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Zrozumieć życie.
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Doświadczenie,

które budzi zaufanie
Od ponad 50 lat zajmujemy się codziennie szukaniem nowych rozwiązań, które ułatwiają życie rodzicom
i pomagają dzieciom w ich rozwoju. Podczas tego procesu zaufaliśmy ekspertom z wielu dziedzin: położnym,
lekarzom, dietetykom i oczywiście rodzicom.

Wszystko zaczęło się od naszego arcydzieła – pierwszego anatomicznego
smoczka uspokajającego.
Dwaj eksperci Prof. Dr. Dr. W. Balters oraz Dr. Med. Dent. A. Müller opracowali pierwszy anatomiczny smoczek już
w 1956 roku, tworząc tym samym fundamenty marki NUK. Od tego momentu rozpoczęła się droga do sukcesu
wyjątkowej serii smoczków uspokajających NUK. Oryginalny smoczek NUK zapewnia prawidłowy rozwój jamy
ustnej. Specjalny kształt smoczka do butelki NUK przypomina kształt piersi matki w czasie karmienia piersią.
Oprócz tego wszystkie smoczki do butelek i uspokajające NUK posiadają system odpowietrzania NUK AIR
SYSTEM.

JĘZYK

JĘZYK

JĘZYK

Już od pokoleń produkty
NUK cieszą się ogromną
popularnością
na całym świecie.
Jednym z głównych
powodów jest specjalny
anatomiczny kształt
smoczków NUK.

Wszystkie smoczki NUK posiadają specjalny system odpowietrzania:
W przypadku smoczków do butelek antykolkowy system odpowietrzania NUK AIR SYSTEM zmniejsza ilość
powietrza połykanego przez dziecko, minimalizując ryzyko wystąpienia kolki. Dzięki temu dziecko ma lepsze
samopoczucie. W przypadku smoczków uspokajających system odpowietrzania NUK AIR SYSTEM sprawia, że
powietrze wydostaje się na zewnątrz smoczka, a smoczek pozostaje miękki i elastyczny oraz zachowuje swój
kształt.

Anatomiczny kształt
smoczków do butelek
i uspokajających
NUK jest oparty na
medycznej wiedzy
i udowodniono, że
wspiera on naturalny,
zdrowy rozwój szczęki
i podniebienia.
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* Moral, A. et al.: Mechanizm ssania - porównanie karmienia piersią i butelką. BMC Pediatrics 2010; 10:6
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Produkty NUK - międzynarodowe nagrody
MARKA NUK

Niemcy: Najlepszy dla Twojego Dziecka (edycja 2011)
Polska: Konsumencki Lider Jakości 2012 - srebrny medal

ROZWÓJ JAMY USTNEJ

Niemcy: encyklopedia „Niemieckie standardy”, Marka Stulecia 2004, 2007, 2010 i 2016
Chiny: Chińskie Stowarzyszenie Zabawek i Produktów Dziecięcych, nagroda „Innovation Star Award” 2015 –
NUK Freestyle
Irlandia: „National Parenting Product Award”, złota nagroda 2015 – NUK Freestyle, 6-18 mies.
Irlandia: „National Parenting Product Award”, srebrna nagroda 2015 – zestaw szczoteczek edukacyjnych NUK
Niemcy: nominacja do nagrody „German Design Award” 2015 - NUK Freestyle
Rosja: magazyn dziecięcy „Mama, eto ja!”, Ulubiony Produkt 2014 - NUK Genius
Niemcy: nagroda „reddot” Design Award 2013 - NUK Freestyle
Wielka Brytania: „Loved by Parents”, brązowa nagroda 2013 - NUK Genius
Rosja: magazyn dziecięcy „Mama, eto ja!”, Ulubiony Produkt 2012 - NUK Genius
Niemcy: Öko-Test 2012, ocena „bardzo dobra” - NUK Genius
Niemcy: Öko-Test 2012, ocena „bardzo dobra” - łańcuszek do smoczka uspokajającego NUK Disney
Niemcy: Öko-Test 2011, ocena „bardzo dobra” - zestaw szczoteczek edukacyjnych NUK

KARMIENIE DZIECKA

Australia: „My Child Excellence Award”, srebrna nagroda 2015 – laktator NUK Luna
Australia: „My Child Excellence Award”, brązowa nagroda 2015 – wkładki laktacyjne NUK Ultra Dry
Wielka Brytania: „Mother & Baby”, brązowa nagroda 2015 – laktator elektryczny NUK Luna
Wielka Brytania: nagroda „Best Baby and Toddler Gear Award” 2015 – sterylizator mikrofalowy NUK Micro
Express
Irlandia: „National Parenting Product Award”, brązowa nagroda 2015 – butelka NUK First Choice
Japonia: nagroda „Kids Design Award” 2015 - laktator NUK Jolie i NUK First Choice+
Irlandia: „National Parenting Product Award”, srebrna nagroda 2014 - laktator NUK Jolie
Irlandia: „National Parenting Product Award”, srebrna nagroda 2014 - płyn do mycia butelek
i smoczków NUK
Irlandia: „National Parenting Product Award”, srebrna nagroda 2014 - butelka NUK First Choice
Irlandia: „National Parenting Product Award”, brązowa nagroda 2014 - wkładki laktacyjne NUK
Ultra Dry
Wielka Brytania: „Loved by Parents”, nagroda 2014 - laktator NUK Jolie
Rosja: magazyn „Mama, eto ja!”, Ulubiony Produkt 2014 - płyn do mycia butelek i smoczków NUK
Rosja: polecany przez Centralny Instytut Badawczy ds. Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
w Moskwie (CRID) - anatomiczny kształt NUK
Wielka Brytania: „Loved by Parents”, brązowa nagroda 2013 - butelka NUK First Choice 300 ml
Wielka Brytania: „Loved by Parents”, złota i srebrna nagroda 2013 - zestaw startowy NUK Perfect Start
USA: nagroda „Top Choice of the Year” 2013 - butelka NUK First Choice
Wielka Brytania: „Practical Parenting”, finalista 2012 - płyn do mycia butelek i smoczków NUK
Wielka Brytania: magazyn „Mother & Baby”, złota nagroda 2012 - butelka z podwójnym uchwytem NUK
Disney Kubuś
Singapur: nagroda „Mother & Baby” 2011- seria NUK First Choice
Niemcy: magazyn „Kidsgo“, Rekomendacja Produktu 2011 - płyn do mycia butelek i smoczków NUK
Niemcy: Öko-Test 2011, ocena „bardzo dobra” - butelka NUK First Choice Disney Kubuś 300 ml
Wielka Brytania: „Practical Parenting”, srebrna nagroda 2010/2011 - butelka NUK First Choice Disney Myszka
Miki 300 ml
Polska: magazyn farmaceutyczny „Świat farmacji”, Produkt Roku 2010, 2011- butelka NUK First Choice
Wielka Brytania: „Practical Parenting”, finalista nagrody 2010 - butelka z podwójnym uchwytem NUK First
Choice
Polska: magazyn dziecięcy „Mam dziecko”, SUPERPRODUKT 2010, 2012 - płyn do mycia butelek
i smoczków NUK
Polska: magazyn dziecięcy „Mam dziecko”, SUPERPRODUKT 2009 - seria NUK Disney Kubuś
Niemcy: nagroda „reddot” Design Award 2004 - seria NUK First Choice

NAUKA JEDZENIA I PICIA

Wielka Brytania: „Loved by Parents”, złota i brązowa nagroda 2014 - NUK Vario Cup
Polska: HIT „Mamo to ja” 2014 - NUK Magic Cup
Irlandia: „National Parenting Product Award”, srebrna nagroda 2014 - pojemnik na przekąski dla dziecka NUK
Niemcy: nagroda „iF” Design Award 2013 - NUK Sports Cup

PRZYGOTOWANIE JEDZENIA

Wielka Brytania: srebrna nagroda „Mother & Baby” 2014 - foremki do lodów NUK
Niemcy: magazyn „Verbraucher Testen”, ocena 5 gwiazdek 2013 - podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Ultra
Rapid
Wielka Brytania: finalista nagrody „Practical Parenting” 2011/12 w kategorii „Akcesoria do karmienia
za mniej niż 10 £” - miseczka z praską NUK
Niemcy: nagroda „iF” Design Award - podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Light
Niemcy: Testmagazin 09/2009, ocena „dobra” - podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Constant
Niemcy: Testmagazin 09/2009, ocena „bardzo dobra” - podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid

PIELĘGNACJA I HIGIENA

Irlandia: „National Parenting Product Award”, złota nagroda 2015 - termometr dziecięcy NUK 2 w 1
Wielka Brytania: srebrna nagroda „Mother & Baby” 2015 - termometr dziecięcy NUK 2 w 1
Wielka Brytania: nagroda „Loved by Parents” 2014 - aspirator NUK

BEZPIECZEŃSTWO

Niemcy: magazyn „ETM“ 2014, ocena „bardzo dobra” (zwycięzca testu) - niania elektroniczna NUK Eco
Control+ Video
Niemcy: magazyn „ETM“ 2012, ocena „bardzo dobra” - niania elektroniczna NUK Eco Control 266
Niemcy: magazyn „ETM“ 2012, ocena „bardzo dobra” (zwycięzca testu) - niania elektroniczna NUK Eco
Control+ 267
Niemcy: magazyn „Kidsgo”, Rekomendacja Produktu 2012 - niania elektroniczna NUK Eco Control+ Video

