: Zależałoby Ci na tym, aby
pani, zanim podejmie decyzję, wysłuchała tego, co Ty masz do powiedzenia.
Dziecko: Tak. Chciałbym, żeby pani
słuchała tego, co do niej mówię. A
jak mówię, że czegoś nie zrobiłem, to
żeby mi wierzyła. (Dziecko odchodzi).

ność i zapytać: Co ty o tym sądzisz? Jak myślisz, co mógłbyś
zrobić w tej sytuacji? I nie oceniajmy negatywnie wymyślonego przez dziecka sposobu na
uporanie się z trudną dla niego
sytuacją, mając w głowie już nasze własne rozwiązanie. Pamiętajmy, że nie ma jednego, jedynie słusznego wyjścia z sytuacji.
Jest ich wiele. A to, które wypracowało właśnie nasze dziecko,
jest tym bardziej cenne, że jego
własne.

Więcej informacji o treningach
metody Gordona znajdziecie
na stronie internetowej Centrum Komunikacji Gordona,
wyłącznego autoryzowanego
reprezentanta Gordon Training International w Polsce:
L www.gordon.edu.pl
facebook: Centrum Komunikacji Gordona
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kompletujemy wyprawke˛

warto dowiedzieć się, co tak
naprawdę nam się przyda, a co
jest zupełnie zbędne.

Noworodek potrafi przesypiać
nawet 18 godzin dziennie. Każda godzina takiego snu jest
niezwykle cenna, nie tylko dla
maleństwa, ale również dla rodziców, którzy w końcu mają
szansę odetchnąć. Do spokojnego, niczym niezakłóconego
snu potrzebne jest wygodne łóżeczko. Przy jego zakupie warto
zwrócić uwagę na konstrukcję
– powinna być stabilna i dawać
pewność, że ruchliwy maluch
nie wydostanie się na zewnątrz
bez pomocy osoby dorosłej.
Odstępy między szczebelkami
powinny mieć maksymalnie 7
cm, a farba i lakier, którymi są
pokryte, nie mogą mieć żadnych tokstycznych składników.
Dzieci w okresie ząbkowania
gryzą wszystko, co mają pod
ręką, łóżeczka na pewno to nie
ominie.

Wydawałoby się, że nie można
wymyślić wiele w zakresie kąpieli dziecka, okazuje się jednak,
że kreatywność producentów
nie zna ograniczeń. Na rynku
dostępne są wiaderka do kąpieli niemowląt, elastyczne tamy
do wanny, proste, plastikowe
wanienki i wielofunkcyjne wanny na stelażu. Przed zakupem
warto popytać o doświadczenia innych rodziców – podpowiedzą, czy dane rozwiązanie
sprawdziło się w ich przypadku,
czy było chybione. Jednym z
ważniejszych czynników przy
wyborze wanienki jest wygoda,
nie tylko dziecka, ale również
rodzica. Funkcjonalnym rozwiązaniem są tzw. zestawy kąpielowe, które składają się z półeczek
na akcesoria, przewijaka i wanienki ze specjalnym wężykiem
do odprowadzania wody. Dzięki
temu prostemu mechanizmowi
unikamy ryzyka zachlapania łazienki i nie przeciążamy kręgosłupa podczas dźwigania.

Przewijak

Wózek

Łóżeczko
Kiedy rodzi się dziecko, cały
świat wywraca się do góry nogami. Wszystko, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić, trzeba zmodyfikować na potrzeby
życia we trójkę. Zmienia się
długość snu, forma wspólnego
spędzania czasu, odwiedzane
miejsca, a nawet przestrzeń,
która nas otacza.

K

obiety w ciąży często
instynktownie
przygotowują
„gniazdo”
dla swojego dziecka – kupują
ubranka i akcesoria, czytają
fachową literaturę, urządzają

„Zanim jednak wyruszymy do sklepu w ich
poszukiwaniu,
warto dowiedzieć się, co tak
naprawdę nam
się przyda, a co
jest zupełnie
zbędne.”

b

o czym pamiętać, a o czym
można zapomnieć...

chęci i miłość, ale także sporo
akcesoriów, takich jak łóżeczko,
wózek, wanienka, przewijak,
pościel, kosmetyki i tym podobne. Zanim jednak wyruszymy
do sklepu w ich poszukiwaniu,

pokoik, krótko mówiąc, szykują wszystko na jego przyjście.
Natura mądrze podpowiada, że
na narodziny maleństwa trzeba
się odpowiednio przygotować.
Będą potrzebne nie tylko dobre

!

amy
m
r
e
up

s

ta
ecklis

ch

DLA

CZKO

ŁÓŻE

M

ZABA

AK
EWIJ

PRZ

N

G
PIELĘ

UR

KA
NIEN

WA

T

EK
WÓZ

HO

MOC

SA
TELIK

FO

A

SORI

AKCE

NKA

UBRA

IENIE

KARM

Y
DOW

Wanienka

Przewijak powinien być dobrze
przystosowanym stanowiskiem
pracy – akcesoria, kosmetyki i
pieluszki znajdujące się w zasięgu
ręki
IN znacznie ułatwią pielęgnację
dziecka. Warto zwrócić uwagę
na to, z jakiego materiału jest
wykonany. Foliowe obicie będzie łatwo utrzymać w czystości,
jednak przyjemniejsza dla skóry
malucha będzie miękka frota – w
sklepach można znaleźć pokrowce na przewijaki. Pierze się je w
temperaturze 40 stopni i regularnie zmienia, dlatego są nie tylko
przyjemne w dotyku, ale również
bardzo praktyczne.

Bardzo istotnym elementem
jest styl życia rodziny i sposób,
w jaki będziemy korzystać z
wózka. Na spacery po wyboistych drogach lepszy będzie
stabilny model, który pokona
każdą przeszkodę. Dla osób,
które często przemieszczają się
samochodem, wygodnym rozwiązaniem może być bardziej
kompaktowy wózek z lekką, łatwo składającą się ramą. Duże
pole manewru dają również
modele wielofunkcyjne, które
można dostosować do danej sytuacji. Ponadto są to wózki, które „rosną” razem z dziec- ...C
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...C kiem, łącząc w sobie

elementy potrzebne na poszczególnych etapach rozwoju.
Pozwala to nie tylko uniknąć
podwójnych zakupów, ale także
zaoszczędzić przestrzeń w miejscu przechowywania.

Fotelik samochodowy

Posiadanie fotelika samochodowego podyktowane jest nie
tylko troską rodziców, ale także
przepisami ruchu drogowego
w Polsce. Fotelik ma zapewniać
bezpieczeństwo podczas jazdy,
dlatego podczas jego wyboru
takie kryteria, jak estetyka czy
cena powinny zejść na dalszy
plan. Na pewno warto zwrócić
uwagę na materiały, z jakich
wykonany jest fotelik, a także
na atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Każdy fotelik musi
posiadać certyfikat ECE R44 potwierdzający zgodność wyrobu
z regulacjami prawnymi i normami technicznymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Ubranka

Są jednym z pierwszych elementów wyprawki, który trafia
do zakupowego koszyka. W
końcu, kto potrafiłby się oprzeć
malutkim śpioszkom, pastelowym skarpetkom i miniaturowym bucikom? Zanim jednak
zapełnimy szafę strojami dla
malucha na każdą okazję, warto
zastanowić się, co będzie ważne na poszczególnych etapach
rozwoju – może zamiast koszuli
w kratę niemowlak będzie wolał wygodne śpiochy, a buciki
będą witane płaczem? W pierwszych miesiącach życia dziecka najważniejszy jest komfort
– zapewnią mu go bawełniane
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bodziaki, śpiochy i kaftaniki.
Najczęściej są one wyposażone
w specjalne zapięcia i zatrzaski,
które ułatwiają sprawne przebieranie niemowlaka.

