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Fleur Seamless Miss Lovely BabyBelt

D e l i k at n a  k o r o n k a
Biustonosz do karmienia na 
fiszbinach Fleur 5053 dzięki 

przemyślanej konstrukcji 
miseczek podtrzymuje 

nawet bardzo ciężki biust 
(aż do miseczki J). Wnętrze 
miseczek zostało podszyte 
miękką tkaniną, która nie 
podrażnia skóry. Płaska 

koronka nie odznacza się 
pod obcisłym ubraniem, 

a szeroko otwierane 
miseczki zapewniają 
wygodne karmienie. 

Dostępny w wielu wersjach 
kolorystycznych.

Rozmiary 65-105 C-J

n o w o c z e s n y  t o p
Biustonosz do karmienia 

w formie wygodnego topu – 
doskonałe rozwiązanie, które 
sprawdzi się zarówno w dzień 

jak i w nocy. Top Seamless 
5096, wykonany z jedwabistej, 

miękkiej tkaniny ma bezszwowe, 
dwuwarstwowe miseczki 

z wyjmowanymi piankowymi 
wkładkami, które kryją brodawki 
i dodatkowo podtrzymują biust. 

Top ma otwierane szeroko 
miseczki, co ułatwia karmienie. 

Jest dostępny w 4 kolorach 
– czarnym, morelowym, 

antracytowym i kakaowym.

Rozmiary S-XXL

s ta n i k o wa  M i s s
Piankowe, bezszwowe 
miseczki, koronkowe 

wstawki i wygodne szerokie 
ramiączka. Biustonosz do 

karmienia Miss Lovely 5086 
łączy w sobie funkcjonalność 

i delikatny wygląd. Gładka 
tkanina jest bardzo przyjemna 

dla skóry. Miseczki łatwo 
otworzyć jedną ręką 

a wkładki laktacyjne pozostają 
niewidoczne. Miss Lovely jest 
dostępna w trzech bazowych 

kolorach – beżowym, 
czarnym i delikatnym różu 
niewidocznym pod jasnymi 

ubraniami.

Rozmiary 75-95 B-G

U l g a  w  b ó l U  p l e c ó w
Pas ciążowy BabyBelt 1708 
został zaprojektowany we 
współpracy z lekarzami – 

zgodnie z System Wsparcia 
Anita maternity. Jego 

zadaniem jest zapobiegać 
bólom w okolicach 

miednicy, pleców oraz 
brzucha. Dzięki specjalnej 
konstrukcji „rośnie” wraz 

z powiększającym się 
brzuchem i jest wygodny 
w każdej pozycji. Zapięcie 

na rzep pozwala optymalnie 
dopasować go do ciała.

Rozmiary  XS-XL

https://anita-sklep.pl/


Buciki na pierwsze 
i kolejne kroki. 

Kolorowe i miękkie 
jak wiosenna trawa.  

Od 84,90 zł, aTTIPaS, 
attipas.pl

WIOSNY
W kolorze

Świat malucha pełen jest barw, które powinny 
przepełniać jego życie już od pierwszego 
dnia. Prezentujemy Wam produkty w kolorze 
energetycznej zieleni.

Elodie Details. Śliniaczek dla 
dziecka zapinany na duży 
miękki rzep, wyposażony 
w kieszonkę z przodu, zapew-
nia porządek i komfort w trak-
cie karmienia. Sprawdzi się 
w trakcie rozszerzania diety 
maluszka, nauki samodzielne-
go jedzenia i prac plastycznych. 
89 zł, SCaNDINaVIaN BaBY, 
scandinavianbaby.pl 

Cebuszka PHYSIO multi Flora  
& Fauna Palmas. Wielofunkcyj-

na poduszka do spania i karmie-
nia przydatna jest zarówno dla 
mamy, taty, jak i maluszka. Po-
duszkę wypełniają drobne ku-

leczki - mikroperła styropiano-
wa, która używana jest w po-

duszkach rehabilitacyjnych.
CEBa, cebababy.eu

Drewniane auto Safari. Klasyczny sotrer 
kształtów w pięknym, egzotycznym 
wydaniu. Dopasuj zwierzątka do otwo-
rów w autobusie i wybierz się z nimi na 
niezapomnianą przygodę na safari.  
84,50 zł, Small FOOT, 
zielonezabawki.pl

majteczki treningowe „mila”. 
Niezbędne w nauce czysto-

ści oraz samodzielnego ubie-
rania. Idealne jako pierw-

sza para prawdziwej bielizny. 
Od wewnątrz mięciutka war-

stwa frotte oraz wkład PUl  
ograniczający przemakal-

ność.  majteczki 100% baweł-
ny. Rozmiar ok. 12-14 kg. 

Ok. 15 zł, SImED PPH, 
simed.pl   

Cybex melio Street. Wyruszcie 
w niezwykle lekki spacer  z to-

warzyszem miejskich podró-
ży  melio Street. Ultralekki i ul-
trakompaktowy wózek melio 

Street z łatwością składa się za 
pomocą jednej ręki do wolno-
stojącego pakunku. Jego ory-

ginalny i miejski design in-
spirowany jest sztuką uliczną 

z miast na całym świecie. 
CYBEX, 

cybex-online.com/pl-pl

Piękny, miękki dywan do pokoiku dzie-
cięcego. Wyprodukowany w 100% 
z naturalnej bawełny i nietoksycz-
nych barwników. Dywan można prać 
w domu w zwykłej pralce. 
lamPS & COmPaNY, lampsandco.pl

Kocyk 2-stronny bambusowo-bawełniany 
100 x 70 cm Nature Bamboo by amy, linia 
Ptasi Gaj miętowy.
Ok. 145 zł, amY,
amy.com.pl

AL
ILO

Pinokio kaftanik kopertowy Spring light 
ecru w liście. Wygodny kaftanik z dłu-
gim rękawem dla dziewczynki w na-
druk kwiatów i zielonych liści. Trwa-
ła i bezpieczna metoda farb wodnych 
sprawia, że nadruk nie spiera się, na-
wet po wielu praniach. Kaftanik uszyty 
jest z certyfikowanej bawełny. 
CalINECzKa, calineczka.pl
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mini sofa dla dzieci truskawka.
Odporne na zabrudzenia 
i przetarcia pokrycie z polaru 
jest wyjątkowo miękkie i miłe 
w dotyku.  
890 zł, COSTWaY,  
costway.pl