MEDIC PRO

Niemcy: nagroda „reddot” Design Award 2013 - sterylne butelki NUK First Choice i butelka 45 ml
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NUK rośnie wraz z dzieckiem -

oferując produkty na każdy
etap rozwoju dziecka
Dzieci są największym źródłem radości na świecie. Misją NUK-a jest ich ochrona oraz pomoc w rozwoju.
Dokładamy najwyższych starań, aby jak najlepiej realizować naszą misję.
W rezultacie powstała cała gama naszych dobrze przemyślanych produktów. Wszystkie produkty NUK są
zaprojektowane w sposób modułowy i są idealnie dostosowane do różnych etapów rozwoju dziecka – od
urodzenia aż do etapu przedszkolnego.
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Matki w ponad 100 krajach ufają wyjątkowej wiedzy i doświadczeniu marki NUK.
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Dobre początki
Od samego początku NUK oferuje
to, co najlepsze
Rozwój jamy ustnej dzieci jest ważny dla ich
ogólnego dobrego rozwoju. Więc wspólnie
z dentystami NUK stworzył czteroetapowy
program pielęgnacji jamy ustnej – wysokiej
jakości produkty, które wspierają zdrowy rozwój
jamy ustnej. Od smoczków uspokajających
do szczoteczek do zębów - produkty te są
zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania
położnych, lekarzy, rodziców, a także dzieci na
całym świecie.
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SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Smoczki, które powstały na bazie 60 lat
doświadczenia

nie zawiodą
Twoich oczekiwań
Spłaszczona gumka
Bardziej gładka, spłaszczona gumka smoczka
zapewnia dużo miejsca dla naturalnych ruchów
ssących języka i sprawia, że smoczek NUK Genius
jest jeszcze bardziej delikatny dla zębów.
Wyjątkowo miękki od góry
Szczególnie miękka górna powierzchnia
smoczka dostosowuje się delikatnie
do podniebienia dziecka.
Naturalny kształt podobny do piersi matki
Smoczki NUK kształtem przypominają
brodawkę sutkową mamy w czasie karmienia
piersią i w ten sposób naturalnie zaspokajają
potrzebę ssania dziecka.
Szczególnie cienka szyjka
Szyjka smoczka jest teraz jeszcze węższa
i cieńsza, co pomaga zmniejszyć nacisk
na szczękę i zęby dziecka.

o 45% bardziej
barddziej
d
miękki
o 9% wężs
węższy
szy

TONGUE

TONGUE

Anatomiczny kształt
NUK
Wszystkie smoczki uspokajające
NUK posiadają oryginalny kształt
NUK, który wspiera zdrowy rozwój
szczęki. Został on opracowany
przez ortodontów, tak aby
przypominać kształt brodawki
sutkowej matki w czasie karmienia.

System odpowietrzania
NUK Air System
Wszystkie smoczki uspokajające NUK
posiadają system odpowietrzania NUK
Air System. Powietrze wydostaje się
ze smoczka, co sprawia, że pozostaje on
miękki i zachowuje swój kształt. Pomaga
to zapobiegać deformacji szczęki.

g
gładsza
powierzchnia
powierzchn
hnia
ia
o 35
5% cieńszy
35%

System rozmiarów
System ten zapewnia odpowiedni
rozmiar smoczka dla dziecka
w każdym wieku

Rozmiar smoczka uspokajającego
powinien być zawsze dostosowany do
indywidualnego rozwoju dziecka.
Rozmiar 0 - specjalny rozmiar dla małych noworodków
w wieku 0-2 miesięcy
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SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Smoczek uspokajający
0-2 miesiące
• różne kolory
lateks
1 szt./pudełko

art. nr: 725.008

silikon
1 szt./pudełko

art. nr: 729.146

NUK Genius 0-2 miesiące
lateks i silikon
• stworzony we współpracy z ekspertami
• spełnia specjalne potrzeby szczególnie
małych niemowląt i tych o niskiej wadze
urodzeniowej (0-2 miesiące)

Silikonowy smoczek
uspokajający Genius
• różne kolory
0–6 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 729.147

6–18 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 735.997

18–36 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 739.250
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SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Silikonowy smoczek
uspokajający Genius Color
• różne kolory
0–6 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 729.109

6–18 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 735.965

18–36 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 739.228

Lateksowy smoczek
uspokajający Genius Color
• różne kolory
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0–6 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 725.050

6–18 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 733.661

18–36 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 737.760

SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Silikonowy smoczek uspokajający Freestyle
• różne kolory
• szczególnie przyjazny dla skóry dzięki większym otworom
wentylacyjnym i mniejszej powierzchni mającej kontakt ze
skórą (potwierdzone przez 88% matek*)
• płaski guzik, mało widoczny uchwyt
• oryginalny anatomiczny kształt gumki, tarczka dopasowana
do jamy ustnej dziecka
*Źródło – badanie przeprowadzone wśród 100 matek
w Niemczech 08/2012
0–6 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 729.760

6–18 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 735.857

18–36 miesięcy
1 szt./pudełko

art. nr: 739.155

S
Silikonowy
smoczek
uspokajający Trendline
us
Night & Day
N
• różne kolory
• świecący w ciemności
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0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 729.656

6–18 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 735.720

18–36 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 739.039

SM O CZK I USPO K A JA JĄCE
Silikonowy smoczek
uspokajający Trendline
Adore z uchwytem
• różne kolory
0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 729.195

6–18 miesiecy
1 szt./blister

art. nr: 736.030

18–36 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 739.320

Silikonowy smoczek
uspokajający Trendline
Adore
• różne kolory

Tasiemka do smoczka Duo
• różne kolory
• klips można łatwo przypiąć
jedną ręką
• tasiemka z mocnego materiału
• pasuje zarówno do smoczków
z uchwytem, jak i bez uchwytu
1 szt./blister

art. nr: 750.344
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0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 729.657

6–18 miesiecy
1 szt./blister

art. nr: 735.721

SM O CZK I USPO K A JA JĄCE
Lateksowy smoczek
uspokajający Classic
Happy Kids
• różne kolory
0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 725.436

6–18 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 733.607

18–36 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 737.361

Łańcuszek do smoczka
uspokajającego
• praktyczny klips chroni smoczek
przed zgubieniem i zabrudzeniem
• różne kolory
1 szt./blister
art. nr: 751.022

Pudełko do
przechowywania smoczka
• różne kolory
(fioletowy, różowy, niebieski, zielony)
1 szt./blister

art. nr: 262.052
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SM O CZK I USPO K A JA JĄCE
Silikonowy smoczek
uspokajający Classic
z osłonką
Happy Days
• różne kolory
0–6 miesięcy
strzała
1 szt./blister
wróżka
1 szt./blister

art. nr: 729.311X

6–18 miesięcy
strzała
1 szt./blister
wróżka
1 szt./blister

art. nr: 735.099X

18–36 miesięcy
strzała
1 szt./blister
wróżka
1 szt./blister

art. nr: 739.995X

art. nr: 729.547X

art. nr: 735.286X

art. nr: 739.997X

Higieniczna osłonka
smoczka uspokajającego
1 szt./blister
2 szt./blister

art. nr: 750.002
art. nr: 750.003

Silikonowy smoczek
uspokajający Classic
z osłonką
Summertime
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0–6 miesięcy
Indianin
1 szt./blister
jednorożec
1 szt./blister

art. nr: 729.312X

6–18 miesięcy
Indianin
1 szt./blister
jednorożec
1 szt./blister

art. nr: 735.100X

18–36 miesięcy
Indianin
1 szt./blister
jednorożec
1 szt./blister

art. nr: 739.996X

art. nr: 729.548X

art. nr: 735.101X

art. nr: 739.994X

SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Lateksowy smoczek
uspokajający Classic
Soft
• różne kolory
0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 725.442

6–18 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 733.613

18–36 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 737.362

Silikonowy smoczek
uspokajający Classic
Fashion
• różne kolory
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0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 729.798

6–18 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 735.452

18–36 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 739.017

SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Silikonowy smoczek
uspokajający Classic
Baby Rose & Blue
Baby Blue, 0–6 miesięcy
1 szt./blister
art. nr: 729.386
Baby Rose, 0–6 miesięcy
1 szt./blister
art. nr: 729.387
Baby Blue, 6–18 miesięcy
1 szt./blister
art. nr: 735.161
Baby Rose, 6–18 miesięcy
1 szt./blister
art. nr: 735.162

Łańcuszek do smoczka
Baby Rose & Blue
Baby Blue
1 szt./blister

art. nr: 750.590

Baby Rose
1 szt./blister

art. nr: 750.591

Tasiemka do smoczka Duo
Baby Rose & Blue
Baby Blue
1 szt./blister

art. nr: 750.454

Baby Rose
1 szt./blister

art. nr: 750.453
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SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Lateksowy smoczek
uspokajający
Kubuś
• różne kolory
0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 725.879

6–18 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 733.077

18–36 miesięcy
1 szt./blister
art. nr: 737.599

Silikonowy smoczek
uspokajający
Kubuś
• różne kolory

Łańcuszek do smoczka
uspokajającego
Kubuś

0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 729.915

6–18 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 735.568

Drewniany łańcuszek do
smoczka uspokajającego
Kubuś

• różne kolory
1 szt./blister
art. nr: 256.256

• wykonany z wyselekcjonowanego
drewna z niemieckich lasów
• ręcznie wykonany w Niemczech –
wyłącznie dla NUKa
• pasuje zarówno do smoczków
uspokajających bez uchwytu, jak
i z uchwytem
• z zaczepem niezawierającym
niklu do przymocowania do
ubranka dziecka
1 szt./blister
art. nr: 264.021

© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh“ works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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SM O CZK I USPO K A JA JĄCE

Silikonowy smoczek
uspokajający
Myszka Miki
• różne kolory
0–6 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 729.603

6–18 miesięcy
1 szt./blister

art. nr: 735.702

Łańcuszek do smoczka
uspokajającego
Myszka Miki
• różne kolory
(czerwony, biały, szary)
1 szt./blister

© Disney
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art. nr: 256.312
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Gryzak wielofunkcyjny
(od 3 miesięcy)
Podwójna ulga w okresie ząbkowania
• obracane elementy
• materiały o różnych strukturach
art. nr: 752.044

Dwuczęściowy zestaw
gryzaków:
chłodzący i klasyczny
(3–12 miesięcy)
Podwójna ulga w okresie ząbkowania
• różne kolory
CHŁODZĄCY:
• chłodzi i łagodzi ból
• nie zawiera płynu
KLASYCZNY:
• twardy materiał zapewnia mocny
masaż
1 zestaw/blister

Dwuczęściowy zestaw
gryzaków „Słonik”
(3–12 miesięcy)
Podwójna ulga w okresie ząbkowania
• różne kolory
CHŁODZĄCY:
• chłodzi i łagodzi ból
• nie zawiera płynu
KLASYCZNY:
• twardy materiał zapewnia mocny
masaż
1 zestaw/blister art. nr: 256.306
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art. nr: 256.225

G RY Z A K I

Trzyczęściowy zestaw
gryzaków
(3–12 miesięcy)
Potrójna ulga w okresie ząbkowania
• różne kolory
CHŁODZĄCY:
• chłodzi i łagodzi ból
• nie zawiera płynu
MIĘKKI:
• do delikatnego masażu
• elastyczny
KLASYCZNY:
• twardy materiał zapewnia mocny
masaż
1 zestaw/blister art. nr: 256.224

Gryzak „Ósemka”
(3–12 miesięcy)
• różne kolory
• masuje podniebienie
i dziąsła
2 szt./blister art. nr: 256.227
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Zestaw do mycia zębów
dla niemowląt
(od 3 miesięcy)
Pasta do zębów:
• nie zawiera fluoru
• nie zawiera cukru i sztucznych substancji
słodzących

Nakładka na palec ze szczotką do zębów:
• wykonana z wysokiej jakości silikonu
• z miękkimi wypustkami, które nie ranią dziąseł
1 szt./blister

art. nr: 752.043

Szczoteczka do zębów dla dzieci
z pierścieniem zabezpieczającym
(12–36 miesięcy)
• stworzona z myślą o delikatnym myciu
pierwszych ząbków dziecka
• ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
• zaokrąglona główka oraz miękkie
zaokrąglone włókna
1 szt./blister

Zestaw szczoteczek
edukacyjnych
z pierścieniem
zabezpieczającym
(6–15 miesięcy)
EDUKACYJNA SZCZOTECZKA
DO CZYSZCZENIA I MASAŻU:
• nauka mycia ząbków
z jednoczesnym masażem
SZCZOTECZKA DO NAUKI MYCIA ZĘBÓW:
• szczególnie delikatne mycie
ząbków i masaż
• pierścień zabezpieczający
zapobiega włożeniu
szczotki zbyt daleko do buzi
dziecka
1 zestaw/blister

art. nr: 256.205
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art. nr: 256.207
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mienie
Kar

Wzorując się na naturze
Zostało udowodnione, że karmienie piersią
jest najlepsze dla dziecka. Jeżeli karmienie
piersią nie jest możliwe, dzieci nadal mogą
otrzymywać cenne składniki odżywcze zawarte
w mleku matki. Poza laktatorami i innymi
pomocami do karmienia NUK oferuje także
wiele praktycznych produktów pomocnych
w karmieniu butelką. Są wśród nich m.in.
smoczki do butelek First Choice +, które mają
anatomiczny kształt NUK przypominający
kształt brodawki sutkowej podczas karmienia
piersią, aby karmienie butelką jeszcze bardziej
przypominało naturalne karmienie.
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Skuteczny, delikatny i łatwy w obsłudze -

Laktator elektryczny
NUK Luna
BARDZIEJ MIĘKKA
Bardziej miękka silikonowa
poduszeczka optymalnie
dopasowuje się do piersi
i klatki piersiowej matki.

DELIKATNIEJSZY
Płynna regulacja siły
ssania – zapewnia bardzo
delikatne odciąganie i dobre
samopoczucie.

SKUTECZNIEJSZY
2-fazowy system odciągania
naśladuje naturalny rytm
ssania dziecka.

2

- fazowy
system
odciągania

1. Stymulacja
wypływu
pokarmu

Z pojemnikiem na
mleko matki NUK.

Zasilanie sieciowe
lub na baterie.

2. Efektywne
odciąganie

Najlepszy dla dziecka jest pokarm matki
Nawet jeżeli przez pewien czas matka nie może karmić
piersią, dziecko nie musi być pozbawione jej cennego
pokarmu. Dzięki laktatorom NUK matki mogą w prosty
sposób odciągnąć mleko i karmić dziecko z butelki,

kiedy potrzebują – zarówno w domu jak i poza nim.
Dzięki pozostałym pomocom do karmienia NUK
matka może szybko rozwiązać większość problemów
związanych z karmieniem piersią.
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Laktator elektryczny Luna
•
•
•
•
•
•
•
•

skuteczny dzięki 2-fazowemu systemowi odciągania
długość faz można regulować indywidualnie
regulowana siła ssania umożliwia wyjątkowo delikatne odciąganie
bardzo miękka silikonowa poduszeczka zapewnia przyjemny masaż
i doskonale dopasowuje się do piersi
może być obsługiwany jedną ręką, łatwy do czyszczenia
(niewiele części)
zasilanie sieciowe lub na baterie (zasilacz z wymiennymi
wtyczkami przydatny podczas podróży)
kompatybilny z butelkami i smoczkami NUK First Choice
zawiera pojemnik na mleko matki, nakrętkę, krążek zabezpieczający,
smoczek do butelki NUK First Choice + (silikon, 0-6 miesięcy, S), osłonkę,
podstawkę, zasilacz oraz wtyczki przejściowe

2

- fazowy
system
odciągania

art. nr: 252.096

1. Stymulacja
wypływu
pokarmu

2. Efektywne
odciąganie

Laktator ręczny Jolie
• innowacyjna technologia i wzornictwo, skuteczne
odciąganie
• miękka silikonowa poduszeczka z wypustkami pobudza
wypływ pokarmu poprzez delikatny i przyjemny masaż
• ergonomiczny uchwyt – łatwa obsługa jedną ręką
• niewiele części, łatwe składanie i czyszczenie
• wytrzymały, można go myć w zmywarce wyprodukowany w Niemczech
• odpowiedni do butelek i smoczków NUK First Choice
• zawiera pojemnik na mleko matki, nakrętkę, krążek
zabezpieczający oraz podstawkę
art. nr: 252.090

Pojemnik na mleko matki
• praktyczne przechowywanie – pojemnika można używać do
zbierania odciąganego pokarmu, do zamrażania jak i do karmienia
bez konieczności przelewania
• pasuje do wszystkich smoczków NUK First Choice
• w pojemniku można również podgrzewać mleko, polecamy
korzystanie z podgrzewacza pokarmu NUK
• kompatybilny ze wszystkimi odciągaczami pokarmu NUK
• oszczędność miejsca i higieniczne przechowywanie pokarmu
• odpowiedni do przechowywania w lodówce i w zamrażarce
• odpowiedni również do przechowywania innych pokarmów dla dzieci
art. nr: 735.328
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Osłonka brodawki sutkowej
silikon
• pomaga chronić wrażliwe brodawki
sutkowe podczas karmienia
• wykonana z miękkiego, cienkiego silikonu,
dzięki czemu jest bardzo wygodna
• z miękkimi wypustkami, które delikatnie
masują pierś
• w zestawie z praktycznym pudełkiem do
higienicznego przechowywania
• dostępna w dwóch rozmiarach
rozmiar M (2 szt./blister)
art. nr: 721.243
rozmiar L (2 szt./blister)
r)
art. nr: 721.240

Woreczek
Worec
czek
czek
k na
na mleko
mlek
mlek
eko
o matki
ma
•
•
•
•

nie przecieka dzięki podwójnemu zamkni
zamknięciu
ięciu
ięciu
ażania
wytrzymały materiał, nadaje się do zamrażania
u
sterylne torebki do jednokrotnego użytku
oszczędność miejsca i higieniczne
przechowywanie pokarmu

25 szt./pudełko
art. nr: 252.088

Zestaw muszli laktacyjnych
• chronią obolałe brodawki sutkowe oraz
zbierają mleko wypływające z piersi
Zawiera:

2 muszle laktacyjne
• do łatwego i czystego zbierania mleka
wypływającego z piersi
• anatomicznie ukształtowane muszle ochronne
• z dzióbkiem do przelewania

2 wentylowane muszle laktacyjne
• chronią obolałe i wrażliwe brodawki sutkowe
• anatomicznie ukształtowane muszle ochronne
• z otworami wentylacyjnymi