Akcesoria

W domu przygotowanym na
przyjście maluszka nie może
zabraknąć akcesoriów do pielęgnacji, takich jak płyn i szampon dla dzieci, krem na odparzenia, puder, oliwka, miękka
szczotka do włosów, specjalne
nożyczki do obcinania paznokci
czy też zestaw do przemywania
pępka. Nawet jeśli korzysta się z
pampersów, warto kupić tetrową pieluchę. Jest przyjazna dla
skóry i przyda się nie tylko do
pielęgnacji dziecka. Można ją
przerzucić przez ramię, na którym nosimy maluszka tak, żeby
chroniła ubranie przed zabrudzeniem, lub położyć na dnie
wanienki podczas kąpieli. Kolejnym niezbędnikiem będą akcesoria do karmienia. Niezwykle
przydatne okazują się też różnego rodzaju gadżety – mogą być
zupełnie proste, jak np. gumowa gruszka do oczyszczania
noska, lub też bardziej skomplikowane, jak elektroniczna
niania.

Przygotowanie się do narodzin Maleństwa to nie lada
wysiłek organizacyjny. Żeby o
niczym nie zapomnieć, ale też
nie wydać pieniędzy na rzeczy nie do końca potrzebne,
warto stworzyć listę zakupów
koniecznych. Przy udziale położnej, Marzeny Krasiejewskiej
oraz doświadczonej mamy
bliźniąt, Weronki Frakowskiej,
przygotowaliśmy wyprawkową ściągę. Mamy nadzieję, że
pomoże Wam w rozsądnych
zakupach.

WYPRAWKOWE

abc...

dla maluszka

kombinezon jednoczęściowy,
......

ciepła czapka i rękawiczki (jeśli nie są w komplecie z kombinezonem).

4–5 par śpioszków – najlepiej z zatrzaskami w kroku
(umożliwiają przewinięcie niemowlęcia bez
konieczności całkowitego rozbierania),

P

Plus Baby to polska marka produktów, umożliwiająca skompletowanie
wyprawki w oparciu o polskie produkty dobrej jakości, dostępne w
atrakcyjnej cenie. Wśród produktów marki Plus Baby znajdują
się niemal wszystkie elementy
wyprawki: od wanienek, przez
ręczniki, kocyki, materacyki, pościele, po wózki, foteliki samochodowe i mebelki. Wszystkie
one produkowane są w Polsce,
przez polskich producentów z
wieloletnim doświadczeniem,
specjalistów w przygotowywa
niu konkretnych produktów.

dzin) lub nosidełko ergonomiczne (dla dzieci
powyżej 6. miesiąca życia),

......

......
5–6 pajacyków – naj-

elektroniczna niania - przydatna, gdy
macie duży dom lub
maluszek będzie spał
w innym pokoju,

wygodniejsze są rozpinane z przodu na całej
długości,

......
2 czapeczki bawełniane,
......

1–2 sweterki rozpinane z przodu na guziki lub zatrzaski,

......

2–3 pary spodenek, dla dzieci
urodzonych jesienią / zimą –

niem (torba podręczna, folia
przeciwdeszczowa, moskitiera,
śpiwór)

......
chusta (od naro-

5–6 bodziaków z
krótkim i długim
rękawem,

......

......
wózek Plus Baby z wyposażefotelik samochodowy gr.
0 + (0–13 kg),

......

2–3 pary skarpetek bawełnianych, najlepiej bez mocnego
ściągacza,

Baby lub sam przewijak Plus
Baby,

......

UBRANKA:

Wyprawka na Plus

abc!

......

AKCESORIA:

......
materacyk Plus Baby
......
łóżeczko Plus Baby

komoda z przewijakiem Plus

monitor oddechu - kontrolujeoddech maleństwa, sygnalizuje
każdy bezdech, trwający dłużej
niż 15 sekund

......
wanienka Plus Baby lub wiadro
do kąpieli,
......

termometr kąpielowy do wanienki (może go zastąpić ... v
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Plus Baby Aquilla

abc!

... v nasz łokieć),
......

szczotka do włosów z miękkim
włosiem,

......

nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami,

......

poduszka do karmienia dla
mamy i maluszka Plus Baby.

......

KARMIENIE BUTELKĄ:
butelki – min. 3 sztuki po 125
ml,

......
sterylizator do butelek,
......
podgrzewacz do butelek,
......
szczotka do mycia butelek,
......
termoopakowanie do butelek.
......
s. 22

TEKSTYLIA:
2 ręczniki
z kapturem Plus Baby,

......

przewijak turystyczny
(niektóre firmy dodają jako gratis np. do pościeli) Plus Baby,

......

......

10 szt. pieluch tetrowych do
pielęgnacji (jeśli do przewijania, ok. 60 szt.),

......
rożek Plus Baby,
......
kocyk Plus Baby,
......
kołderka antyalergiczna
Plus Baby,
......
2 prześcieradła,
......
komplety pościeli
Plus Baby,

......

podkłady
zabezpieczające
materac Plus Baby

PIELĘGNACJA
pieluchy jednorazowe lub ekologiczne,

......

krem przeciw
odparzeniom,

......
waciki i patyczki higieniczne,
......
płyn do kąpieli / emolient,
......

dla mamy

oliwka lub mleczko pielęgnacyjne dla niemowląt,

......

proszek lub płyn do prania
dziecięcych ubranek,

bawełniany biustonosz do karmienia – nie więcej niż 2 sztuki,
ponieważ rozmiar piersi będzie
się zmieniał, zwłaszcza na początku laktacji i w ciąży trudno
przewidzieć (raczej o rozmiar
większy niż w ciąży),

......
sterylne gaziki,
......
......
2-3 nocne koszule
sól fizjologiczna,
bawełniane,
......
......
termometr do mierzenia tempe- wkładki laktacyjne jednorazoratury ciała,
we lub wielorazowe,
......
......
aspirator lub tradycyjna grusz- maść na popękane brodawki,
ka – do usuwania nadmiernej ......
wydzieliny z nosa,
laktator.
......
......
izotoniczny roztwór wody
morskiej – do pielęgnacji nosa.
......

Tomasz Wyprawka radzi:
Warto we wszystkie produkty zaopatrzyć się odpowiednio wcześniej, tak aby po
powrocie ze szpitala nie zaprzątać sobie głowy zakupami. Może się wydawać, że na
wyprawkę dla niemowlaka
składa się tyle elementów, że
o połowie z nich zapomnimy.
Dla własnego spokoju warto
więc zrobić listę – pozwoli
ona dobrze zaplanować zakupy i jednocześnie przeliczyć wydatki.

chusteczki nawilżające jednolub wielorazowe,

s. 23
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WYBIERAMY

fotelik

W

ysokiej klasy fotelik samochodowy to warunek bezpiecznej podróży z dzieckiem. Wybierając ten
element wyprawki, nie warto
oszczędzać. Na co więc zwrócić
uwagę przy zakupie fotelika?

Testy, o co w nich chodzi
Wielu rodziców do dziś jeszcze
nie wie, że jakość fotelików weryfikują niezależne testy zderzeniowe. Homologacja nadawana
jest na podstawie testów przeprowadzanych przy prędkości
zaledwie 50 km na godzinę i
zderzeniu czołowym, przy użyciu prymitywnych manekinów
typu „P”. Dlatego bardziej wiarygodnym źródłem informacji są
niezależne testy konsumenckie
np. prowadzone przez ADAC,
OEAMTC lub ANWB. Odbywają
się one przy prędkości 64 km
na godzinę. Dodatkowo badają
zachowanie foteli przy zderzeniu bocznym (50 km/h). Używają przy tym zaawansowanych
manekinów typu „Q”. Wyniki
crash-testów można sprawdzić
w Internecie, między innymi w
serwisie fotelik.info.

s. 24

Część producentów nie podejmuje wysiłków zmierzających
do skonstruowania bezpiecz-

D
Wybór fotelika samochodowego to
decyzja dotycząca
nie tylko komfortu
małego pasażera,
ale przede wszystkim jego bezpieczeństwa.

D

nego fotelika. Wybierając fotelik, warto jednak mieć świadomość, że droższy produkt wcale
nie daje pewności, że dziecko
będzie podróżowało bezpiecznie. Gwarantem bezpieczeństwa
jest więc zawsze sprawdzenie
testów zderzeniowych.

ABC montażu
Fotelik samochodowy warto
kupić w sklepie stacjonarnym.