Tritanowa butelka ze słomką. Przeznaczo-
na dla dzieci powyżej 9. miesiąca życia, ma 
nietypowy kształt trójkąta, który ułatwia 
trzymanie butelki. Specjalna silikonowa 
wyjmowana słomka ustawiona pod kątem 
pozwala wypić napój do końca. 
BaBYBOOm, 
babyboom.net.pl

Duży, drewniany, bogato wyposa-
żony sklep „Warzywniak”. zabawka 
wspomaga rozwój dziecka na wie-

lu płaszczyznach: ćwiczy zdolno-
ści manualne, uczy cierpliwości, kon-

centracji, segregowania i porządko-
wania rzeczy, rozwija wyobraźnię 

i umiejętności społeczne. 
529 zł, JaNOD, janod.pl

Ciekawe zabawki w ra-
dosnych kolorach staną 

się dobrymi przyjaciółmi 
każdego dziecka.

Otulacz do fotelika samochodowego. Ułatwia ży-
cie z niemowlakiem. Specjalny kocyk do foteli-
ka z otworami na pasy, który pozwala bezpiecz-
nie otulić dziecko podczas podróży samochodem. 
z otulaczem zapomnisz o kurtce i ciągłym ubiera-
niu i rozbieraniu dziecka. Idealny na wiosnę.  
219 zł, PINK NO mORE, 
pinknomore.pl

BaBy shower – 
pomysł na prezent dla mamy

Narodziny dziecka to jedno z najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu każdej kobiety. Od kilku lat dzięki tradycji, która przyszła 
do Polski zza oceanu – przyszłe mamy mogą w wyjątkowy 
sposób celebrować te chwile. Baby shower  to stosunkowo 
nowy trend, który w Polsce ciągle się rozwija. W tracie przyję-
cia przyszła mama otrzymuje prezenty, które pozwalają jej na 
kompletowanie wyprawki dla noworodka. Często zaproszeni 
goście mają dylemat – co kupić? Jak wiemy każda mama jest 
inna i ma różne potrzeby. Zawsze sprawdzają się praktyczne 
prezenty, które są niemal codziennością w pierwszych miesią-
cach życia malucha – pieluchy bambusowe, ręczniki, butel-
ki, gryzaki czy kosmetyki do pielęgnacji ze specjalnym prze-
znaczeniem dla maluszków. Warto jednak podkreślić, że na-
wet kupując standardowe prezenty należy stawiać na produk-
ty naturalne, z tkanin które są przyjazne dzieciom, antyaler-
giczne oraz certyfikowane. Jest to szczególnie istotne jeżeli 
myślimy m.in. o zakupie kołderki, poduszki czy kocyka. Jeże-
li jednak chcemy bardziej zaskoczyć prezentem z okazji baby 
shower, oryginalnym pomysłem jest warkocz-kokon niemow-
lęcy, becik-rożek który pozwala bezpiecznie przenieść dziec-
ko z miejsca na miejsce czy otulacz bambusowy pozwalający 
poczuć się maluszkowi bezpiecznie. 

Maciej Majcherczyk
CEO, Amy, amy.com.pl

Fado 3 w 1. Wózek wielofunkcyjny, któ-
ry charakteryzuje się niską wagą - tylko 

11,7 kg w wersji z gondolą. Idealny na 
każdy teren - niezwykle zwrotny, lek-
ki i łatwo się podbija. Gondola posia-
da wbudowane panele wentylacyjne 

z tyłu budki oraz w nóżkach.
2430 zł, COlETTO, 

coletto.pl

Epee Tusia królik interaktyw-
ny. Króliczek Tusia to idealny 
towarzysz zabaw i prawdzi-
wy przyjaciel dzieci. Tusia to 
uroczy króliczek, który przy-

kica do dziecka, jak prawdzi-
wy! Króliczek wydaje dźwię-

ki i radośnie porusza uszka. 
Na główce ma śliczną fioleto-

wą kokardę.
EDUzaBaWKI, 

eduzabawki.com.pl
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Wygoda i funkcjonalność
Poduszki są podparciem dla rąk 
mamy, zapobiegają ich bólowi 
i cierpnięciu. Na poduszce łatwiej 
prawidłowo ułożyć dziecko, a dzię-
ki odciążeniu dłuższe karmienie nie 
daje się we znaki. Poduszka przyda-
je się też jako kojec dla malca.

materiały, z których wykonane są 
poduszki, są naturalne, nie uczu-
lają delikatnej skóry bobasa. Ich 
wypełnienie to miękki granulat, 
dzięki czemu mama łatwo może 
dostosować kształt poduszki do 
swojego ciała.

Kupując poduszkę, warto zwró-
cić uwagę na dodatki, takie jak kie-
szonki służące do trzymania dro-
biazgów czy zapięcia zapobiegają-
ce przesuwaniu się poduszki. Warto 
też mieć zapasowy pokrowiec, który 
przyda się, gdy jeden jest w praniu.

Fasolka motherhood.  
To wyjątkowa poduszka 

ułatwiająca karmienie piersią. 
Optymalny, ergonomiczny 
kształt gwarantuje dziecku 

maksymalną wygodę, 
jednocześnie odciąża plecy 

matki, redukując napięcie szyi 
i karku.  

69,99 zł, mOTHERHOOD, 
motherhood.pl

Wśród przydatnych akcesoriów dla mam jest na pewno 
poduszka do karmienia. Od wygodnej pozycji zależy 
komfort ssania dziecka i czas, jaki spędzi przy mamie.