2 miękkie silikonowe wkładki
art. nr: 252.067
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Wkładki laktacyjne
NUK Ultra Dry
• bardzo chłonna wewnętrzna
warstwa zatrzymuje mleko
wewnątrz wkładki
• przyjemne dla skóry
• niewidoczne pod ubraniem
• pasek samoprzylepny
30 szt./pudełko
art. nr: 252.123

Wkładki laktacyjne
Ultra Dry Comfort
Zatrzymują płyn wewnątrz wkładki

Indywidualnie
pakowane

• niezwykle chłonne dzięki specjalnej
wewnętrznej warstwie, która
zatrzymuje płyn wewnątrz wkładki
• przyjemne dla skóry dzięki
przewiewnej zewnętrznej warstwie
• większa średnica zapewnia doskonałe
dopasowanie
• pasek samoprzylepny umożliwia
przymocowanie wkładki wewnątrz
biustonosza
• każda wkładka zapakowana oddzielnie
dla większej higieny
60 szt./pudełko
art. nr: 252.081
24 szt./pudełko
art. nr: 252.079
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Spokojne picie, tak jak
podczas karmienia piersią-

NUK First Choice +

NE
ERDZO *
POTWI
H
ANIAC
W BAD

Co sprawia, że smoczki do butelek NUK są wyjątkowe:
Naturalny i dopasowany do kształtu
jamy ustnej:
Specjalny kształt NUK przypomina kształt
brodawki sutkowej matki podczas karmienia piersią.
Bardzo miękki:
Nowa miękka strefa sprawia, że smoczek
do butelki jeszcze lepiej dopasowuje się do
kształtu jamy ustnej dziecka.
Mniej kolek:
Nowy antykolkowy system odpowietrzania
Air System zapewnia swobodny wypływ
pokarmu i zapobiega połykaniu przez
dziecko powietrza.

*Potwierdzone w badaniach:
Naturalny i anatomiczny kształt NUK przypomina kształt brodawki sutkowej matki
podczas karmienia piersią i pozwala na łączenie karmienia piersią i butelką.
Dla optymalnego łączenia karmienia piersią i butelką.
Moral et al. BMC Pediatrics 2010, 10:6.

Antykolkowy system
odpowietrzania
NUK Air System
Antykolkowy system odpowietrzania
NUK Air System minimalizuje
ryzyko kolki spowodowanej
szkodliwym połykaniem powietrza.

Rozmiary smoczków

Rozmiary otworów

Smoczek NUK rośnie wraz
z dzieckiem, więc nie jest ani za
duży, ani za mały.

NUK oferuje różne rozmiary
otworów w zależności od potrzeb
dziecka.

S

6+

L

m

lateks

silikon

XL

* Moral , A. et al.: Mechanizm ssania: porównanie pomiędzy karmieniem butelką i piersią. BMC Pediatrics 2010; 10:6
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mały otwór - do płynów
takich jak mleko matki,
herbata, woda
średni otwór do mleka modyfikowanego
duży otwór do papek
bardzo duży otwór do kaszek
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Silikonowe smoczki do
butelek First Choice +
anatomiczne, antykolkowe
0-6 miesięcy

6-18 miesięcy

mały otwór
1 szt./blister art. nr: 709.277

mały otwór
1 szt./blister art. nr: 721.297

średni otwór
1 szt./blister art. nr: 709.278

średni otwór
1 szt./blister art. nr: 721.298

duży otwór
1 szt./blister art. nr: 709.279

duży otwór
1 szt./blister art. nr: 721.299
XL bardzo duży otwór
1 szt./blister art. nr: 759.995

Lateksowe smoczki do
butelek First Choice +
anatomiczne, antykolkowe
0-6 miesięcy

od 6 miesięcy

mały otwór
1 szt./blister art. nr: 701.248

mały otwór
1 szt./blister art. nr: 713.258

średni otwór
1 szt./blister art. nr: 701.249

średni otwór
1 szt./blister art. nr: 713.259
duży otwór
1 szt./blister art. nr: 713.260

Silikonowe smoczki
do butelek Classic
anatomiczne, antykolkowe
0–6 miesięcy

6–18 miesięcy

mały otwór
1 szt./blister
art. nr: 709.119

mały otwór
1 szt./blister
art. nr: 721.126

średni otwór
1 szt./blister
art. nr: 709.120

średni otwór
1 szt./blister
art. nr: 721.127

duży otwór
1 szt./blister
art. nr: 709.121

duży otwór
1 szt./blister

art. nr: 721.117

Lateksowe smoczki
do butelek Classic
anatomiczne, antykolkowe
0-6 miesięcy

od 6 miesięcy

średni otwór
1 szt./blister
art. nr: 701.113

średni otwór
1 szt./blister
art. nr: 713.117

duży otwór
1 szt./blister

duży otwór
1 szt./blister
art. nr: 713.073
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Butelki z polipropylenu (PP)
First Choice +
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
150 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 743.651
300 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 741.720
360 ml, 6-18 miesięcy, XL (do kaszek)
art. nr: 216.145

Lateksowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
150 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 743.570
300 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 741.722

Butelki szklane First
Choice +
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
120 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 747.052
240 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 745.054

Lateksowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
120 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 747.076
240 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 745.077
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Butelki z polipropylenu (PP)
New Classic ze smoczkiem
First Choice +
• anatomiczny smoczek NUK First Choice+
ze specjalną elastyczną miękką strefą
i antykolkowym systemem
odpowietrzania NUK Air System
• wąska butelka, wygodna do
trzymania, oszczędność miejsca podczas
przechowywania

Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
150 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 743.578
250 ml, 6-18 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 741.625

Lateksowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
150 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 743.595
250 ml, od 6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 741.646

Butelki szklane New Classic
ze smoczkiem First Choice +
• anatomiczny smoczek NUK First Choice+
ze specjalną elastyczną miękką strefą
i antykolkowym systemem
odpowietrzania NUK Air System
• wąska butelka, wygodna do
trzymania, oszczędność miejsca podczas
przechowywania

Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
240 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 745.080

Lateksowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
240 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 745.079
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Silikonowa osłonka do butelki szklanej
• pasuje do butelek NUK First Choice i First Choice+ 240 ml
• idealna ochrona przed zadrapaniami, pęknięciami oraz
rozbiciem dzięki miękkiemu, elastycznemu materiałowi (silikon)
• chroni przed wyślizgnięciem się butelki z ręki
• posiada dodatkowe okienko umożliwiające sprawdzenie ilości
pokarmu w butelce
1 szt./blister
art. nr: 256.327

Nakrętka z systemem
zamykającym Open & Close
do butelki NUK First Choice
• umożliwia otwieranie i zamykanie
butelki NUK First Choice jednym
ruchem ręki
1 szt./blister
art. nr: 750.645
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Butelki z polipropylenu (PP)
z podwójnym uchwytem
First Choice
(od 6 miesięcy)
• kształt uchwytów dopasowany do
rączek dziecka
• antypoślizgowa powłoka uchwytów
umożliwia bezpieczne trzymanie butelki
• miękki ustnik "niekapek"
150 ml

ustnik lateksowy
art. nr: 743.391

ustnik silikonowy
art. nr: 743.392

Butelki z polipropylenu (PP)
z podwójnym uchwytem
First Choice
(od 6 miesięcy)
• kształt uchwytów dopasowany do
rączek dziecka
• antypoślizgowa powłoka uchwytów
umożliwia bezpieczne trzymanie butelki
• ustnik z TPE
150 ml

ustnik z TPE
art. nr: 743.393

Butelki ze stali nierdzewnej
z podwójnym uchwytem
First Choice
(6-18 miesięcy)
• utrzymuje napoje dłużej ciepłe lub zimne
• kształt uchwytów dopasowany do rączek dziecka
• antypoślizgowa powłoka uchwytów umożliwia
bezpieczne trzymanie butelki
• miękki ustnik "niekapek"
125 ml

ustnik silikonowy
art. nr: 255.247
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Ustnik „niekapek“ First Choice
lateks (od 6 miesięcy)
• umożliwia picie bez rozlewania
• idealny na spacerze lub w podróży
• pasuje do wszystkich butelek oraz kubków
typu First Choice
1 szt./blister
art. nr: 750.406

Ustnik „niekapek“ First Choice
silikon (6-18 miesięcy)
• umożliwia picie bez rozlewania
• idealny na spacerze lub w podróży
• pasuje do wszystkich butelek oraz kubków
typu First Choice
1 szt./blister
art. nr: 750.408

Ustnik First Choice
TPE (od 6 miesięcy)
• z ustnika pokarm może się wylewać
• idealny na spacerze lub w podróży
• pasuje do wszystkich butelek oraz kubków
typu First Choice
1 szt./blister
art. nr: 750.407
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Butelki z polipropylenu (PP)
First Choice +
Baby Rose & Blue
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
150 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
Baby Blue
art. nr: 743.501
Baby Rose art. nr: 743.500
300 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
Baby Blue
art. nr: 741.719
Baby Rose art. nr: 741.718

Butelki z polipropylenu (PP)
z podwójnym uchwytem
First Choice
Baby Rose & Blue
(od 6 miesięcy)
• kształt uchwytów jest dopasowany
do rączek dziecka
• antypoślizgowa powierzchnia uchwytów
umożliwia bezpieczne trzymanie butelki
• ustnik wykonany z TPE
• Baby Rose/ Baby Blue
150 ml
art. nr: 743.314
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Butelki z polipropylenu (PP)
First Choice + Myszka Miki
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
300 ml, 6-18 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 741.717