Najlepiej w takim, gdzie pracują kompetentni sprzedawcy,
którzy pokażą, jak prawidłowo
dobrać i bezpiecznie zamontować fotelik. Najlepiej na wybranych przez nas z testów kilku
modelach, w naszym własnym
samochodzie. – Jest to o tyle
ważne, że nie każdy fotelik pasuje do każdego auta – zaznacza
Paweł Kurpiewski redaktor serwisu fotelik.info. Najłatwiejsze w
montażu są foteliki dla niemowląt z bazą. Raz zamontowana w
samochodzie pozwala szybko i
bezpiecznie wpinać do niej fotelik. Niestety, na jej zakup trzeba przeznaczyć dodatkowe kilkaset złotych. To jedyny minus.
Najwyższą klasę bezpieczeństwa i niezawodności spośród
sposobów montażu fotelików
dla starszych dzieci zapewnia
system ISOFIX. Jeśli zdecydujemy się na zakup fotelika bez
bazy lub ISOFIX, tym wnikliwiej
przećwiczmy sposób montażu.
Ważne, byśmy przed każdą podróżą sprawdzali, czy na pewno
fotelik jest stabilny, czy pasy zewnętrzne nie są skręcone albo
zbyt luźne. Nawet bowiem jeśli
wybierzemy fotelik z najwyższymi notowaniami w testach,

a niewłaściwie go zainstalujemy w aucie, nie spełni on swojej
roli. – Tylko prawidłowo zamontowany fotelik, w razie kolizji czy
gwałtownego hamowania, będzie właściwą ochroną dla dziecka – tłumaczy Paweł Kurpiewski z fotelik.info.

Odpowiedni, czyli jaki
Przy wyborze fotelika należy
kierować się wzrostem, wagą i
wiekiem dziecka. Foteliki samochodowe dla dzieci dzielą się
na kilka grup wiekowych. Najczęściej spotykane to: grupa 0+
(0-13 kg), czyli od narodzin do
około roku. Grupa I dla dzieci
od około roku do 3-4 lat, czyli
od 9 do 18 kg. Grupa II-III od 15
do 36 kg, czyli fotele z podwyższonym siedziskiem i oparciem.
Jeszcze do niedawna, kiedy
dziecko ważyło ponad 22 kilogramy, niektórzy zamiast fotela
używali już tylko podwyższenia
bez wysokiego oparcia. Dziś
wiemy już z ekspertyz powypadkowych, że rozwiązanie to
nie jest bezpieczne. Nie chroni
bowiem w żaden sposób przed
skutkami zderzenia bocznego,

np. wybiciem głową szyby przez
tak zapięte dziecko. Na rynku są
dostępne także fotele łączące
kilka grup wiekowych, np. 0-18
kg. Choć dopuszczone do użytku, nie mają najwyższych not w
testach bezpieczeństwa. Jeśli
jednak pomimo to zdecydujemy się na kupno fotelika w rozszerzonym zakresie wagowym,
pamiętajmy, by dla noworodka
wybrać taki, który można montować tyłem do kierunku jazdy
co najmniej do 13 kg. – Fundamentalną zasadą przewozu
niemowlaków, ze względu na
ich anatomię i bezwzględne prawa fizyki, jest jazda w foteliku
tyłem do kierunku jazdy – podkreśla Marek Plona, kierownik
szkoleń fotelik.info. Statystyki
wypadków potwierdzają, że
urazowość kręgosłupa i kręgów
szyjnych przy przewożeniu
dzieci tyłem jest zdecydowanie
niższa. W wielu krajach, np. w
Szwecji i USA, dzieci przewożone są tyłem do kierunku jazdy
do momentu, kiedy przekroczą
wagę 18 kg, a nawet 25 kg. – W
ten sposób wciąż podróżuje mój
4-letni syn Ignacy – dodaje Paweł Kurpiewski.

Tomasz Wyprawka radzi:
WYBIERAJĄC
FOTELIK SAMOCHODOWY,
PAMIĘTAJ:
• wybierz grupę dopasowaną
do wagi i wzrostu dziecka,
• sprawdź, jakie oceny
uzyskał w testach konsumenckich (np. w serwisie
L www.fotelik.info),
• przed podjęciem ostatecznej decyzji koniecznie
przymierz go do auta, by
sprawdzić, czy jest kompatybilny i czy można go stabilnie
zamontować,
• dokładnie zapoznaj się
i postępuj zgodnie
z instrukcją,
• skorzystaj z dostępnych
w sezonie letnim inspekcji
fotelików, aby sprawdzić, czy
Twój montaż jest bezpieczny.

D

Bezpłatne szkolenie
L www.fotelik.info
dla rodziców.
Zapisz się na stronie:
L http://fotelik.info/pl/szkolenia.html
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Ciąża to wyjątkowy okres w
życiu każdej kobiety. Oczekując narodzin maleństwa, doświadczasz wspaniałych emocji
i nie możesz doczekać się dnia,
kiedy ujrzysz swoją pociechę.
Jednak zanim nastąpi ten radosny moment, przed Tobą
długie dziewięć miesięcy intensywnych zmian.

Stretching
w ciąży

la Twojego organizmu
to przede wszystkim
czas wytężonej pracy i
przezwyciężania typowych dolegliwości ciążowych. Wraz z rosnącym brzuszkiem nieuchronnie pojawiają się bóle pleców,
opuchnięte nogi, przeciążenia
stawów kolanowych, zaparcia
i permanentne zmęczenie – i
choć są one naturalne, to skutecznie mogą utrudnić Ci codzienne funkcjonowanie.

się bardziej komfortowo w nowej odsłonie swojego ciała, a
nieprzyjemne bóle i napięcia
odejdą w zapomnienie.

teraz pracują „za dwoje”. Jednocześnie odpoczniesz, odprężysz
się i wyciszysz wewnętrznie po
codziennych trudach.

Zminimalizowanie napięcia mięśni i bólów w kręgosłupie to
niejedyne korzyści, jakich dostarcza Ci stretching. Ta niepozorna forma ruchu wpływa
pozytywnie również na Twoją
psychikę i na Twoje maleństwo.
Dzięki wymaganej podczas rozciągania technice oddychania,
czyli pogłębiony wdech i długi
spokojny wydech, mocniej dotlenisz swoje dziecko oraz swoje narządy wewnętrzne, które

Stretching jest bardzo bezpieczną formą aktywności fizycznej dla Ciebie i Twojego
dziecka. Ćwiczenia są statyczne,
proste technicznie i wykonywane w wygodnych dla ciężarnych
pozycjach. Będziesz w stanie je
wykonać, nawet jeśli przed ciążą
nie uprawiałaś żadnego ruchu.
Najwięcej korzyści osiągniesz,

D

Możesz jednak temu zaradzić.
Ogromną ulgę w tych dolegliwościach przyniosą Ci proste
ćwiczenia rozciągające. Smukłe
i elastyczne mięśnie są silniejsze i bardziej odporne na przeciążenia. Systematycznie wykonywany zestaw odpowiednio
dobranych ćwiczeń rozciągających sprawi, że będziesz czuć

W trosce o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie

ćwicząc w komfortowych warunkach zacisza domowego, ale
ćwiczenia rozciągające możesz
też wykonać w pracy, np. siedząc przy biurku.
Sama jestem obecnie w siódmym miesiącu ciąży. Mimo
wytrenowanego z racji uprawianego zawodu instruktorki
fitness ciała, nie uniknęłam
fizjologicznych
dolegliwości
ciąży. Jak każda przyszła mama,
odczuwam od czasu do czasu
bóle w odcinku lędźwiowym,
a ponadto mój nienarodzony
jeszcze synek przyczynił się
również do wystąpienia u mnie

u Katarzyna Kopecka
trenerka personalna

Twój codzienny
C

TRENING
Y

rozciągający
w internecie!
Zarezerwuj sobie 15-20 minut
czasu wolnego, upewnij się, że
nikt Ci nie będzie przeszkadzał.
Ulokuj się w wywietrzonym, ale
ciepłym pokoju. Wycisz swój
telefon komórkowy i włącz spokojną muzykę, taką, która działa
kojąco na Twoje zmysły, przy
której odpoczywasz i nastrajasz
się pozytywnie.
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„rwy kulszowej”, co objawia się
przeszywającym bólem w udzie
i łydce. Jednak wystarczyło, że
wprowadziłam w swój grafik
codzienny piętnastominutowy
zestaw ćwiczeń rozciągających
i ciąża ponownie stała się moją
radością. Mogłam teraz skoncentrować się na jej przyjemnych aspektach i rozpocząć meblowanie pokoju dziecięcego,
zamiast zamartwiać się dolegliwościami.