Duże, miękkie poduchy wspierają 
prawidłowy sen kobiety w ciąży, 
a podczas karmienia odciążają 
ramiona. Dzięki zapięciu na 
guzik, poducha tworzy kokon dla 
niemowlaka. Posiada praktyczne, 
zdejmowane poszewki oraz 
antyalergiczny cichy wkład, który 
można prać. Poducha długo 
służy zarówno mamie  
jak i dziecku.  
94,90 zł, HOBEa, 
bucikibabice.pl

Cebuszka PHYSIO multi Flower Power.  
multifunkcyjna poduszka do spania i karmie-

nia przydatna jest zarówno dla mamy, taty, jak 
i maluszka. Poduszkę wypełniają drobne kulecz-

ki - mikroperła styropianowa, która używana 
jest w poduszkach rehabilitacyjnych. mikroperła, 
dzięki swoim właściwościom, pozwala przyjąć 
wygodną pozycję ciała i odciążyć kręgosłup.   

149 zł, CEBa BaBY, cebababy.eu

Nepto. Uroczy konik morski, który będzie to-
warzyszył Wam od pierwszych dni wspólnej 
przygody. Na początku posłuży jako praktycz-
na poduszka do karmienia, później przemieni 
się w ulubioną przytulankę. Dostępny w wielu 

fantastycznych kolorach.  
129 zł, KaDRO, 
mamaville.pl

Komfort  
dla mamy 
i dziecka

Karmiuszka to wielofunkcyjna 
poduszka wspierająca odpowiednią 

postawę mam podczas karmienia 
piersią, ćwiczeń i w trakcie snu. 

Wypełnienie z  łuski prosa dopasuje 
się do każdej pozycji zarówno 
mamy jak i dziecka. Dostępna 

w różnych kolorach.  
229 zł, PaKamERa, pakamera.pl

Poduszka Pastelowy miś szary. 
Dwustronna, puszysta poduszka 
w kształcie misia, wykonana 
z miękkiej bawełny i velvetu, 
wypełniona antyalergiczną 
włókniną. Poduszka jest miękka, 
miła w dotyku, doskonała dla 
dzieci. Będzie niezastąpiona 
dla malucha, a oryginalne 
połączenie kolorów i wzorów 
sprawi, iż każdy dziecięcy pokoik 
zyska niepowtarzalnego uroku 
i klimatu. 
amUmU, amumu.pl 
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REKLAMA

kSZTaŁT ZalEŻy 
od PRZEZnacZEnia

1. Poduszki w kształcie litery „u” – najczęstszy 
typ. Taką poduszkę owija się w talii, a na czę-
ści znajdującej się z przodu kładzie się dziec-
ko. Dzięki temu mama może karmić w pozycji 
wyprostowanej, co znacząco odciąża jej kręgo-
słup i kark. Te typy poduszek występują również 
w większych rozmiarach dostosowanych do 
karmienia bliźniaków. Podobna do takiej po-
duszki jest poduszka w kształcie nerki.
2. Poduszki prostokątne – kładzie się je bezpo-
średnio na kolanach. Są wygodnym podparciem 
dla dziecka, a dla mamy ułatwieniem dzię-
ki temu, że maluszek leży wyżej. mogą wystę-
pować w dwóch wariantach: z zaokrąglenia-
mi obejmującymi talię mamy lub z nakładką 
umożliwiającą przyczepienie poduszki i unie-
sienie główki bobasa.
3. Kształt ćwiartki arbuza – takie poduszki 
służą jedynie mamom. Wkłada się je pod pierś, 
aby ułatwić karmienie. Dostępne są w różnych 
rozmiarach.

Gorset do odciągania pokarmu. 
Wygodne odciąganie 

pokarmu bez angażowania 
rąk. Specjalna konstrukcja bez 

fiszbin, z zabezpieczeniem 
antypoślizgowym, utrzymuje 

gorset na właściwym miejscu. 
mEDEla, 

medela.com

lOVI Prolactis 3D SOFT. Przyjaciel w karmieniu 
piersią. Idealny dla mam, poszukujących laktatora, 

który pozwoli im w sposób delikatny i skuteczny 
odciągnąć mleko, aby nie musiały rezygnować ze 

swoich planów. Posiada innowacyjny lejek 3D – 
najbliższy naturze, który nie tylko ssie, ale przede 

wszystkim uciska brodawkę podobnie jak usta 
i język dziecka powodując naturalny wypływ 

mleka. lOVI, lovi.pl

Kura Babci Dany. Wielofunkcyjna poduszka 
do karmienia niemowląt. Używana jest 
również jako maskotka, poduszka do spania, 
podpórka pod laptopa, poduszka podróżna 
czy poduszka na kanapę. Wykonana 
z niezwykle miłego w dotyku materiału 
velvet. Dostępna w różnych kolorach.  
119 zł, la mIlOU, 
lamillou.com

https://cebababy.eu/


Ciąża zmienia życie kobiety na 
wiele sposobów. Zmienia rów-
nież przebieg chorób, na któ-
re kobieta cierpiała wcześniej, 
a także wpływa na przebieg 
tych, które pojawiają się dopie-
ro podczas niej. Niebagatelne 
znaczenie ma w tym wypadku 
styl życia – już parę miesięcy 
przed planowaniem dziecka.

Problemy z tarczycą, cukrzyca, 
anemia, nadciśnienie

Ciąża

Uwaga na cUkier
W zdecydowanej większości ciąża 
wpływa pozytywnie na przebieg do-
tychczasowych chorób – objawy ulega-
ją osłabieniu, zmienia się metabolizm 
i pojawia się zwiększona ochrona hor-
monalna rozwijającego się płodu. Jed-
nak ciąża to też specyficzny test wy-
dolności organizmu matki, który rzu-
tuje na przyszłe lata. Przykładowo, je-
śli w jej trakcie pojawią się zaburze-
nia tolerancji glukozy, to po upływie 
25–30 lat może dochodzić do podob-
nych, z tym że konsekwencje będą już 
dla kobiety trwałe. Dlatego po 20. tygo-
dniu ciąży wykonuje się test tolerancji 
75 g glukozy. Uwagę zwraca się też na 
wzrost masy ciała matki w poszczegól-
nych miesiącach i podczas całej ciąży, 
jak i masę ciała kolejnych noworodków. 
Przekroczenie fizjologicznych norm 

powinno podlegać reakcji – zmianie 
codziennej diety lub specjalistyczne-
mu leczeniu, jeśli okaże się ono nie-
zbędne. Należy także zachować szcze-
gólną ostrożność, jeśli kolejne nowo-
rodki ważą powyżej 4000 g. Sugeruje 
to, że mogły być podczas swojego roz-
woju narażone na zbyt wysoki poziom 
glukozy we krwi matki. Do tego docho-
dzi ryzyko powikłań związanych z po-
rodem noworodka z nadmierną masą 
ciała. Często więc taką ciążę kończy się 
drogą cięcia cesarskiego. 