Butelki z polipropylenu (PP)
z podwójnym uchwytem
First Choice Myszka Miki
(6-18 miesięcy)
• kształt uchwytów jest dopasowany do
rączek dziecka
• antypoślizgowa powłoka uchwytów
umożliwia bezpieczne trzymanie butelki
• ustnik „niekapek” wykonany z silikonu
150 ml
czerwone uchwyty
czarne uchwyty

art. nr: 215.062
art. nr: 215.074

© Disney
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Butelki z polipropylenu (PP)
First Choice + Kubuś
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
300 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 741.721

Butelki z polipropylenu (PP)
First Choice + Kubuś
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
150 ml, 0-6 miesięcy, M (do mleka)
art. nr: 743.652

Butelki z polipropylenu (PP)
z podwójnym uchwytem
First Choice Kubuś
(6-18 miesięcy)
• kształt uchwytów jest dopasowany
do rączek dziecka
• antypoślizgowa powłoka uchwytów
umożliwia bezpieczne trzymanie butelki
• ustnik „niekapek” wykonany z silikonu
150 ml
art. nr: 743.348

© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh“ works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

37

ZESTAW Y

Minizestaw startowy
New Classic
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
Zawiera:
• 1 x butelka PP NUK New Classic 250 ml
z anatomicznym, antykolkowym smoczkiem
silikonowym First Choice + 0-6 miesięcy,
M (do mleka)
• 1 x silikonowy smoczek uspokajający
NUK Genius „My first NUK”, 0-6 miesięcy
• 1 x osłonka do smoczka
art. nr: 225.142

Zestaw 3 butelek
First Choice +
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
Zawiera:
• 3 x butelka PP NUK First Choice + 300 ml
z anatomicznym, antykolkowym smoczkiem
silikonowym 0-6 miesięcy, M (do mleka)
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niebieski

art. nr: 225.121

różowy

art. nr: 225.122

ZESTAW Y

Zestaw startowy First Choice
Kubuś
Silikonowy smoczek do butelki anatomiczny, antykolkowy
Zawiera:
• 1 x butelka PP NUK First Choice Kubuś
150 ml z anatomicznym, antykolkowym smoczkiem
silikonowym 0-6 miesięcy, M (do mleka)
• 1 x silikonowy smoczek uspokajający Kubuś
z uchwytem, 0-6 miesięcy
• 1 x łańcuszek do smoczka uspokajającego
• dostępny w trzech kolorach: czerwony, niebieski,
zielony
art. nr: 759.996

© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh“ works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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Płyn do mycia butelek i smoczków
•
•
•
•
•

wyprodukowany z odnawialnych surowców
substancje biologiczne łatwo ulegające rozkładowi
ph – neutralne dla skóry
nie zawiera składników zapachowych ani barwiących
zawiera enzymy, które usuwają plamy z mleka

500 ml
art. nr: 256.361

Płyn do mycia butelek i smoczków
- opakowanie uzupełniające
• praktyczne i ekonomiczne opakowanie
• łatwe napełnianie bez rozlewania –opakowanie
z możliwością ponownego zamknięcia
500 ml
art. nr: 256.401

Płyn do mycia butelek i smoczków
z dozownikiem piany
• piana jest wytwarzana po naciśnięciu dozownika
• bardzo wydajny i łatwy w użyciu
• wyprodukowany z odnawialnych surowców
380 ml
art. nr: 256.262
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Szczotka do butelek
Twist
•
•
•
•

bardzo elastyczna, czyści dokładnie
rączka zawiera szczotkę do smoczków
delikatnie czyści butelki
różne kolory

1 szt/blister
art. nr: 256.372

Szczotka do butelek
i smoczków 2 w 1
• szczotka jest elastyczna i ma sztywne
włosie
• umożliwia dokładne czyszczenie
butelek i smoczków
• szczoteczkę do smoczków wkłada się
bezpośrednio do rączki od szczotki
do butelek
• rączka zakończona uchwytem
do zawieszania
• różne kolory
1 szt/blister
art. nr: 256.279

Szczotka do butelek
i smoczków 2 w 1
z gąbką
• szczotka jest elastyczna i ma sztywne
włosie
• nasadka z gąbki pozwala na dotarcie
do dna butelki oraz trudno
dostępnych miejsc
• umożliwia dokładne czyszczenie
butelek i smoczków
• szczoteczkę do smoczków wkłada się
bezpośrednio do rączki od szczotki
do butelek
• rączka zakończona uchwytem do
zawieszania
• różne kolory
1 szt/blister
art. nr: 256.278
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Suszarka na butelki
i akcesoria dziecięce
• umożliwia jednoczesne suszenie do sześciu butelek
i akcesoriów
• umożliwia suszenie smoczków uspokajających, łyżek lub
innych artykułów
• oszczędność miejsca i nowoczesne wzornictwo
• łatwa do złożenia
• łatwa do czyszczenia
• można ją myć w zmywarce
art. nr: 256.311

Micro Express
Sterylizator mikrofalowy
• skutecznie czyści i dezynfekuje butelki i akcesoria
w ciągu tylko 4 minut
• nadaje się do większości dostępnych w handlu butelek
i kuchenek mikrofalowych (500-1000 W)
• specjalny kształt sterylizatora oraz pozwalający
zaoszczędzić miejsce podtrzymywacz do butelek
sprawiają, że sterylizator mieści aż do 4 butelek
o pojemności 300 ml wraz z akcesoriami
• w zestawie ze szczypcami do butelek do higienicznego
wyjmowania wysterylizowanych butelek wraz z akcesoriami
• proces dezynfekcji sprawdzony i zaaprobowany przez
uznane laboratorium
• nadaje się do kuchenek mikrofalowych o następujących
minimalnych wymiarach wewnętrznych:
187 mm (wysokość) x 280 mm (szerokość i głębokość)
art. nr: 256.254
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Vapo 2 w 1
Sterylizator parowy
• jeżeli pokrywka pozostaje zamknięta
po sterylizacji zawartość sterylizatora
pozostaje zdezynfekowana do 24 godzin
• jedno urządzenie – dwie funkcje
• dezynfekuje za pomocą pary wodnej do
5 butelek wraz z akcesoriami
• przyjazna dla środowiska dezynfekcja
za pomocą pary wodnej, bez użycia
chemikaliów
• umożliwia gotowanie na parze
pokarmów dla dzieci (warzyw, mięsa, ryb)
• 220-240 V
art. nr: 251.010

Vapo Rapid
Sterylizator parowy
• jeżeli pokrywka pozostaje zamknięta po
sterylizacji zawartość sterylizatora pozostaje
zdezynfekowana do 24 godzin
• niezawodna dezynfekcja butelek i akcesoriów
(moc urządzenia 550 W)
• umożliwia sterylizację do 6 butelek z szeroką
szyjką NUK First Choice lub innych ogólnie
dostępnych butelek wraz z akcesoriami
• jeszcze bardziej skuteczny: powstające ciepło
sterylizuje szybko i pewnie
• szczególnie delikatna metoda dezynfekcji za
pomocą gorącej pary wodnej bez użycia żadnych
substancji chemicznych
• w zestawie z naczyniem z miarką, szczypcami
do butelek, koszykiem na akcesoria
i podtrzymywaczem do 6 butelek z szeroką szyjką
• nowoczesne, ergonomiczne wzornictwo –
szczególnie przyjazne dla użytkownika
• bezpieczny w użyciu dzięki lampce
sygnalizacyjnej i automatycznemu wyłączaniu
art. nr: 251.012

43

44

ia
ic

Na

dzenia
a je
ip
uk

Nauka jedzenia i picia jest
dziecinnie prosta
Od ok. 6. miesiąca dziecko jest już fizycznie
zdolne, aby zacząć jeść i pić tak jak dorośli.
NUK opracował specjalną serię produktów NUK
Easy Learning, które ułatwiają naukę jedzenia
i picia i które „rosną” razem z dzieckiem. Są one
dostosowane do różnych rodzajów pokarmów,
których dziecko potrzebuje w czasie
naturalnego procesu nauki samodzielnego
jedzenia. Te przemyślane produkty ułatwiają
przejście od płynów do pokarmów stałych.
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KUBKI

Niezwykłe chwile wymagają
niezwykłych butelek

Kubki NUK First Choice

Active Cup

Kiddy Cup

12 miesięcy+

Flexi Cup
18 miesięcy+

Dzieci rozwijają się niezwykle szybko. Każdego dnia
uczą się czegoś nowego, robią o krok więcej, uczą się
wypowiadać nowe słowo, czy rosną kolejny centymetr.
Ale odkrywanie siebie samego i świata wokoło sprawia,
że dzieciom chce się pić. Dzięki serii kubków NUK First
Choice maluchy mogą same zaspokoić swoje pragnienie.

Junior Cup

Sports Cup

36 miesięcy+

Wszystkie kubki NUK zaspokajają ogromne pragnienie,
są niezwykle wytrzymałe, a ich elementy można
stosować wymiennie. A ponieważ powinny także
ułatwiać życie mamom, jeżeli upadną w piaskownicy,
łatwo jest je umyć i złożyć z powrotem. I w drogę ku
następnej przygodzie!