Przygotuj matę do ćwiczeń,
a jeśli nie masz maty, możesz
użyć koca albo grubego ręczni-

ka. Zestaw ćwiczeń rozciągających dla kobiet w ciąży wraz ze
zdjęciami i dokładnym opisem
techniki wykonania znajdziesz
na mojej stronie:
L www.trener-wroclaw.pl
Postępuj dokładnie ze wskazówkami, a jeśli nie wszystko
będzie dla Ciebie jasne – skontaktuj się ze mną, pomogę Ci.
u Katarzyna Kopecka
trenerka personalna

Niania elektroniczna – ułatwi Ci łączenie codziennych

obowiązków z opieką nad dzieckiem

NIANIA NIE MUSI BYĆ LUKSUSEM!

PORADNIK ZAKUPOWY
NIANIA ELEKTRONICZNA ZBĘDNYM WYDATKIEM?
A krąg połogowy poduszka do karmienia czy pojemnik na
zużyte pieluchy to też wymysły przemysłu dziecięcego?
Najwyraźniej nie ponieważ znajdują się na większości list
zakupowych młodych rodziców. Nie są to produkty pierwszej
potrzeby dlaczego więc z nich nie rezygnujemy? Powód jest
bardzo prozaiczny – komfort.

Niania elektroniczna też nie jest produktem pierwszej potrzeby.
Zapewnia jednak nie tylko wysokie poczucie komfortu ale
również bezpieczeństwa i co bezcenne - spokoju sumienia
rodzicowi.

Masz mieszkanie – po co Ci niania elektroniczna?
Spotkaliście się z takim zdziwieniem bezdzietnych znajomych?
Czy to faktycznie tylko dziwactwo? A może wygoda dla mamy
która nie musi być włączonym 24godz. na dobę radarem? Która
może się wyłączyć i odpocząć w pokoju obok. Może
popracować ugotować wziąć spokojnie kąpiel a nawet pójść
na kawę do sąsiadki. Spokojnie ponieważ ma przy sobie
odbiornik przekazujący dźwięk z pokoju dziecka i alarmujący
wizualnie o hałasie.

Jak wybrać?

Wybór rodzaju technologii powinien zależeć od lokalizacji
zamieszkania. Czy są w pobliżu trasy komunikacyjne odbywają
się budowy nowych obiektów czy są duże centra sportowe i
handlowe? Jeśli tak niania analogowa może (ale nie musi)
ściągać sygnały z okolicy. Jeśli niania będzie wykorzystywana
natomiast głównie na otwartej przestrzeni – w ogrodzie czy na
wyjazdach wtedy najwygodniejsza jest właśnie niania
analogowa dalekiego zasięgu. W warunkach mieszkaniowych
wystarczająca będzie najprostsza niania cyfrowa.
Najprostszą nianią cyfrową TOPCOM jest BT 2100.

Zasięg

Technologia analogowa zapewnia znacznie silniejszy sygnał i
większy zasięg niż technologia cyfrowa. Analogowa – do 2km na
otwartej przestrzeni cyfrowa do 600m. Większość niań nie
powinna mieć problemu z przekazywaniem sygnału między
stropami a zasięg wewnątrz zmniejsza się max. do 50m.
Przed dokonaniem zakupu należy więc sprawdzić zasięg niani
zarówno wewnątrz jak i na otwartej przestrzeni.
TOPCOM oferuje nianię analogową z zasięgiem do 2km,
model BT 1020.

Komunikacja jedno czy dwukierunkowa?

Najprostszą nianią elektroniczną jest ta przekazująca dźwięk z
nadajnika dziecka do odbiornika rodzica. Jest to tzw. niania

jednokierunkowa. Nianie dwukierunkowe umożliwiają
przekazywanie dźwięku w obie strony dzięki czemu możemy
uspokoić płaczące dziecko własnym głosem. Jest to kolejny
poziom komfortu tak samo jak możliwość podglądu na ekranie.
TOPCOM posiada w ofercie cyfrową nianię Video ,
dwukierunkową. Jest to model BV 4100.

Źródło zasilania

Odbiornik rodziców musi być jednostką całkowicie mobilną o
długim czasie działania. Dlatego najlepiej aby jednostka rodzica
była wyposażona w akumulatorki i ładowarkę.
Nadajnik jednostka dziecka jako urządzenie stacjonarne
powinna działać zasilana prądem i w razie potrzeby dawać
możliwość tymczasowego zasilania bateriami. Np. w przypadku
braku zasilania na biwaku wyjścia na ogród.
Upewnij się przy wyborze niani czy zasilanie zapewni wygodę
użytkowania.

Czym jest funkcja VOX?

Funkcja VOX w nianiach daje możliwość oszczędzania baterii
poprzez przejście w tryb czuwania przy braku odgłosów. W
momencie pojawienia się dźwięku komunikacja nawiązywana
jest automatycznie. Przy funkcji VOX możliwe jest ustawienie
czułości mikrofonu jednostki dziecka tak aby wyeliminować z tła
zbędne szumy.

20 lat doświadczenia w
produkcji elektroniki
TOPCOM ekspert w produkcji niań elektronicznych

Sygnał wizualny aktywowany dźwiękiem

Przy zakupie zwróć uwagę również na tą podstawową funkcję.
Gdy masz wyciszony odbiornik pracujesz rozmawiasz lub
znajdujesz się w pokoju o podwyższonej głośności dzięki
wskaźnikom LED wiesz że w pokoju dziecka wystąpił odgłos. Jak
tylko pojawi się dźwięk w pokoju dziecka rodzic informowany
jest o tym również za pomocą sygnału wizualnego na swoim
odbiorniku.

Funkcje dodatkowe

Podstawowa funkcja niani to podsłuch pokoju dziecka na
dystansie kilkunastu metrów. Oprócz podsłuchu jest również
możliwy podgląd dzięki Video niani oraz mówienie do dziecka
dzięki niani dwukierunkowej. To jednak nie koniec.
Na rynku znajdziemy wiele modeli nafaszerowanych
dodatkowymi niekoniecznie praktycznymi funkcjami. Niektórych
z nich nigdy nie wykorzystamy a inne które początkowo
uznawaliśmy za fanaberie w trakcie użytkowania okażą się
bardzo pomocne.
Nasza lista funkcji subiektywnie uszeregowana od najbardziej do
najmniej praktycznych oraz więcej informacji dotyczących
wyboru niani znajdziesz na naszej stronie: www.topcomkidzzz.pl

NOWOŚĆ
BT 2100 to niania:
CYFROWA - brak zakłóceń, czyste połączenie
PROSTA – wykonuje podstawowe zadanie niani elektronicznej
SOLIDNA – pracuje na częstotliwości 1,8GHz
• Zasięg = 300m
• Brak promieniowania w trybie Standby
• Funkcja VOX

Analogowa BT 1020 o zasięgu do 2km

Cyfrowa dwukierunkowa BT 3600

Cyfrowa dwukierunkowa Video BV 4100

195 zł.

Ach, śpij

kochanie!

G
Podczas snu w mózgu
tworzą się nowe połączenia nerwowe. To wtedy
najaktywniej uwalnia się
hormon wzrostu, dzięki
któremu dziecko prawidłowo się rozwija. Co zrobić, by pomóc maleństwu
dobrze się wyspać?
Moc rodzinnych rytuałów

P

rzede wszystkim zapewnić sobie i dziecku spokój. Spróbować
ustalić Wasz wieczorny rytuał:
godzinę kąpieli, masażyk, kołysanki, czas na przytulanie i…
sen. – Oczywiście nie chodzi o
wojskowy rygor, ani tym bardziej
frustrację, że godziny się rozjeżdżają i trudno nam dokładnie
trzymać się planu. Rytuał jest
potrzebny, by dziecko nabrało
poczucia bezpieczeństwa, które
zapewnia powtarzalność i przewidywalność tego, co się wokół
niego dzieje – zaznacza psycholog Adela Jakielaszek.