wzrost ciśnienia
Kolejnym problemem, który może po-
jawić się dopiero w ciąży, jest wzrost ci-
śnienia tętniczego krwi. U dotychczas 
zdrowej kobiety stwierdza się ciśnie-
nie powyżej 140/90 mm Hg. Po poro-
dzie wszystko wraca do normy, jednak 
w czasie ciąży musi być to monitorowa-
ne i w razie konieczności należy wdro-
żyć odpowiednie leczenie. Niekontro-
lowany wzrost ciśnienia krwi ciężarnej 
jest bardzo niebezpieczny i stanowi ry-
zyko dla rozwijającego się dziecka. Nad-
ciśnienie w ciąży pojawia się po 20. ty-
godniu. Łożysko pełni tu rolę kataliza-
tora zaburzeń poziomu glukozy, jako że 
włącza się laktogen łożyskowy. Również 
z tego powodu w drugiej połowie ciąży 
wykonywany jest test tolerancji 75 g  
glukozy. 
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Podczas każdej wizyty u gi-
nekologa pomiar ciśnienia 
tętniczego stanowi bardzo 

ważny element nadzoru sta-
nu zdrowia ciężarnej i do-

brostanu płodu.

dr n. med. Tadeusz 
Oleszczuk

ginekolog-położnik
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Podczas każdej wizyty u ginekologa pomiar ciśnienia 
tętniczego stanowi bardzo ważny element nadzoru sta-
nu zdrowia ciężarnej i dobrostanu płodu. 
Niebezpieczne jest już stwierdzenie wzrostu ciśnienia 
skurczowego i rozkurczowego w stosunku do ciśnienia 
przed ciążą czy na jej początku. Przykładowo, jeśli ci-
śnienie wynosiło 90/60, a wzrosło do 130/85, to już na-
leży rozpocząć leczenie. Zaniedbanie tego wzmaga ry-
zyko uszkodzenia naczyń łożyska, co może doprowadzić 
do gwałtownego skoku ciśnienia. Znaczny skok ciśnienia 
czasem powoduje odklejenie się łożyska – jest to już stan 
zagrożenia życia dziecka. Nieleczone skoki ciśnienia pod 
koniec ciąży mogą się objawić stanem przedrzucawko-
wym lub w ostateczności rzucawką, która wygląda jak 
napad padaczki i jest zagrożeniem życia matki i dziecka. 
Ratunkiem jest wtedy wykonanie cięcia cesarskiego. 
10% przypadków nadciśnienia wynika z przyczyn ist-
niejących w nerkach. Kobiety, u których wystąpiło nad-
ciśnienie podczas poprzednich ciąży, mają zwiększo-
ne ryzyko nawrotu tego problemu podczas kolejnych 
ciąż. Natomiast 90% przyczyn nadciśnienia jest niezna-
nych. Z moich obserwacji wynika, że ciężarne zjadają-
ce słodycze, cukier pod różnymi postaciami albo słod-
kie owoce częściej obserwują obrzęki i wzrost ciśnie-
nia krwi.

zapobieganie anemii
Przygotowanie do ciąży obejmuje wykonanie badań po-
twierdzających fizjologiczną formę zdrowia kobiety. 
Bardzo ważne jest, aby wykluczyć anemię – a jeśli zo-
stanie ona stwierdzona, należy ją diagnozować i leczyć. 
Do przewlekłej anemii często prowadzą stany zapal-
ne jelit, nietolerancje pokarmowe czy infekcje. Dzieje 
się tak, ponieważ tak ważne przy jej zapobieganiu żela-
zo jest wchłaniane i magazynowane właśnie dzięki pra-
widłowej pracy śluzówki jelit. Warto więc poprzez zmia-
nę diety próbować uzyskać trwałą poprawę parame-
trów krwi. Jeśli bowiem anemia pogłębi się podczas cią-
ży, może prowadzić do nadmiernych skurczów macicy 
i ryzyka porodu przedwczesnego.
Jednym z prostych do oceny parametrów stanu prze-
wodu pokarmowego jest codzienna obserwacja stolca. 
Jeśli wypróżnienia są co kilka dni, może to świadczyć 
o nieprawidłowym składzie treści jelitowej – od zabu-
rzeń mikroflory do błędów dietetycznych. Często zmia-
na diety na opartą głównie o warzywa bardzo poprawia 
pracę jelit i samopoczucie ciężarnej, likwidując wzdęcia, 
zaparcia czy nudności i wymioty. Dobre efekty przy-
nosi unikanie nadmiaru cukru ukrytego w słodyczach, 
owocach lub nabiale. Wymioty doskonale zwalczą co-
dzienne zjadanie łyżeczki startego imbiru. 
Dieta ma najważniejszy wpływ na zdrowie, odporność, 
stan noworodka i to, jak będzie wyglądało jego przyszłe 
życie. Najnowsze badania pokazują, że ponosimy konse-
kwencje tego, jak odżywiała się nasza babcia, a w jeszcze 
większym stopniu tego, co jadła mama, będąc z nami 
w ciąży. Warto więc na czas ciąży postawić w jadłospi-
sie na przewagę warzyw z ekologicznych upraw. I za-
dbać nie tylko o menu, lecz także o środowisko – prze-
bywać w atmosferze pozbawionej zanieczyszczeń. Uni-
kać nie tylko zimowego smogu w miastach, ale też let-
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nich oprysków pól i łąk albo lasów. Nie ma bo-
wiem norm „fruwających w powietrzu” pesty-
cydów, a mogą one mieć negatywny wpływ na 
rozwijające się dziecko. 