46

KUBKI

Active Cup
300 ml (od 12 miesięcy)
• ergonomiczny kształt dostosowany do rączek
dziecka umożliwia pewne trzymanie
• niezwykle lekki i wytrzymały
• produkt wykonany z polipropylenu (PP) – nie
zawiera bisfenolu A
• idealny dla aktywnych maluchów
• miękki silikonowy ustnik „niekapek”
• praktyczny klips
art. nr: 255.078

Kiddy Cup
300 ml (od 12 miesięcy)
•
•
•
•

twardy ustnik „niekapek”
łatwy do trzymania przez dziecko
ustnik zapewnia wygodne picie
kompatybilny z akcesoriami do butelek
NUK First Choice
• łatwy do czyszczenia, nadaje się do mycia
w zmywarkach
• wykonany z polipropylenu (PP)
art. nr: 750.136

Active Cup
Kubuś
300 ml (od 12 miesięcy)
• bardzo lekki i wytrzymały
• produkt wykonany z polipropylenu
(PP) – nie zawiera bisfenolu A
• idealny dla aktywnych maluchów
• miękki silikonowy ustnik
„niekapek”
• praktyczny klips

© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh“ works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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art. nr: 750.413

KUBKI

Flexi Cup
300 ml (od 18 miesięcy)
• ze słomką umożliwiającą picie bez
rozlewania
• niezwykle lekki i wytrzymały
• produkt wykonany z polipropylenu
(PP)
• idealny dla aktywnych maluchów
art. nr: 255.091

Junior Cup
300 ml (od 36 miesięcy)
• miękki i szczelny sportowy ustnik
wykonany z silikonu
• niezwykle lekki i wytrzymały
• produkt wykonany z polipropylenu (PP) nie zawiera bisfenolu A
• idealny dla aktywnych maluchów
art. nr: 255.069

Sports Cup
450 ml (od 36 miesięcy)
• idealny podczas zabawy i uprawiania sportu
• z praktycznym i wygodnym sportowym
ustnikiem wykonanym z silikonu, klipsem
i przymocowaną higieniczną osłonką
• bardzo lekki kubek wykonany
z wytrzymałego i nietłukącego
polipropylenu (PP)
art. nr: 750.775

48

KUBKI

Sports Cup
Myszka Miki
450 ml (od 36 miesięcy)
• idealny podczas zabawy i uprawiania sportu
• z praktycznym i wygodnym sportowym
ustnikiem wykonanym z silikonu, klipsem
i przymocowaną higieniczną osłonką
• bardzo lekki kubek wykonany
z wytrzymałego i nietłukącego
polipropylenu (PP)
art. nr: 750.919

Sportowy ustnik silikonowy
• praktyczny i wygodny sportowy ustnik
wykonany z silikonu
• szczelnie zamyka się na czas podróży
• prosty w obsłudze i łatwy do czyszczenia
• różne kolory
art. nr: 750.953

Zapasowa słomka
do Flexi Cup i Fun Cup
• umożliwia picie bez rozlewania - dzięki
specjalnemu zaworowi w słomce nie
zostają żadne resztki płynu
2 szt./blister
art. nr: 750.707

© Disney.
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Starter Cup
Kubek „niekapek”
230 ml (od 6 miesięcy)
• miękki silikonowy ustnik
• ułatwia przejście od karmienia piersią
do picia z kubka
• ergonomiczny kształt
• antypoślizgowe uchwyty umożliwiają
pewne trzymanie
• skala umożliwia kontrolę ilości płynu
art. nr: 255.268

Trainer Cup
Kubek „niekapek”
230 ml (od 8 miesięcy)
• picie zbliżone do picia z brzegu kubka
• zawór umożliwiający łatwe picie bez
rozlewania
• ergonomiczny kształt ustnika
• antypoślizgowe uchwyty umożliwiają
pewne trzymanie
• skala umożliwia kontrolę ilości płynu
art. nr: 255.269

2w1
Vario Cup
Kubek „niekapek”
250 ml (od 12 miesięcy)
• picie zbliżone do picia z brzegu kubka
• zawór umożliwiający łatwe picie bez
rozlewania
• ergonomiczny kształt ustnika
• 2 funkcje w 1: zawiera dodatkową
obręcz, dzięki czemu może służyć
również jako „szklaneczka” dla dzieci
powyżej 18 miesięcy
art. nr: 255.270
Dostępny do wyczerpania zapasów.
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Miękki silikonowy
ustnik „niekapek”
• umożliwia picie bez rozlewania
art. nr: 750.001

Magic Cup
230 ml (od 8 miesięcy)
•
•
•
•

ustnik „niekapek” z silikonową uszczelką
można pić z każdej strony kubka
składa się tylko z 3 elementów
wykonany z lekkich i wytrzymałych
materiałów
• skala umożliwia kontrolę ilości płynu

art. nr: 255.248

360°

Fun Cup
300 ml (od 18 miesięcy)
• kubek „niekapek”, słomka chowa
się po przekręceniu nakrętki, co
umożliwia utrzymanie słomki
w czystości
• miękka silikonowa słomka
• specjalny zawór NUK zapobiega
pozostawaniu płynu wewnątrz
słomki
art. nr: 750.774
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Miseczka do karmienia
z przykrywką
Kubuś
(od 6 miesięcy)
• przykrywka gwarantuje, że jedzenie
pozostaje świeże
• antypoślizgowa podstawa zapewnia
stabilność
• wysokiej jakości wytrzymałe tworzywo
• może być używana w kuchence
mikrofalowej i w zmywarce
• z odpornym na ścieranie motywem
Kubusia lub Tygryska
art. nr: 255.094

Talerzyk z przykrywką
Kubuś
(od 8 miesięcy)
• przykrywka gwarantuje, że jedzenie
pozostaje świeże
• antypoślizgowa podstawa zapewnia
stabilność
• wysokiej jakości wytrzymałe
tworzywo
• może być używany w kuchence
mikrofalowej i w zmywarce
• z odpornym na ścieranie motywem
Kubusia lub Tygryska
art. nr: 255.093

© Disney. Based on the ”Winnie the Pooh“ works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
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Miseczka do karmienia
z przykrywkami
(od 6 miesięcy)
• zawiera 2 przykrywki:
- do przechowywania i transportu
- z zaworem do kuchenki
mikrofalowej
• dno ze specjalną przyssawką
• odpowiednia do kuchenki
mikrofalowej i do zmywarki
1 szt./blister
art. nr: 255.192

Talerzyk z przykrywką
(od 8 miesięcy)
• przykrywka gwarantuje, że jedzenie
pozostaje świeże
• antypoślizgowa podstawa zapewnia
stabilność
• może być używany w kuchence
mikrofalowej i w zmywarce
• wysoki brzeg ułatwiający
dzieciom nabieranie
jedzenia na łyżeczkę
1 szt./blister
art. nr: 255.049

Pojemnik na przekąski
dla dziecka
(od 36 miesięcy)
• jedzenie w podróży lub na spacerze
bez rozsypywania
• nakładana przykrywka gwarantuje
świeżość pokarmu
• miękkie silikonowe skrzydełka
zapobiegają wysypywaniu się jedzenia
i są delikatne dla dłoni
1 szt./blister
art. nr: 255.193
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Miękka łyżeczka
do karmienia
(od 4 miesięcy)
• opływowy kształt, odpowiednia
także dla młodszych dzieci
• wyjątkowo długi uchwyt –
doskonały do wysokich słoików
• umożliwia łagodne przejście od
ssania do karmienia łyżeczką
2 szt./blister
art. nr: 255.065

Łyżeczka do karmienia
(od 6 miesięcy)
• ergonomiczny uchwyt
z antypoślizgowymi wypustkami
• umożliwia pewne trzymanie
• wyjątkowo długi uchwyt –
doskonały do wysokich słoików
1 szt./blister
art. nr: 759.993
2 szt./blister
art. nr: 255.053
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Zestaw sztućców
plastikowych
(od 8 miesięcy)
• doskonały dla dzieci dzięki
małym rozmiarom
• ergonomicznie ukształtowane
uchwyty z antypoślizgowymi
wypustkami, które dodatkowo
stymulują zmysł dotyku
• zaokrąglone krawędzie i zęby
dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa
art. nr: 255.047

Zestaw sztućców metalowych
(od 18 miesięcy)
• trzyczęściowy zestaw sztućców
wykonany z wysokiej jakości stali
nierdzewnej służący do jedzenia
tak, jak jedzą dorośli
• ergonomicznie ukształtowane
uchwyty z antypoślizgowymi
wypustkami umożliwiające
pewne trzymanie
art. nr: 255.048
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Szybkie i delikatne gotowanie
dla dziecka

Robot kuchenny
NUK Baby Menu
Gdy karmienie piersią przestaje być
wystarczające, czas na kolejny krok - pokarmy
stałe. Najlepiej by było to jedzenie domowe - tak
samo pełne miłości i naturalne jak mleko mamy.
Robot kuchenny NUK Baby Menu umożliwia
proste przygotowanie smacznych i zdrowych
potraw dla dzieci w domu. Delikatne gotowanie
na parze pozwala na zachowanie witamin,
składników odżywczych i smaku pokarmów.
Ponadto robot NUK Baby Menu oprócz gotowania
na parze umożliwia także miksowanie,
podgrzewanie, a nawet rozmrażanie potraw.
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Thermo Light +
Podgrzewacz pokarmu
• nie wymaga użycia wody – higieniczny i łatwy
do czyszczenia
• podgrzewa równo i delikatnie
• mieści różnej wielkości pojemniki
• odpowiedni do podgrzewania płynnych oraz
stałych pokarmów w typowych słoikach oraz
butelkach
• urządzenie automatycznie przełącza się do
trybu podtrzymywania ciepła po zakończeniu
podgrzewania
• łatwy do czyszczenia szklany pojemnik
• zdejmowany pierścień ułatwiający czyszczenie
• 230 V, 50 Hz, 100 W
art. nr: 256.355