Warto też zadbać o odpowiednią temperaturę w pokoju i
przewietrzenie go jeszcze przed
kąpielą. Optymalnie, kiedy termometr pokazuje 18 stopni.
Powyżej 22 jest już stanowczo
za gorąco. Dziecko nie powinno być także zbyt ciepło ubrane. Wystarczy jedna warstwa
więcej niż dla dorosłego. Lekki
chłód jest zdecydowanie lepszy
i zdrowszy niż cieplarnia.
Jak spać?
Mimo rad babć i cioć, maleństwo nie powinno być układane do snu na brzuszku. Choć
pozycja ta czasami pomaga
na kolkowe problemy, niestety
zwiększa ryzyko nagłej śmierci
łóżeczkowej. Maluch powinien
leżeć na plecach albo, zwłaszcza jeśli ma tendencję do ulewania, na boku. Na tym etapie
poduszka jest zbędna i może
wyrządzić więcej szkody niż
pożytku. Przydać może się za
to złożona pielucha położona
pod główką, dzięki której łatwiej będzie utrzymać czystość,

G
gdy dziecku się uleje. Dzieciom
z niektórymi wadami szczęki,
ale też mającym katar, można
ewentualnie pod nogi łóżeczka
podłożyć coś, by główka maleństwa znajdowała się wyżej niż
jego nogi.
Dlaczego tak często się budzi?
Najczęstszym powodem jest
oczywiście głód. Malutki żołądek nie jest w stanie zmagazynować jedzenia na zapas. Niektórzy zwracają uwagę na to, że
dzieci karmione piersią budzą
się częściej. Tak bywa, zwłaszcza
dlatego, że mleko mamy trawi
się i przyswaja znacznie łatwiej
niż sztuczna mieszanka. ... v
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... v Jak wszystko, i ta sytuacja
ma jednak dwie strony medalu.
Rodzice niemowląt karmionych
butelką, statystycznie może i
dłużej śpią, ale za to czeka ich
szykowanie mieszanki, podgrzewanie i mycie butelek. W
ostatecznym rozrachunku bilans wygody wychodzi więc na
zero. Warto też pamiętać, że w
nocnym pokarmie naturalnym
więcej jest tłuszczu sprzyjającego rozwojowi maleństwa.
Dobre wybory
Nie bez znaczenia jest także
przygotowanie miejsca snu
dziecka. Już na etapie kompletowania wyprawki warto zdać
sobie sprawę, że sprzymierzeńcem przespanej nocy jest właściwie wybrana pościel i materacyk. – Dobrym rozwiązaniem
jest zakup materacyka wypełnionego pianką poliuretanową,
która ma optymalną gęstość i
twardość dla prawidłowego rozwoju delikatnych kości dziecka,
a jednocześnie stanowi barierę
dla rozwoju alergizujących roztoczy – mówi Anna Majcherczyk,
właścicielka firmy AMY. – Jeśli
używamy pościeli, ważne, by jej

wypełnienie wykonane było z poliestrowej ociepliny hypoalergicznej, która zapobiega przegrzewaniu się dziecka – dodaje.
Chcąc, by sen maleństwa był nie
tylko komfortowy, ale również
bezpieczny, warto czytać dokładnie metki przy pościeli. Te
szyte dla dzieci powinny spełniać surowe wymagania norm
polskich i europejskich. Produkty AMY posiadają certyfikaty
„Bezpieczny dla niemowląt”
oraz „Bezpieczny dla dziecka”,
co gwarantuje, że są absolutnie
przyjazne dziecku i wykonane w
sposób ekologiczny. – Ze wzglę-

G

Małe dziecko nie
wie, że istnieje coś
takiego, jak dzień
oraz noc, i nawet
jeśli śpi przepisowe
naście godzin, to
niekoniecznie
w nocy...

G

dów praktycznych dobrze jest też
zwrócić uwagę, czy do wybranej
pościeli będziemy mogli dokupić
w tym samym wzorze śpiworek,
przybornik na drobiazgi, zasłonki
czy lampę – doradza pani Anna.
Uzbrój się w cierpliwość
Wyspać się, wreszcie się wyspać… Sen potrzebny jest nie
tylko maleństwu. Spragnieni są
go także młodzi rodzice. Skoro
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zgodnie z teorią noworodek
przesypia szesnaście, a nawet
więcej godzin w ciągu doby,
dlaczego czujemy się tacy
zmęczeni i narzekamy na brak
nocnego odpoczynku? – Małe
dziecko nie wie, że istnieje coś takiego, jak dzień oraz noc, i nawet
jeśli śpi przepisowe naście godzin,
to niekoniecznie w nocy, wtedy
kiedy rodzice chcieliby odpocząć.
Poza tym dzieli ten czas na krótkie kilku-, kilkunastominutowe
drzemki, które przeplata okresem czuwania – podkreśla pediatra, Anna Nowicka. Dlatego
na tym etapie drzemki dziecka
warto wykorzystywać na własną regenerację, a nie na pranie czy prasowanie. Wszak nie
od dziś wiadomo, że wyspany i
szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe
dziecko. Nawet jeśli teraz wydaje się to niemożliwe, rodzice
starszych dzieci przekonują, że
przyjdzie w końcu ten moment,
kiedy wyspani otworzycie oczy,
by ze zdziwieniem odkryć, że
jest już 8.00, a Wy przespaliście
całą noc. Trzeba tylko uzbroić
się w cierpliwość i nie słuchać
tych, którzy opowiadają, że ich
dziecko od zawsze przesypia
całą noc. Badania pokazują, że
ponad połowa z nich kłamie.

G
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ODCIĄGAJ MLEKO
Wraz z przyjściem dziec- CICHO I DYSKRETNIE

ka na świat, przybywa
obowiązków i domowych prac, dlatego warto
zainwestować w rzeczy,
które ułatwią nam odnalezienie się w nowej roli.
W Niezbędniku rodzica
przedstawiamy produkty, które stanowią wsparcie w opiece nad niemowlęciem.

Elektryczny odciągacz Medela
Swing łączy najnowszą technologię z wzornictwem, które zapewniło mu wiele nagród. Pracuje
bardzo cicho, a dzięki technologii 2-fazowego odciągania pozwala ściągnąć więcej pokarmu
w krótszym czasie. Wygodny

w użyciu, umożliwia regulację
poziomów podciśnienia. Jest
łatwy w obsłudze – prosty do
złożenia, użytku i czyszczenia.
Idealny do częstego i dyskretnego odciągania pokarmu.

ANTYBAKTERYJNE
WKŁADKI LAKTACYJNE
CHICCO

PODGRZEWACZ DO
BUTELEK CHICCO

Powłoka antybakteryjna wkładek
zapobiega rozprzestrzenianiu się
bakterii, zapewniając właściwą
ochronę biustu. Superchłonne
mikroperełki doskonale absorbują
nadmiar sączącego się mleka, zapobiegając zabrudzeniom i utrzymując suchą skórę. Zewnętrzna
powłoka, wykonana z przewiewnego materiału, umożliwia skórze
oddychanie, zapobiegając tym
samym podrażnieniom. Wkładki
są bardzo cienkie, przez co niewidoczne pod ubraniem. Anatomiczny kształt i specjalne plastry
sprawiają, że znakomicie przylegają do piersi i nie przesuwają się.
Dla większej higieny pakowane są
w osobne torebki.

Przydatny już od pierwszych
dni życia dziecka. Łatwy w
użyciu, szybki i bezpieczny, zagwarantuje pewny efekt, a tym
samym sprosta wszystkim wymaganiom mamy i maluszka.
Praktyczne sygnały dźwiękowe
i wizualne informują o zakończeniu czynności podgrzewania. Dodatkowo ma funkcję
bezpiecznego wyłączania automatycznego. Gwarantuje czynne podgrzewanie posiłku przez
godzinę. Dzięki praktycznej,
zintegrowanej podstawce bez
problemu można podgrzewać
butelki i słoiczki o różnych rozmiarach. Odpowiedni dla każdego typu butelek do karmienia
Chicco i większości słoiczków.

ciąg dalszy na następnej stronie →
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KRZESEŁKO
POLLY 2 W 1
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kolory:
Wood Friends
Chick to Chick

W SKL

Smoczek przeznaczony do
użytku od pierwszych dni
życia dziecka. Wspiera fizjologiczny rozwój jamy ustnej. Został opracowany we
współpracy z Naukowym
Komitetem Włoskiego Towarzystwa Ortodoncji (SIDO).
Smoczek z Ortodontycznym
Systemem® Chicco stymuluje
funkcjonalno-anatomiczny
rozwój podniebienia, języka
i uzębienia dziecka, a ponadto zachęca do naturalnego
odruchu ssania. Wykonany z
wyjątkowo miękkiego, bezzapachowego i nieuczulającego silikonu. Dostępny w
dwóch kolorach: dla chłopca
i dziewczynki.