DUża rola hormonów
Tarczyca jest największym gruczołem wydzie-
lania wewnętrznego, który ma najistotniejszy 
wpływ na regulację hormonalną zdrowia ko-
biety przez całe życie. Niestety, większość za-
burzeń pracy tarczycy jest dziedziczona na kil-
ka sposobów i w ten sposób z pokolenia na po-
kolenie mogą pojawiać się podobne zmiany 
stwierdzane w badaniu USG tarczycy i w pozio-
mie hormonów. Mogą to być zmiany niewielkie 
i jedynie utrudniające zajście w ciążę lub więk-
sze, które wpływają na rozwijające się dziecko. 
Ryzyko pojawienia się konsekwencji tych zabu-
rzeń ocenia się, badając odpowiednie parame-
try krwi ciężarnej albo stosując profilaktykę su-
plementami przed zajściem w ciążę czy już w jej 
trakcie. Zapotrzebowanie na jod jest większe 
w ciąży – kolejny raz najistotniejsze jest tu zna-
czenie diety. Od dawna znane są czynniki nie-
korzystnie wpływające na pracę przewodu po-
karmowego, a tym samym na odporność. Nale-
ży postawić na dietę warzywną, nasiona, orze-
chy, oleje roślinne. Unikać zaś tłuszczów zwie-
rzęcych, mięsa, wysoko przetworzonej żywno-
ści, słodyczy, nadmiaru węglowodanów, alko-
holu i używek. Bardzo korzystnie na zdrowie 
rozwijającego się dziecka w fizjologicznej cią-
ży wpływa adekwatna aktywność fizyczna. Prak-
tycznie więc na zdrowy przebieg ciąży wpływa 
zachowanie prawidłowej diety i aktywności fi-
zycznej już kilka miesięcy przed zajściem w nią.

na ratUnek skórze
Przeznaczona do pielęgnacji 
podrażnionej i przesuszonej skóry. 
Działa regenerująco dzięki wysokiej 
zawartości witaminy a (palmitynianu 
retinolu) będącej niezbędnym 
regulatorem odnowy komórek. Chroni 
skórę, pozostawia uczucie naturalnej 
miękkości i gładkości.
Retimax, maść ochronna z witaminą 
a 30 g, farmina sp. z o.o.
farmina.pl

na bliznY
Skuteczność potwierdzona klinicznie przy 
wszystkich rodzajach blizn np. po „cesar-
skim cięciu” oraz w zapobieganiu niepra-
widłowemu bliznowaceniu w postaci bli-
zny przerosłej i bliznowca. Łatwo nakła-
da się na wszystkie obszary skóry, okolice 
stawów i zgięć oraz szybko wysycha po-
zostawiając niewidoczny „film”.
Kelo-cote® plaster silikonowy w żelu do 
leczenia blizn 15 g, 159 zł, kelo-cote
kelo-cote.pl

organicznY
Profesjonalny szampon do przetłuszczającej 

się skóry głowy. Nie zawiera SlS/SlES. Bazu-
je na organicznym olejku z drzewa herbacia-
nego oraz regulującym fitokompleksie, w któ-

rego skład wchodzą organiczne ekstrakty 
z brzozy, grejpfruta i lawendy.

Szampon Rebalancing, 85 zł / 400 ml,  
insight

insightshop.pl

Do coDzienneJ pielĘgnacJi
Nawilżająca odżywka do rozczesywania włosów 

w sprayu bez spłukiwania, która pozostawia włosy 
miękkie i podatne na układanie bez ich obciążania. zo-

stała opracowana do codziennej pielęgnacji i zapew-
nia natychmiastową miękkość i odżywienie włosów.

Odżywka do rozczesywania włosów bez spłukiwania, 
INSIGHT Daily Use, 69 zł / 150 ml, insight

insightshop.pl

Bezpieczne 
dla skóry

naturalne sposoBy na rozstępy

dr n. med. Małgorzata  
Jachacz-Łopata

fizjoterapeutka od spraw 
kobiecych, 

ekspertka marki Kneipp

Rozstępy to podłużne zmiany w strukturze skóry wynikające 
z uszkodzeń włókien kolagenu i elastyny, charakteryzujące się 
wyglądem podobnym do blizn. Pojawienie się rozstępów może 
wynikać z szybkiego wzrostu u nastolatków, poszerzania się ścia-
ny brzucha u kobiet w ciąży, dużego przyrostu masy ciała i przyj-
mowania niektórych leków, ze zmian hormonalnych. Kondycja ca-
łego organizmu przekłada się na wygląd skóry - tym samym roz-
stępom można zapobiegać, dbając o ogólny stan zdrowia i re-
gularne badania, odpowiednie nawodnienie, odżywianie, ruch 
oraz właściwą pielęgnację. Codzienne masaże szczotką i nawil-
żenie skóry bio-olejkiem, zwłaszcza gdy ciało poddane jest inten-
sywnym procesom, mogą spowolnić lub nie dopuścić do rozwoju 
rozstępów. To bezpieczny, naturalny i dostępny dla każdego do-
mowy zabieg.

oleJek regenerUJĄcY
Intensywnie nawilżający do twarzy i ciała o pięknym, cytrusowym 
zapachu działa ujędrniająco i wygładzająco. Jest bezpieczny dla 
kobiet w ciąży i karmiących. Szczególnie polecany w przypadku 
blizn, rozstępów oraz w pielęgnacji skóry suchej. zawiera w 100% 
naturalne olejki, produkt wegański, posiada certyfikat Nature.
Bio Olejek, 29,99 zł/100 ml, kneipp
swiatkneippa.pl
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O kontakcie „skóra do 
skóry” (ang. skin-to-
skin), kangurowaniu 
słyszeli chyba wszyscy, 
którzy wkrótce mają 
powitać na świecie 
swoje pierwsze dziec-
ko. Światowa Organi-
zacja Zdrowia (WHO) 
i UNICEF zalecają, 
aby kontakt skóra do 
skóry dziecka i mat-
ki nastąpił w ciągu za-
ledwie pięciu minut po 
porodzie, a najlepiej 
natychmiast po naro-
dzinach jeszcze przed 
przecięciem pępowiny.

