WYPRAWKA

dla mamy i noworodka
UBRANKA
Body na krótki rękaw - 8
szt.
Body na długi rękaw - 8
szt.
Czapeczki - 2 - 3 szt.
Pajace - 5 szt.
Spodenki bądź śpioszki - 5
szt.
Skarpetki - 5 par
Grubszy dresik, sweterek 1-2 szt.
Na zimę: kombinezon, czapka,
rękawiczki, szalik, śpiworek
Na lato: rampersy - 3 szt.,
przewiewna czapka, chustka

AKCESORIA
Szczotka do włosów z
naturalnego włosia
Zestaw do pielęgnacji
paznokci
Termometr do mierzenia
temperatury wody
Termometr do mierzenia
temperatury ciała
Smoczek uspokajający - 2
szt.
Mata turystyczna do
przewijania

APTECZKA
Sól fizjologiczna - 30 szt.
Kompresy jałowe
Witamina D
Probiotyk
Czopki przeciwbólowe

KOSMETYKI
I HIGIENA
Płyn do kąpieli dla
noworodków
Oliwka lub olejek naturalny
Wazelina do pielęgnacji pupy
Krem przeciw odparzeniom
Krem ochronny
Woda morska w sprayu
Aspirator do noska
Chusteczki nawilżane
Ręczniczki z bawełny
organicznej Tami
Płatki higieniczne
Patyczki higieniczne
Podkłady jednorazowe do
przewijania
Octenisept
Okrycie kąpielowe - 2-3 szt.
Wanienka na stelażu lub
wiaderko do kąpieli
Pieluchy jednorazowe rozmiar 1 lub 2
Jednorazowe podkłady na
przewijak - 10 szt.
Pieluchy tetrowe lub
bambusowe - 10 szt.
Płyn do prania odzieży
niemowlęcej.

KARMIENIE
Mała butelka - 1 szt.
Laktator ręczny lub
elektroniczny
Woreczki / pojemniki do
przechowywania pokarmu
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DLA MAMY
Koszula do karmienia - 2 -3
szt.
Biustonosz do karmienia - 2
szt.
Poporodowy płyn do higieny
intymnej
Lanolina na brodawki
Wkładki poporodowe - 2-3
opakowania
Majtki poporodowe
wielorazowe - 6 par
Poduszka fasolka do
karmienia
Wkładki laktacyjne

GADŻETY
Niania elektroniczna
Szumiąca małpka Myla
Kosz na pieluszki
Nawilżacz powietrza
Waga dla niemowląt
Poncho do karmienia
Torba dla mam
Leżaczek / huśtawka
Chusta tkana
Łóżeczko turystyczne
Mata edukacyjna
Karuzela do łóżeczka
Termofor

Więcej na blogu
w dziale
WYPRAWKA

POKÓJ DZIECKA
I SPACER
Wózek 2w1 lub sama gondola
Folia przeciwdeszczowa na
wózek
Moskitiera do wózka
Pościel do wózka
Prześcieradło do wózka
Poduszka klin do wózka
Kokon niemowlęcy
Bezpieczny fotelik
samochodowy
Folia przeciwdeszczowa na
fotelik
Łóżeczko
Materac do łóżeczka
Poduszka klin do łóżeczka
Podkład wodoodporny na
materac - 2 szt.
Prześcieradło z gumką - 2
szt.
Pościel 3-elementowa
Pościel 2-elementowa na
zmianę
Wypełnienie pościeli
Kocyk cienki
Kocyk grubszy
Rożek na zimę
Otulacze bambusowe - 2-3
szt. na lato
Otulacz zapinany na zamek
Przewijak
Komoda na ubranka i
akcesoria
Fotel do karmienia
Lampka nocna
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