G RU

DO USPOKAJANIA
PHISIO SOFT OD
CHICCO

Chicco Polly 2 w 1 jest pierwszym krzesełkiem podążającym za naturalnym rozwojem
dziecka – idealne od 5 miesiąca
życia do 3 lat. Ma szerokie, wygodne siedzisko oraz miękko
wyściełany zagłówek. Polly jest
bezpiecznym, wygodnym krzesełkiem, idealnym w pierwszym
w okresie rozszerzania diety.
Gdy dziecko zaczyna jeść samodzielnie, usuwamy zewnętrzny
materacyk i odczepiamy tackę,
dzięki czemu krzesełko można
dostawić do rodzinnego stołu. Krzesełko ma 3-stopniową
regulację oparcia i podnóżka
oraz aż 7-stopniową regulację
wysokości siedziska. Waży tylko 10 kg, a po złożeniu zajmuje
bardzo mało miejsca. Zostało
wyróżnione nagrodą Mother
and Baby Award 2005/06.

CH

Silikonowy
smoczek

˛
niezbednik

tylko w sklepach grupy PSD

na miare˛ dziecka

Specjalnie dla marki Plus
Baby, firma Malooni przygotowała wyjątkową kolekcję mebli dziecięcych:
„Guzik z pętelką”.

PŁYN
DO ZMIĘKCZANIA
I PŁUKANIA TKANIN
CHICCO
Delikatny płyn do płukania: Białe piżmo i Słodki talk – odświeża
i zmiękcza odzież dziecięcą, nie
powodując podrażnień delikatnej skóry dziecka. Jego składniki nie niszczą tkanin i kolorów, i
sprawiają, że tkaniny są miękkie
i delikatnie perfumowane. Testowany dermatologicznie, antystatyczny, biodegradowalny.
Zmiękczający płyn może być
stosowany bez rozcieńczania
lub rozcieńczony w wodzie. Nie
zawiera niklu.

W

skład zestawu wchodzi łóżeczko, komoda
z szufladami i możli-

wością instalacji przewijaka, regał do przechowywania z szufladą, regał pielęgnacyjny oraz
szafa jedno- i dwudrzwiowa.
Mebelki „Guzik z Pętelką” wykonane są z drewna sosnowego, pomalowanego na mleczny kolor. Cała
kolekcja ozdobiona jest charakterystycznym, designerskim guzikiem, nawiązującym do jej nazwy.

Każdy z elementów jest niezwykle funkcjonalny. Łóżeczko,
oprócz opcji standardowej, dostępne jest w wersji z opuszczanym bokiem. Można uzupełnić
je o kosz wiklinowy z bawełnianą wkładką i przykrywką,
który pełniąc rolę dodatkowego schowka, ma także walory
estetyczne. Ręcznie wyplatane
kosze wiklinowe pod wymiar
mebli można również dokupić
do komody i regału oraz jako
wkładki do szaf. Ciekawym rozwiązaniem jest także komoda z
możliwością montażu przewijaka. Gdy po pierwszych miesiącach życia dziecka przestanie
być potrzebny, łatwo go ściągnąć i nadać komodzie nową
funkcjonalność.
Dzięki temu, ze każdy element
kolekcji jest dokładnie przemyślany i wykonany z ogromną
precyzją, dziecięcy pokój wyposażony w mebelki „Guzik z pętelką” jest wyjątkowo elegancki,
a jednocześnie funkcjonalny i
przytulny – po prostu: uszyty na
miarę dziecka.
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tylko w sklepach grupy PSD

WÓZEK
BEZ KOMPROMISÓW

Wybór między wózkiem
wygodnym dla dziecka
a tym w pełni funkcjonalnym dla rodziców nie jest
już konieczny.
Trio Living Smart to nowy
system Chicco o modułowej budowie, zapewniający maksymalny komfort dziecku i rodzicom.
Gondola
Gondola wchodząca w skład zestawu Trio Living Smart jest obszerna i wygodna, wyposażona
w regulowane oparcie. Posiada
otwory wentylacyjne, dzięki
czemu w gorące dni można
otworzyć okienko z siatki, zapewniając dziecku doskonałą
wentylację i maksymalny komfort. System Clik Clak pozwala
wpinać oraz wypinać gondolę
ze stelaża w prosty i szybki sposób, a sztywny uchwyt umożliwia wygodne i bezpieczne jej
przenoszenie. Za sprawą praktycznego rozwiązania zabezpieczającego: „KIT TRIO CAR 2013”,
czyli odpowiednio dopasowa-
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nych pasów brzusznych, gondoli można używać do przewożenia dziecka w samochodzie,
w wygodnej pozycji leżącej.
Spacerówka
Ultralekka spacerówka Living
Smart jest wyjątkowo zwrotna
i łatwa do prowadzenia. Siedzisko wózka – szerokie i wygodne, wykonane z miękkich
tkanin – może być montowane
tyłem lub przodem do kierunku
jazdy. Za sprawą 4-stopniowej
regulacji oparcia, możliwej do
ustawienia jednym ruchem ręki
do pozycji leżącej, wózek Living
Smart zapewnia maluchowi już
od pierwszych dni życia pełną
wygodę w każdej sytuacji. System Kit Comfort, składający się
z miękkich osłonek na szelkach
i pasie krocznym, sprawia, że
dziecko jest bezpieczne jak w
ramionach mamy. Obszerna
budka wózka zapewnia skuteczną osłonę – zimą przed
mrozem i wiatrem, latem przed
słońcem. Dodatkowym atutem
jest wyjmowana z budki moskitiera. Regulowany podnóżek

promocja!

zapewnia dziecku idealną pozycję. W zestawie znajduje się torba w kolorze wózka, dopasowująca się do potrzeb i preferencji
modowych mamy. Ciekawym
rozwiązaniem są pojedyncze
rączki Double Twist, ustawiane
aż w 8 różnych pozycjach, które
przy pomocy prostego ruchu
mogą przekształcić się w pełną
rączkę, aby prowadzić wózek
przy użyciu tylko jednej ręki.
Fotelik
Fotelik Auto-Fix Fast, homologowany zgodnie z normą ECE
R44/04 do przewożenia dzieci o
wadze poniżej 13 kg (Grupa 0+),
jest synonimem perfekcyjnego
połączenia
bezpieczeństwa,
komfortu i wygody. Fotelik
otrzymał 4 gwiazdki w Europejskim Teście ADAC w 2011 roku.
Dzięki praktycznemu systemowi wpinania i wypinania Clik
Clak, wystarczy jeden prosty
ruch, by szybko i bezpiecznie
zamontować fotelik na spacerówce lub samochodowej bazie
i wyruszyć w bezpieczną oraz
spokojną podróż.

Swing
kosmetyczka

• torebka do dezynfekcji
• lanolina PureLan

Okres promocji:
od 1 grudnia 2012
do 15 stycznia 2013
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Wybieramy fotelik
Podróże z dzieckiem muszą być bezpieczne, dlatego wybierając fotelik
samochodowy nie tylko
nie warto, ale po prostu
nie można oszczędzać.
Pamiętaj – tylko nowy fotel gwarantuje Twojemu
dziecku pełną ochronę.
Kupując fotel z drugiej
ręki nie masz pewności,
że nie uczestniczył w kolizji lub wypadku. Nawet,
jeśli na pierwszy rzut oka
nie widać śladów zniszczeń, to wewnątrz może
być naruszona struktura
fotelika, która nie wytrzyma kolejnych obciążeń, związanych nawet z
delikatną stłuczką.