Najważniejsza chwila 
w życiu maluszka

O KaNgu-
rOWaNIu

O
cena w skali Apgar, 
wstępne badanie i od-
pępnienie powinno od-
bywać na brzuchu/klatce 

piersiowej matki. Wszystkie procedu-
ry, które nie ratują życia i zdrowia po-
winny być odłożone do zakończenia 
pierwszego kontaktu (ważenie i mie-
rzenie). Przebywanie dziecka na klat-
ce piersiowej mamy przez minimum 
dwie godziny zapewnia nam Standard 
Organizacyjny Opieki Okołoporodo-
wej i żadne niemedyczne okoliczności 
nie powinny mu przeszkodzić. Tyl-
ko zagrożenie życia dziecka lub mat-
ki jest przeciwskazaniem do kangu-
rowania, ale jeśli dziecko jest zdro-
we a mama wymaga leczenia, kangu-
rowanie może być prowadzone przez 
tatę. Przy dostępnym wsparciu kan-
gurowanie powinno być kontynuowa-
ne przez cały czas, gdy tylko potrze-
bują tego i rodzice, i maluch. Kontakt 
skóra do skóry nie musi zakończyć 

się ssaniem piersi, więc ze względu 
na inne korzyści powinien być możli-
wy również w tych przypadkach, kie-
dy mama nie chce lub nie może kar-
mić piersią.

pozYcJa kangUra
Głównym elementem tej metody jest 
zapewnienie bezpośredniego kontak-
tu między noworodkiem a jednym 
z rodziców. Z punktu widzenia ro-
dzącego się malucha najlepszą sytu-
acją jest możliwość przejścia z macicy 
w ramiona rodziców, gdzie słyszy na-
dal bicie serca, czuje ciepło i czuje się 
bezpiecznie. W ten sposób zmniejsza 
się jego stres związany z porodem. 
Preferowaną pozycją noworod-
ka jest pozycja kangura, czyli piono-
wa lub półpionowa na klatce piersio-
wej mamy w okolicy jej piersi bądź 
na klatce piersiowej taty. Główka jest 
wyprostowana i zwrócona w bok (nie 
należy przesadnie jej odchylać bądź 

mgr Agnieszka Szychowiak
położna, doradca noszenia dzieci 
w chustach i nosidłach miękkich
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przyginać do klatki piersiowej). Należy za-
bezpieczyć drożność górnych dróg odde-
chowych przez odpowiednie jej ułożenie. 
Dziecko powinno przylegać częścią swojego 
ciała do skóry rodzica i przebywać pod jego 
ubraniem. Dla zabezpieczenia przed utra-
tą ciepła maluch może mieć założoną cza-
peczkę oraz pieluszkę bądź zostać przykryte 
kocykiem. Dzieci ułożone na klatce piersio-
wej mamy zachowują się w określony spo-
sób – szukają i przesuwają się w kierunku 
piersi, dlatego w czasie stosowania tej meto-
dy warto przystawić do niej malucha, a dzię-
ki temu prawidłowo rozpocząć karmienie 
naturalne.

wcześniaki
Kontakt między matką a dzieckiem, zwłasz-
cza w początkowym okresie życia ma ko-
rzystny wpływ na nowonarodzone dzieci 
a w szczególności te urodzone przedwcze-
śnie.  
W przypadku noworodków urodzonych 
przedwcześnie, z niską masą urodzeniową 
lub niestabilnych zaleca się tzw. kanguro-
wanie przerywane, czyli powtarzający krót-
ki kontakt z dzieckiem przedłużany stop-
niowo, aż do osiągnięcia kangurowania cią-
głego. Z badań naukowych wynika, że „kan-

Candide koszulka do kangurowania dla mamy
lub taty. Wygodna i elastyczna. Utrzymuje 

niemowlę w przytulnych, ciepłych warunkach, 
przypominających te, które panowały w łonie 

mamy. 109 zł, CaNDIDE, candide.pl

Koszula do porodu, kangurowania i karmienia piersią 
medbest “REa” 3 w 1. Wielofunkcyjna oraz wygod-

na w każdej pozycji podczas porodu. Dodatkowo krój 
koszuli zapewnia intymność podczas wykonywania 
badań w trakcie porodu (KTG, USG) czy znieczulenia.  

189 zł, mEDBEST, medbestshop.eu

Caboo Nct, chustonosidło z bawełny - roz-
jaśniany Denim. miękkie pasy zakładane na 
obydwa ramiona, pozwalają równomier-

nie rozłożyć wagę dziecka co zwiększa kom-
fort noszenia. 

267,99 zł, ClOSE, moncziczi.pl

Śpiworek bambusowy Nature Bamboo by 
amy linia Gąski Orzechowe. Uszyty z tkaniny 
bambusowej która absorbuje wilgoć i chroni 
przed promieniami UV, wypełniony ociepliną 

silikonowaną BabySoft.    
Ok. 168 zł, amY, amy.com.pl

https://amy.com.pl/
https://kneipp.istore.pl/


gurowane” wcześniaki wykazują lep-
szy stan ogólny, lepszą termoregula-
cję, prawidłowe oddychanie, mają lep-
sze wskaźniki utlenowania krwi, rza-
dziej miewają bezdechy i bradykardię, 
szybciej przybierają na wadze i co za 
tym idzie - szybciej opuszczają szpi-
tal. Celem wykorzystania tej meto-
dy nie jest jednak tylko poprawa sta-
nu noworodka, ale również wsparcie 
młodej mamy, rodziców oraz pomoc 
w rozwijaniu umiejętności opieki nad 
dzieckiem. 

ciĘcie cesarskie
Po porodzie naturalnym maluch za-
zwyczaj od razu trafia na klatkę pier-
siową mamy bądź jeśli mama musi zo-
stać pod ścisłą opieką lekarzy kontakt 
skóra do skóry powinien przeprowa-
dzić tata. 
Przy cięciu cesarskim kangurowanie 
z mamą nie jest możliwe do czasu, aż 
nie zostanie zakończona operacja oraz 
mama nie zostanie przekazana na sale 
pooperacyjną.  Zgodnie z zalecenia-
mi WHO, po cięciu cesarskim kontakt 
„skóra do skóry” należy rozpocząć naj-
wcześniej, jak to możliwe, optymal-
nie przed upływem dwóch godzin od 
porodu. W takim przypadku kontakt 
skóra do skóry powinien mieć moż-

liwość przeprowadzać tata malucha 
w specjalnie przygotowanym do tego 
miejscu na oddziale neonatologicz-
nym. Po zakończeniu operacji kan-
gurowanie było kontynuowane przez 
mamę.