Thermo Ultra Rapid
Podgrzewacz pokarmu
• podgrzewa szybko i skutecznie za pomocą pary wodnej
w ciągu tylko 2 minut
• dzięki specjalnemu adapterowi można używać go także
w samochodzie
• koszyk umożliwia łatwe wyjmowanie butelek i słoiczków
• miarka do wody umieszczona z boku obudowy
• prosty w obsłudze dzięki lampce kontrolnej oraz funkcji
automatycznego wyłączania
• odpowiedni do wszystkich tradycyjnych butelek
i słoiczków
• 230 V, 50 Hz, 750 W
• użytkowanie w samochodzie: 12 V (prąd stały), 100 W
art. nr: 256.317
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Thermo Constant
Podgrzewacz pokarmu
• odpowiedni do podgrzewania dziecięcego
pożywienia i napojów we wszystkich dostępnych
butelkach i słoiczkach
• automatyczna regulacja temperatury – termostat
• mały i poręczny
• łatwy do czyszczenia
• możliwość zwijania kabla w podstawie
• 220-240 V, 50 Hz, 100 W
art. nr: 256.096

Thermo Rapid
Podgrzewacz pokarmu
• podgrzewa szybko i skutecznie za pomocą pary
wodnej w ciągu 3-4 minut
• delikatny sposób podgrzewania
• automatycznie wyłącza się po zakończeniu
podgrzewania
• koszyk umożliwia łatwe wyjmowanie butelek
i słoiczków
• wbudowana lampka kontrolna świeci się w czasie
podgrzewania
• odpowiedni do podgrzewania dziecięcego
pożywienia i napojów we wszystkich dostępnych
butelkach i słoiczkach
• 230 V
art. nr: 256.237
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Baby Menu
Robot kuchenny
• szybkie i delikatne przygotowywanie
pokarmu dla dziecka
• gotowanie na parze pozwala zachować
składniki odżywcze i smaki
• dwie różne prędkości miksowania
umożliwiają przygotowywanie pokarmu
odpowiedniego do wieku dziecka
• łączy cztery przydatne funkcje
w jednym urządzeniu – gotowanie na
parze, miksowanie, podgrzewanie
i rozmrażanie
• posiada dwa kosze do gotowania na parze
umożliwiające przygotowanie różnych
pokarmów w tym samym czasie
art. nr: 256.304

M
Miseczka
z praską do
pokarmu
po
• łłatwe przygotowanie świeżego pokarmu
dla niemowląt
• owoce lub warzywa można rozgnieść
praską i nakarmić dziecko prosto
z miseczki
• miseczka z wewnętrznymi żłobieniami
u
ułatwia
rozdrabnianie
• antypoślizgowa podstawa
• przydatna w podróży
s
1 szt./pudełko
art nr: 255.180
art.

Foremki do lodów
• łatwe do przygotowania orzeźwiające
ące lizaki
lodowe
ocowy
• wystarczy wlać do foremki sok owocowy
lub jogurt i zamrozić
• idealna porcja na małą przekąskę
ować
• foremki można rozdzielać i wyjmować
pojedynczo
ieci
• łatwe do trzymania dla małych dzieci
4 szt./pudełko
art. nr: 255.181
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Pojemniki do
przechowywania
żywności
• 6 pojemników z przykrywkami,
które można ustawiać jeden na
drugim
• łatwe przechowywanie, zamrażanie
i podawanie pokarmu dla
niemowląt
• indywidualne porcje
(2 x 50 ml, 2 x 75 ml, 2 x 100 ml)
6 szt./pudełko
art. nr: 255.183

Foremka do mrożenia
pokarmu
• idealna do mrożenia i przechowywania
świeżo przygotowanego pokarmu dla
niemowląt
• elastyczna foremka do łatwego
wyjmowania porcji
• każda kostka zawiera 60 ml
• w zestawie z przykrywką
• wykonana z silikonu
1 szt./pudełko
art. nr: 255.257

Pojemnik na mleko
w proszku
• zestaw 3 pojemników – każdy posiada
indywidualne zamknięcie – można
je łatwo układać jeden na drugim
i przykręcać jeden do drugiego
• ułatwia wsypywanie porcji mleka
modyfikowanego do butelki dziecka
• wykonane z wysokiej jakości
polipropylenu (PP)
art. nr: 256.268
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Praktyczna troska

Termometr
etr dziecięcy NUK Flash –
szybkie, bezdotykowe mierzenie
temperatury
Sen jest często najlepszym lekarstwem!
Dotyczy to także dzieci i niemowląt.
Kiedy trzeba regularnie mierzyć temperaturę
dziecku nawet w nocy, rodzice starają się
to robić jak najdelikatniej, aby go nie obudzić.
Dzięki termometrowi NUK Flash nie stanowi
to problemu, ponieważ pomiar zajmuje tylko
sekundę i nie wymaga dotykania czoła dziecka.
Termometr dziecięcy NUK Flash posiada czujnik
na podczerwień. Mierzenie temperatury odbywa
się bezdotykowo - końcówkę pomiarową trzyma
się w odległości ok. 3 cm od czoła.
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Zestaw startowy
NUK Welcome Set
• smoczek uspokajający NUK GENIUS
„My first NUK”, 0-6 mies.
• pudełko do przechowywania
smoczka uspokajającego NUK
• szczotka dla niemowląt NUK
z miękkim, nylonowym włosiem
• nożyczki dla niemowląt NUK
– do delikatnej pielęgnacji paznokci
• dwuczęściowy zestaw gryzaków:
chłodzący i klasyczny (3 m+)
– do masażu i chłodzenia
w czasie ząbkowania
• zestaw szczoteczek edukacyjnych
NUK (6 m+)
art. nr: 256.412

Cyfrowy termometr do kąpieli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mierzy temperaturę wody w wannie
całkowicie bezpieczny
szybki i pewny pomiar
wynik pomiaru wyświetlany jest
na wyświetlaczu LCD
alarm w przypadku temperatury powyżej 39°C
zakres pomiarowy: 0-50°C
wodoszczelny
urządzenie wyłącza się automatycznie po użyciu
bateria (CR2032) w zestawie
różne kolory

art. nr: 256.379

Termometr do kąpieli Ocean
•
•
•
•

bezpieczny w użytkowaniu
zamiast rtęci zawiera olej rzepakowy
czytelna skala
różne kolory

art. nr: 256.187
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Obcinacz do paznokci dla dzieci
Obc
•
•
•
•

do delikatnej
d
pielęgnacji paznokci dziecka
zao
zaokrąglone krawędzie ostrzy
obu
obudowa
z uchwytem na palec ułatwia obcinanie
obc
obcinacz łatwo wyjąć do czyszczenia

art. nr:
nr 256.427

Nożyczki dla niemowląt
ąt
•
•
•
•
•

tną bezpiecznie i dokładnie
zaokrąglone końcówki ostrza
antypoślizgowe uchwyty
wykonane ze stali nierdzewnej
osłonka do przechowywania

1 szt./blister
art. nr: 256.257

Aspirator
• bezpieczna końcówka umożliwia
delikatne usuwanie wydzieliny z nosa
• opakowanie zawiera dodatkową
końcówkę
1 szt./blister
art. nr: 256.065
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Szczotka dla niemowląt
z nylonowym włosiem
• niezwykle miękkie nylonowe włosie do
delikatnej pielęgnacji włosów i masażu
skóry głowy dziecka
• szczególnie higieniczna dzięki możliwości
czyszczenia w temperaturze 60°C
• wygodna rączka umożliwia pewne trzymanie
1 szt./blister
art. nr: 256.370

Komplet do czesania
niemowląt - szczotka
i grzebień
• szczotka z miękkiego, naturalnego
włosia - do delikatnej codziennej
pielęgnacji główki niemowląt
i małych dzieci
• grzebyk z zaokrąglonymi zębami,
by chronić główkę dziecka
• specjalny uchwyt umożliwiający
pewne trzymanie
• różne kolory
1 komplet/blister
art. nr: 256.236

Miękka szczotka dla niemowląt
• idealna dla noworodków
• odpowiednia do codziennego czesania oraz
delikatnego masażu skóry głowy dziecka
• specjalny uchwyt umożliwiający pewne
trzymanie
• różowa/niebieska
art. nr: 256.371
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Termometr dziecięcy Flash
• 3 tryby pomiaru temperatury
(ciała, powierzchni i otoczenia)
• bezdotykowy termometr czołowy na podczerwień
• błyskawiczny pomiar w ciągu 1 sekundy
• ostrzeżenie o gorączce
• tryb cichy
• funkcja pamięci (25 pomiarów)
art. nr: 256.380

Termometr dziecięcy 2 w 1
• do mierzenia temperatury w uchu lub na skroni za
pomocą czujnika na podczerwień
• dokładne pomiary w zaledwie kilka sekund
• wyświetlacz LCD
• z dodatkowym trybem temperatury otoczenia,
trybem cichym oraz pamięcią
• może służyć także do mierzenia temperatury powierzchni np. wody w wannie czy dziecięcego posiłku
• w zestawie z baterią i podstawką
• natychmiastowe ostrzeżenie o gorączce
(światełko w końcówce pomiarowej)
• końcówka pomiarowa o niewielkich rozmiarach –
dopasowana do uszu niemowlęcia
art. nr: 256.345