D

Fotelik samochodowy
CYBEX SOLUTION X2-FIX

Fotelik samochodowy
CYBEX PALLAS 2-FIX
grupa I/II/III,
9-36 kg (ok. 9 miesięcy - 12 lat)

Jako fotelik typu „2 w 1” może
być użytkowany przez ponad 11
lat. W grupie I fotelik ma dodatkowe zabezpieczenie w postaci
regulowanej osłony tułowia,
która działa jak napompowana
poduszka powietrzna. Fotelik w
prosty sposób przekształca się

w zwycięzcę w grupie II/III.
System mocowania ISOFIX poprawia stabilność fotelika i zwiększa bezpieczeństwo.

s. 40

Chicco
Fotel samochodowy
X-PACE NOWOŚĆ!
od 9 do 18 kg

D

Fotelik samochodowy
CYBEX ATON 2

D

Chicco
Fotel samochodowy
Oasis 2-3 (Oasis 2-3 FixPlus)
od 15 do 36 kg

Wyjątkowo przestronne siedzisko i oparcie fotelika XPace
zapewnia małemu podróżnikowi wysoki poziom komfortu w
różnych fazach wzrostu. Bezpie-

Oasis 2-3 ma niezależną regulację wysokości i szerokości, aby
optymalnie dopasować się do
wzrostu dzieci w wieku od 3
do 12 lat. Poprzez łatwe naci-

Niezwykle lekki, obszerny fotelik z dodatkowymi zabezpieczeniami przed zderzeniem bocznym, otrzymał najwyższą ocenę
za bezpieczeństwo w testach
ADAC 06/2012 w swojej grupie
wagowej. Można go wpiąć w
bazy na pasy lub ISOFIX, a także
na wózki marki Cybex oraz innych producentów.

D
D
D

który może być zamocowany
po dowolnej stronie siedziska.
Fotelik dostępny jest w dwóch
wersjach do instalacji: przy użyciu 3-punktowych pasów lub
przy użyciu 3-punktowych pasów i łączników FixPlus.

D
Fotelik samochodowy
Römer King Plus

grupa 0+, 0-13 kg

grupa II/III,
15-36 kg (ok. 3-12 lat)
Wyposażony w innowacyjne
rozwiązania zabezpieczające,
takie jak: opatentowany, odchylany zagłówek, ulepszony
liniowy system ochrony przed
zderzeniem bocznym oraz mocowanie ISOFIX, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i
otrzymał doskonałe oceny w
najbardziej renomowanych europejskich testach bezpieczeństwa w 2011 roku.

D

grupa I od 9 do 18 kg
od 9 miesięcy do 4 lat

D
czeństwo gwarantuje system regulacji wysokości zagłówka i pasów, umożliwiający zapięcie ich
aż w 6 pozycjach, w zależności
od wzrostu malucha. W przypadku zderzenia bocznego, dziecko
chronią poprawnie zapięte pasy
bezpieczeństwa, wyposażone
w nakładkę antypoślizgową i
ustawiony na odpowiedniej wysokości zagłówek. Atutem fotela
są także nieskręcające się pasy
bezpieczeństwa. Oparcie fotela
regulowane do pięciu różnych
pozycji gwarantuje dziecku wygodne podróżowanie. Dostępny
w dwóch wersjach do instalacji: z
pasami 3-punktowymi lub przy
pomocy Isofix.

D
śnięcie środkowego przycisku,
siedzenie i oparcie w prosty
sposób rozkładają się na cztery
różne pozycje, żeby zapewnić
najbardziej wygodne warunki
do podróżowania. Wszystkie
regulacje są wyraźnie widoczne i przyjazne dla użytkownika.
Fotel ma automatyczną blokadę pasów bezpieczeństwa. Bez
trudu można ją zdjąć i wyprać w
pralce. W wyposażeniu Oasis 2-3
znajduje się uchwyt na kubek,

Fotel nowej generacji, ma 4
gwiazdki w testach bezpieczeństwa ADAC. Został wyposażony
w unikalny system napinania
pasów (odchylić – zapiąć pas –
gotowe) oraz obszar siedziska,

D
który odchyla się do przodu w
celu ułatwienia instalacji nawet w małych samochodach.
Posiada
siedmiostopniową
regulację wewnętrznego za-

PSD MAGAZYN MAGAZYN GRUPY POLSKIE SKLEPY DZIECIĘCE

główka i pasów, która umożliwia dopasowanie wysokości
do wzrostu dziecka. Ponadto
zagłówek zmniejsza przestrzeń
wewnętrzną fotelika, eliminując rotację głowy w przypadku
bocznego uderzenia. Fotel,
oprócz bezpieczeństwa, zapewnia także wysoki komfort
użytkowania. Dzięki większej
skorupie siedziska, rosnącemu
dziecku jest w nim naprawdę
wygodnie. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia
fotela w pozycji spoczynkowej
bez zakłóceń snu malucha. Zagłówek został zaprojektowany
w taki sposób, by głowa śpiącego dziecka nie opadała do
przodu. Obicie można zdjąć bez
demontażu pasów uprzęży, co
eliminuje błędy podczas ponownego montażu. Tapicerka,
dostępna w 13 wersjach kolorystycznych, nadaje się do prania
w temperaturze 30 st C.

Zakupy
na najwyższym poziomie
Grupa PSD Polskie Sklepy
Dziecięce powstała z myślą o rodzicach, którym
zależy na podejmowaniu
dobrych i przemyślanych
decyzji zakupowych.

W

chwili obecnej Grupa
PSD zrzesza ponad
pięćdziesiąt sklepów
w niemal wszystkich większych
miastach Polski i ciągle rośnie
w siłę. Nie są to nowo powstałe miejsca, w których pracują
przypadkowe osoby. – Każdy
ze sklepów grupy, działający pod
własną nazwą, ma wieloletnie
doświadczenie w branży dziecięcej. Założycielami są ludzie, którzy sami są rodzicami więc patrzą
na sprzedawane produkty także
przez ten pryzmat – zaznacza
Przemysław Makowiec, odpowiedzialny za rozwój Grupy PSD.

Produkty na Plus

D
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Zakupy wyprawkowe to dużo
frajdy, ale też odpowiedzialne
decyzje, by wybrać rzeczy najlepsze z możliwych, rzeczywiście
potrzebne i w najlepiej w cenie,
która nie zabije domowego budżetu.
Odpowiedzią na te potrzeby
jest marka produktów Plus Baby,
dostępna wyłącznie w sklepach
Grupy PSD. Plus Baby to wynik
współpracy liderów polskiej
branży dziecięcej, specjalizujących się w produkcji różnych
elementów niemowlęcej wyprawki – od mebelków, przewijaków, poprzez pościel, ręczniki,

poduszki do karmienia, nocniki,
aż po wózki i foteliki. Każdy z
tych produktów przygotowywany jest przez specjalistów w
swojej dziedzinie, dzięki czemu
wszystkie elementy wyprawki
Plus Baby są najlepsze jakościowo. Dzięki temu w ramach jednej marki można skompletować
wszystkie rzeczy potrzebne
maleństwu.

Na zakupy
z Tomaszem Wyprawką

Tomasz Wyprawka to doświadczony tata, który jak nikt zna
potrzeby dzieci i rodziców.
Prawdziwy specjalista, dlatego
został ambasadorem marki i symbolem fachowego doradztwa
dostępnego w sklepach Grupy
PSD. Tomasz Wyprawka czuwa,
by sprzedawcy w profesjonalny
sposób pomagali w zakupach,
podpowiadając jak skompletować idealną wyprawkę. Można
spotkać się z nim także na Facebooku, gdzie dzieli się z rodzicami swoimi radami i pomysłami
oraz rozdaje atrakcyjne nagrody (L www.facebook.com/polskiesklepydzieciece).
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Znajdź nas na Facebooku!
Polskie Sklepy Dziecięce
od listopada są obecne
na Facebooku. Zadomowiły się na dobre pod adresem L www.facebook.
com/PolskieSklepyDzieciece.