w czasie panDemii
W przypadku pandemii Covid-19 nie 
było możliwości kangurowania przez 
osobę towarzyszącą przy porodzie, 
co więcej takiej osoby przy porodzie 
być nie mogło. Znam sytuację, gdy 
mamy widziały maluchy dopiero po 
kilku godzinach od zabiegu, a tatusio-
wie po wypisie ze szpitala. Ta sytuacja 
na szczęście zmienia się, a kanguro-
wanie przez osoby towarzyszące przy 
porodzie wraca na szpitalne oddzia-
ły. Pamiętajcie jednak, że jeśli kon-
takt ten nie zostanie nam zapewnio-
ny w szpitalu powinien być tym bar-
dziej zapewniany w warunkach domo-
wych po wypisie ze szpitala. Kontakt 
skóra do skóry nie jest jedynie metodą 
przeprowadzaną w szpitalach, może 
mieć również miejsce za każdym ra-
zem, gdy dziecko potrzebuje pocie-
szenia lub uspokojenia. Dziecko czu-
je się bezpiecznie w ramionach rodzi-
ca, dokładnie tak jak w czasie ciąży. 
Czuje bliskość, ciepło, słyszy bicie ser-

ca rodzica. Często na wizytach patrona-
żowych tłumaczę rodzicom jak ogrom-
ną potrzebę bliskości ma noworodek 
i jak bardzo boi się otoczenia w którym 
się teraz znalazł – to dzięki miłości i bli-
skości z rodzicami można powiedzieć, 
że „stawia swoje pierwsze kroki” po tej 
stronie brzuszka.
Kangurowanie oczywiście wzmacnia 
więź między matką a dzieckiem, po-
zwalając nawiązać relację z dzieckiem 
i stać się coraz bardziej pewnym w pro-
cesach opieki nad nim. 
Dzięki możliwości kangurowania dziec-
ka przez tatę, promuje się jego rolę 
w delikatnej opiece nad noworodkiem. 
Rodzice ponadto szybciej i precyzyj-
niej odbierają sygnały płynące ze strony 
noworodka, dzięki temu maluch czu-
je się bezpiecznie – jest potrzeba, rodzi-
ce reagują – maluch czuje się bezpiecz-
niej. Widzę, że dzięki tej niesamowi-
tej bliskości rodzice stają się coraz bar-
dziej pewni w swojej nowej roli i w kwe-
stii opieki nad nowonarodzonym dziec-
kiem. Tak jak pisałam w swoim ostat-
nim artykule dla Dobrej Mamy w te-
macie chustonoszenia – kochajcie się, 
przytulajcie, noście. To piękny czas bli-
skości, a musicie pamiętać, że ten czas 
bardzo szybko ucieka i trzeba go mak-
symalnie wykorzystać. 
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Okres niemowlęcy, czyli pierwsze 12 miesięcy życia dziecka, to czas, w którym maluszek rozwija się bar-
dzo intensywnie. W tym czasie oprócz zmian zauważalnych gołym okiem zachodzą także zmiany nie-
widoczne, dotyczące między innymi budowy skóry. 

Najczęstsze problemy skórne u niemowląt

gładki jak 
SKóra 
NIemOWlęCIa

W
 ciągu pierwszego roku 
kształtuje się odpowied-
nia bariera skóry. Po-
czątkowo skóra nie-

mowląt jest mniej elastyczna, cieńsza, de-
likatniejsza i bardziej podatna na infek-
cje oraz podrażnienia. Maluch szybciej się 
przegrzewa i wychładza niż osoba dorosła, 
a jego skóra wchłania większą ilość apli-
kowanych leków czy kosmetyków. Z tego 
powodu u większości niemowląt pojawia-
ją się pewne przejściowe problemy skór-
ne, które często wynikają z fizjologicznych 
zmian w dojrzewającej skórze. 

grUDki, krostki, wYsYpka
U prawie połowy noworodków po uro-
dzeniu pojawiają się prosaki, czyli niewiel-
kie (około 1–2 mm), białe lub żółte twar-
de grudki na nosie, podbródku, policz-
kach, a czasami na tułowiu. Przyczyną ich 
powstawania jest zaczopowanie gruczołów 
łojowych. Grudki nie swędzą i nie bolą, 
znikają po kilku tygodniach. Na twarzy 
w pierwszych dniach po porodzie mogą 
się też pojawić zaskórniki i wykwity w po-
staci grudek lub zapalnych krost, które są 
charakterystyczne dla trądziku noworod-
kowego. Odpowiedzialne za niego są hor-
mony matki wpływające na gruczoły ło-
jowe. Trądzik noworodkowy dotyczy ok. 
20% niemowląt i zazwyczaj ustępuje w cią-
gu 1–3 miesięcy. 
Swędzące, czerwone lub różowe krostki 
w różnych miejscach na ciele, często wy-
stępujące w skupiskach, są charaktery-

styczne dla alergii skórnej. Może ona być 
wywołana pokarmem, lekami, środka-
mi chemicznymi (np. proszek, płyn do 
prania i płukania), produktami do pielę-
gnacji ciała, alergenami występującymi 
wokół (np. kurz, pyłki, grzyby, roztocza). 
Wtedy najważniejsze jest wyeliminowa-
nie z diety lub z otoczenia czynnika wy-
wołującego alergię. 
Częstym problemem skórnym niemow-
ląt jest potówka, która wynika z prze-
grzewania malca. W wyniku wysokiej 
temperatury otoczenia oraz zbyt grube-
go i ciasnego ubrania, niewykształcone 
jeszcze w pełni gruczoły potowe pracują 
intensywniej niż zwykle. Pot zatyka pory 
w skórze i tworzą się bardzo drobne, ró-
żowe lub czerwone krostki o charakte-
rystycznej lokalizacji (szyja, kark, okoli-
ce pach, pośladki, plecy, klatka piersio-
wa, fałdy skórne). Sposobem na uniknię-
cie potówki jest ubieranie niemowlęcia 
odpowiednio do temperatury otoczenia, 
w niezbyt ciasną odzież z naturalnych, 
„oddychających” tkanin.