Trener dopochwowy
do ćwiczenia mięśni Kegla
• zwiększa świadomość mięśni dna miednicy
• łatwe i dyskretne ćwiczenia
• wygodny kształt, wysoki komfort noszenia dzięki
kształtowi przypominającemu tampon i przyjemnemu
materiałowi
• satynowa, gładka powierzchnia ułatwiająca wkładanie
• elastyczny sznurek
• wyprodukowany w Niemczech
• sprawdzony przez położne*: 85% ocenia przyrząd
jako „dobry”
* Test produktu przeprowadzony wśród 59 położnych na
forum www.hebiana.de (01/2014).
art. nr: 256.366
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Spokój ducha

Mądrry wybór – Niania elektroniczna
NUK Eco Smart Control 300
Nianiaa elektroniczna NUK Eco Smart Control
wykorzystuje aplikację NUK LiveCam,
aby umożliwić rodzicom dostęp do niani
bezpośrednio na swoim smartfonie lub tablecie.
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów
do monitorowania snu na smartfony niania
NUK wykorzystuje innowacyjną technologię
komunikacji liniami zasilającymi (PLC), która
w pierwszej kolejności przesyła dane za pomocą
istniejących kabli elektrycznych. Przekazując
dźwięk i obraz za pomocą internetu w sposób
stabilny, w doskonałej jakości i bez zakłóceń,
urządzenie nie emituje żadnego dodatkowego
promieniowania elektromagnetycznego w pokoju
dziecka bez względu na zakres w jakim pracuje.
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Eco Smart Control 300

NOWOŚĆ

Wolna
od promieniowania

Niania elektroniczna (PLC)
• powiadomienia na smatfonie o wykryciu dźwięku lub
ruchu
• 0% zakłóceń
• aplikacja dla systemu iOS oraz Android
• możliwość zainstalowania aplikacji na kilku
smartfonach
• gwarancja bezpieczeństwa danych dzięki
indywidualnym kodom (UID) oraz osobistym danym
logowania
• funkcja rozmowy – z wbudowanym mikrofonem
• diody LED na podczerwień umożliwiają obserwowanie
dziecka w ciemności
• możliwość nagrywania filmów oraz robienia zdjęć
dzięki aplikacji oraz przechowywania danych na karcie
pamięci mikroSD
• możliwość obserwowania dziecka ze smartfona przez
WiFi/3G/4G LTE
art. nr: 256.351

Eco Control + Video
Niania elektroniczna (FHSS)

Wolna

• 0% zakłóceń i wysoka jakość
transmisji dzięki technologii
FHSS (cyfrowa skokowa
zmiana częstotliwości)
• pełna ochrona przed
promieniowaniem o wysokiej
częstotliwości w trybie czuwania funkcja ECO MODE
• duży monitor LCD, wybór prywatnego
kanału
• zasięg od 150 do 300 m
• sygnalizacja braku zasięgu, alarm
wibracyjny
• funkcja odpowiadania dziecku,
czujnik temperatury
• wybór kołysanek
• bardzo dobra jakość dźwięku

od promieniowania
o wysokiej
częstotliwości
w trybie czuwania

art. nr: 256.296

Easy Control 200
Niania elektroniczna (FHSS)
• bez żadnych zakłóceń, wysoka jakość transmisji
(technologia FHSS)
• zabezpieczone połączenie
• zakres do 200 m
• świetlny wskaźnik połączenia i czujnika dźwięku
• odbiornik na baterie do wielokrotnego ładowania
(w zestawie)
• praktyczny klips do przypięcia do paska
art. nr: 256.350
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Eco Control +
Niania elektroniczna (DECT 267)
• 0% zakłóceń (technologia DECT)
• funkcja ECO MODE – pełna ochrona przed
promieniowaniem o wysokiej częstotliwości
w trybie czuwania
• zasięg od 150 do 300 m
• sygnalizacja braku zasięgu
• funkcja odpowiadania dziecku, aby je uspokoić
• czujnik temperatury monitoruje temperaturę
w pokoju
• wskaźnik poziomu hałasu (diody świecące)
• alarm wibracyjny
• wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
(diody świecące)
• funkcja przywołania, aby szybko zlokalizować
odbiornik dla rodziców
• wybór kołysanek

Wolna
od promieniowania
o wysokiej
częstotliwości
w trybie czuwania

art. nr: 256.267

Wolna
od promieniowania
o wysokiej
częstotliwości
w trybie czuwania

Eco Control
Niania elektroniczna (DECT 266)
• 0% zakłóceń (technologia DECT)
• funkcja ECO MODE – inteligentna ochrona
przed promieniowaniem w trybie
czuwania
• zasięg do 300 m
• sygnalizacja braku zasięgu
• funkcja odpowiadania dziecku, aby je
uspokoić
• wskaźnik poziomu hałasu (diody
świecące)
• wskaźnik niskiego poziomu naładowania
baterii (diody świecące)
• odbiornik dla rodziców zasilany bateriami
akumulatorowymi
art. nr: 256.266

Przenośny punkt świetlny
• niewielki, zgrabny i uroczy –
doskonały dla dzieci
• miękka silikonowa obudowa
• 3 tryby świecenia
• zasilanie sieciowe lub na baterie
• czas pracy – 12 godzin w trybie 1
• do wielokrotnego ładowania w zestawie z zasilaczem
art. nr: 256.373
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Dobrze wiedzieć,

że wszystko jest
czyste
Wraz z pojawieniem się dziecka w domu pojawia się
dużo nowych rzeczy: przewijak, łóżeczko, pieluszki itp.
Ale młodzi rodzice często są pełni wątpliwości, jeżeli
chodzi o wybór środków czystości. Przydałby się teraz
nowy zestaw środków czystości – takich, które nie tylko

dobrze czyszczą, lecz są także bezpieczne dla dzieci
i ich delikatnej skóry. NUK ma rozwiązanie – niezwykle
skuteczne środki do prania i sprzątania, które czyszczą nie
tylko dokładnie, lecz także są delikatne i bezpieczne dla
dzieci.

Płyn do usuwania plam
• do usuwania uporczywych plam na
ubrankach dziecięcych
• delikatny płyn do wywabiania typowych
dla niemowląt plam
• wypłukuje się bez pozostawiania osadów
• przyjazny dla skóry, testowany
dermatologicznie
• składniki oparte na naturalnych
360 ml
art. nr: 750.861

Płyn higieniczny do
zabawek i powierzchni
• higieniczny płyn do czyszczenia
powierzchni i przedmiotów
• skutecznie usuwa wiele rodzajów
zabrudzeń (brud, kurz, plamy itp.)
• przyjazny dla środowiska
• bezpieczny dla dziecka, nie pozostawia
żadnych osadów
• nie zawiera alkoholu, rozpuszczalników
ani środków konserwujących
360 ml
art. nr: 256.426
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Niezawodne i sprawdzone miliony razy…
dlatego są nr 1 w niemieckich szpitalach!

NUK MedicPro to seria produktów przeznaczonych
głównie dla zdrowych noworodków. Są one traktowane
jako standardowe produkty do karmienia na oddziałach
położniczych w ponad 90% szpitali w Niemczech. NUK
MedicPro oferuje także specjalistyczne produkty dla
niemowląt wymagających intensywnej opieki, takich jak
dzieci przedwcześnie urodzone czy mające problemy
z przyjmowaniem pokarmu. Produkty te są opracowywane
we współpracy z ekspertami w dziedzinie medycyny, zawsze
na podstawie najświeższej naukowej wiedzy. Począwszy od

odciągaczy pokarmu oraz akcesoriów laktacyjnych aż po
sterylne, GOTOWE DO UŻYTKU smoczki do karmienia, do
uspokajania i butelki dla noworodków urodzonych o czasie
lub przedwcześnie – produkty NUK MedicPro spełniają
potrzeby matek i dzieci w czasie ich pobytu w szpitalu.
W skład serii wchodzą również inne produkty
specjalistyczne, takie jak terapeutyczny smoczek
treningowy, smoczek do podawania kontrastu czy specjalna
butelka o pojemności 45 ml do siary.

Zalety naszych produktów:
Made
in
Germany
y

Wszystkie jednorazowe
produkty medyczne są
sterylizowane zgodnie
z Farmakopeą Europejską.

Nasze produkty nie
zawierają bisfenolu A (BPA)
dzięki rygorystycznemu
doborowi surowców.

Nasze produkty są
sterylizowane bez użycia
tlenku etylenu.
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Produkty* do użytku w
szpitalach są produkowane
w Niemczech.
* Wkładki laktacyjne i butelki szklane są
produkowane w UE.

Zrozumieć życie.
Dołącz do Klubu Przyjaciół NUKa!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.klubnuk.pl
i zapisania się do Klubu Przyjaciół NUKa!
Przygotowaliśmy dla Was:
- wiele ciekawych informacji i porad
- specjalne oferty cenowe i promocje na produkty NUK
- konkursy dla członków z atrakcyjnymi nagrodami
Zapraszamy też na pozostałe nasze strony:
www.nuk.pl www.facebook.com/NUKPolska
Dystrybutor w Polsce: BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa
biuro i hurtownia: ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła
tel./faks: 22 773 36 76 (78, 79, 81)
Katalog i ulotki można zamawiać telefonicznie.
Kolory i wzory produktów przedstawionych w katalogu mogą ulec zmianie.
Aktualne wzory i kolory znajdują się w cenniku.
NUK is a registered trademark of MAPA GmbH, Germany