G

ospodarzem fanpage’a
jest, znany już co niektórym, Tomasz Wyprawka. Z wielkim zaangażowaniem
oprowadza rodziców po świecie
dziecięcych produktów, służy
dobrą radą i fachową pomocą.
Jak nikt zna się na akcesoriach

dla niemowląt, przewijakach,
łóżeczkach i krzesełkach do karmienia. Jego konik to oczywiście motoryzacja, a konkretniej
wózki i foteliki. Testy wytrzymałości, właściwości techniczne
i zaawansowane rozwiązania
nie mają przed nim tajemnic.
Podobnie jest z zabawkami
– Tomasz Wyprawka wie, co
dzieci lubią najbardziej, co bawi,
a przy okazji uczy. Z tych i wielu
innych mądrości rodzice mogą
skorzystać odwiedzając fanpage Polskie Sklepy Dziecięce.
Poza poradami, nie zabraknie
na nim również ciekawostek,

L
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zabaw i konkursów. Na fanów
czekają atrakcyjne nagrody
ufundowane przez rozmaite
marki z branży dziecięcej. Warto zatem zajrzeć do Polskich
Sklepów Dziecięcych i do tych
stacjonarnych, i wirtualnych.
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ADRESY NASZYCH SKLEPÓW:

• Biała Podlaska
FARTLANDIA
ul. Sidorska 2d
21-500 Biała Podlaska

• Gdynia
SKLEP MAMA I JA
ul. Morska 46
81-323 Gdynia

• Koszalin
MARKAS
ul. Gnieźnieńska 96 a
75-122 Koszalin

• Białystok
FARTLANDIA
ul. Upalna 5
15-668 Białystok

• Gliwice
ŚWIAT DZIECKA
ul. Witkiewicza 9a
44-100 Gliwice

• Kraków
ENTLICZEK PENTLICZEK
ul. Dobrego Pasterza 122 a
31-416 Kraków

• Bydgoszcz
AKPOL BABY
ul. Gdańska 140
85-021 Bydgoszcz

• Gliwice
ŚWIAT DZIECKA
ul. Żwirki i Wigury 64
44-100 Gliwice

• Kraków
ENTLICZEK PENTLICZEK
ul. Wadowicka 9
30-415 Kraków

• Dębica
MIESZKO
ul. Parkowa 10
39-200 Dębica

• Głogów
KOWAL I SYN
ul. Mickiewicza 52a
67-200 Głogów

• Kraków
ENTLICZEK PENTLICZEK
ul. Wyki 5
31-233 Kraków

• Elbląg
AKPOL BABY
ul. Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg

• Gorzów Wielkopolski
PATI I MAKS
ul. Przemysłowa 14-15
66-400 Gorzów Wlkp.

• Lublin
BABY FANT
ul. Krasińskiego 3
20-709 Lublin

• Gdańsk
AKPOL BABY
ul. Jaśkowa Dolina 84
80-286 Gdańsk

• Inowrocław
AKPOL BABY
ul. Wałowa 36-40
88-100 Inowrocław

• Lublin
BABY FANT
ul. Lotnicza 3
20-411 Lublin

• Gdańsk
SKLEP MAMA I JA
ul. Grunwaldzka 355
80-309 Gdańsk

• Katowice
ALAMAKOTA
ul. Gen. Z. Jankego 178
40-684 Katowice

• Lublin
KRZYŚ
ul. Wigilijna 12
20-502 Lublin

• Gdynia
AKPOL BABY
ul. Morska 122
81-225 Gdynia

• Katowice
ENE-DUE-RABE
ul. W. Pola 4
40-594 Katowice

• Lublin
KRZYŚ
ul. Narutowicza 15
20-009 Lublin

cie
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• Łomża
FARTLANDIA
Al. Legionów 44 CH 4+
18-400 Łomża

• Poznań
PATI I MAKS
ul. Polna 40
60-533 Poznań

• Warszawa
ŚWIAT DZIECKA
ul. Górczewska 212/226
01-460 Warszawa

• Łódź
SKLEP MAMA I JA
ul. Piłsudskiego 135
92-318 Łódź

• Puławy
BABY FANT
ul. Piłsudskiego 14
24-100 Puławy

• Warszawa
ŚWIAT DZIECKA
ul. Malborska 45
03-286 Warszawa

• Mielec
MIESZKO
ul. Piaskowa 1
39-300 Mielec

• Radom
KIMEX
ul. Wojska Polskiego 22/24
26-600 Radom

• Warszawa
ŚWIAT DZIECKA
ul. Towarowa 22
00-839 Warszawa

• Opole
BABY BLUE
ul. Reymonta 19
45-065 Opole

• Rybnik
ŚWIAT DZIECKA
ul. Wiejska 1a
44-200 Rybnik

• Wrocław
ASKOT
ul. Braniborska 70
53-680 Wrocław

• Opole
BABY BLUE 2
ul. Oleska 64
45-222 Opole

• Rzeszów
MIESZKO
ul. Okulickiego 6
35-222 Rzeszów

• Wrocław
ASKOT
ul. Sztabowa 32
53-321 Wrocław

• Opole
FIXONI
ul. Książąt Opolskich 9/11
45-065 Opole

• Siedlce
MADAR
ul. Ujrzanów 282 c
08-110 Siedlce

• Wrocław
ASKOT
ul. Zakrzowska 29
51-318 Wrocław

• Płock
AKPOL BABY
ul. Wyszogrodzka 163
09-140 Płock

• Starogard Gdański
AKPOL BABY
ul. Rycerska 2
83-200 Starogard Gdański

• Poznań
AKPOL BABY
ul. Łacina 6/8
60-132 Poznań

• Tarnów
Xpace zos
MIESZKO
do
rzewożen
ul.
Jana
II 16
wóch
wer Pawła
ach do instala
33-100 Tarnów

• Zabrze
VIKI WSZYSTKO DLA
DZIECKA
ul. Roosevelta 54
41-800 Zabrze

• Poznań
AKPOL BABY
ul. Kraszewskiego 21/25
60-501 Poznań

• Toruń
ATALAN
ul. M. Skłodowskiej Curie 19
87-100 Toruń

• Poznań
AKPOL BABY
ul. Strzeszyńska 63
60-479 Poznań

• Warszawa
ŚWIAT DZIECKA
Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa

m

• dŻary
18
)
KOWAL
t wymi lu I SYN
z o
ul. Wojska Polskiego 110
62-800 Żary

Każda podróż
jest podróżą marzeń.

Nowy Xpace.
Bezpieczeństwo, praktyczność
i komfort wspólnego podróżowania.
Xpace to nowy fotelik samochodowy Chicco.
Xpace został zatwierdzony zgodnie z normą ECE R44/04
do przewożenia dzieci w samochodzie od 9 do 18kg (Grupa 1).
Dostępny w dwóch wersjach do instalacji:
z pasami 3-punktowymi lub przy pomocy Isofix.

Jest bezpieczny, ponieważ otrzymał 4 gwiazdki w rankingu
Europejskiego Testu „bezpieczeństwo w samochodzie”,
w kategorii I (9-18kg) w wersji z Isofixem.
Jest praktyczny, ponieważ tapicerka może być zdejmowana
bez konieczności odpinania szelek zabezpieczających, dzięki
systemowi Easy Unfit.
Jest wygodny, ponieważ siedzisko jest rozkładane i obszerne
z wyściełaniem Ergos System.
Jest Chicco, ponieważ nawet z otwartymi oczami zapewnia
podróże marzeń.

Szczęście jest podróżą,
która zaczyna się gdy jesteś dzieckiem.
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www.chiccopolska.pl

Przyjazne produkty Kiddy:

Bezpieczeństwo i zdrowy
producenta
o
eg
n
d
je
od
a
k
ec
zi
d
ój
zw
ro
Dzięki „Akcji Zdrowe Plecy” (AGR), do tej pory tylko Kiddy może
poszczycić się certyfikowanymi fotelikami samochodowymi oraz, co jest
nowością, również certyfikowanymi wózkami. AGR wyróżnia jedynie te
produkty, które dowiodły przed niezależną komisją ekspertów z dziedziny medycyny i nauki, że posiadają konstrukcję odpowiednią dla rozwoju
kręgosłupa. Proszę zwracać uwagę na znak AGR przy produktach Kiddy.

*

9–18 kg / 9 miesięcy – 4 lata

*

9–36 kg / 9 miesięcy–12 lata

* Sprawdzone i rekomendowane przez Forum: Zdrowy Kręgosłup-lepsze życie i Federalny
Związek Niemieckich Szkół Kręgosłupa. Dalsze informacje u: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen,
Tel. 04284/92 69 990, www.agr-ev.de

*

15–36 kg / 4–12 lata