okolica okołopielUszkowa
Pieluszkowe zapalenie skóry (PZS) naj-
częściej pojawia się między 7. a 12. mie-
siącem życia. Początkowo na skórze po-
jawia się świadczące o odparzeniach za-
czerwienienie (rumień) w okolicach in-
tymnych, wokół odbytu, na pośladkach, 
w pachwinach. Z czasem niewielkie od-
parzenia mogą przejść w PZS: zmia-
ny zapalne powiększają się, są bardziej 
zaczerwienione, mogą obejmować też 

podbrzusze i górną część ud. Podrażnio-
na skóra jest wrażliwa na dotyk, a dziecko 
może być niespokojne i płaczliwe, ponie-
waż zmiany często pieką i bolą. 
Ważna jest profilaktyka. Powstawaniu PZS 
sprzyja wilgoć, wysoka temperatura, brak 
dostępu powietrza, zbyt rzadka wymia-
na pieluchy (kał i mocz działają drażniąco) 
i niedokładne oczyszczanie okolicy około-
pieluszkowej. Wprowadzenie kilku zasad 
pozwoli zapobiec PZS. Pielucha powin-
na być wymieniana często, a okolica oko-
łopieluszkowa wietrzona (maluch powi-
nien spędzać kilka minut w ciągu dnia bez 
pieluchy). Podczas każdej zmiany pielu-
chy skórę należy starannie oczyścić wodą 
z olejkiem do kąpieli oraz dokładnie osu-
szyć. Lepiej unikać wilgotnych chusteczek, 
które często nasączone są alkoholem lub 
środkami perfumującymi. Ważne, aby na 
skórze nie pozostały resztki kału i moczu 
oraz by skóra nie była wilgotna podczas 
zakładania nowej pieluchy. Zaleca się tak-
że stosowanie kremów barierowych z tlen-
kiem cynku przy każdej zmianie pielu-
chy. Kremy te tworzą na skórze warstwę 
ochronną, działają łagodząco i osuszająco 
na już powstałe podrażnienia oraz zabez-
pieczają przed infekcjami bakteryjnymi. 

główka poD obserwacJĄ
Ciemieniucha jest powszechna wśród nie-
mowląt – pojawia się zazwyczaj w pierw-
szych tygodniach i miesiącach życia. Są 
to zmiany na skórze głowy w okolicy cie-
miączka w postaci żółtych lub lekko brązo-
wych, tłustych łusek. 
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Tekst: Farmina sp. z o.o.

Ciemieniucha nie jest spowodowana niewłaściwą pielęgnacją 
czy brakiem higieny, tylko jest naturalnym procesem związa-
nym z nadreaktywnością niedojrzałych jeszcze gruczołów ło-
jowych, które w pierwszych miesiącach pracują bardzo inten-
sywnie. Metodą na pozbycie się ciemieniuchy jest stosowanie 
delikatnych dla skóry olejków, które natłuszczają, nawilżają, 
odżywiają oraz zmiękczają naskórek. Ułatwia to odwarstwia-
nie naskórka, co umożliwia łatwe usunięcie łusek za pomocą 
miękkiej szczoteczki dla niemowląt. 

azs rozpoczYna siĘ w niemowlĘctwie
Atopowe zapalenie skóry to choroba o podłożu alergicznym, 
która bardzo często rozpoznawana jest w 1. roku życia. Cha-
rakterystycznymi objawami są uporczywy świąd oraz sucha, 
zaczerwieniona i podrażniona skóra, która z czasem może się 
złuszczać i tworzyć strupy. U niemowląt zmiany najczęściej 
pojawiają się na twarzy, owłosionej skórze głowy, kończynach 
i tułowiu. Z powodu świądu chorobie towarzyszy rozdrażnie-
nie, niepokój, pobudzenie, a nawet bezsenność. Zmiany skór-
ne nasilają się w kontakcie z alergenami, które mogą być za-
równo w pożywieniu, jak i środowisku. Oprócz możliwie jak 
największego ograniczenia kontaktu z alergenem bardzo waż-
na jest właściwa pielęgnacja niemowląt z AZS. Podstawą co-
dziennej pielęgnacji są łagodne olejki do kąpieli oraz kremy 
nawilżające zawierające emolienty, które natłuszczają przesu-
szoną skórę, łagodzą świąd, tworzą na jej powierzchni warstwę 
zabezpieczającą przed utratą wody, a także wygładzają i nada-
ją uczucie miękkości. Ich skład powinien być prosty, pozba-
wiony substancji drażniących, jak parabeny i inne konserwan-
ty, barwniki, substancje zapachowe. 
Większość zmian, jakie pojawiają się w okresie niemowlę-
cym, jest niegroźna i z czasem ustępuje samoistnie. Jeśli jed-
nak u malucha pomimo odpowiedniej pielęgnacji zmiany nie 
ustępują, nasilają się lub pojawiają się niepokojące symptomy, 
są to przesłanki, aby niemowlę zbadał lekarz pediatra. 

chroni
Nawilża, natłuszcza, chroni. Do codziennej 

pielęgnacji delikatnej skóry niemowląt, w tym 
podrażnionej i atopowej. Nie zawiera SlS, pa-

rabenów, substancji zapachowych, barwni-
ków i konserwantów. może być stosowany już 

w pierwszym miesiącu życia.
mediderm BaBY krem pielęgnacyjny dla nie-

mowląt, 13 zł, farmina sp. z o.o.
farmina.pl

ochronna warstwa
Chroni i regeneruje delikatną skórę okolic pieluszko-
wych niemowlęcia. Tworzy ochronną warstwę, któ-
ra zabezpiecza przed wilgocią i podrażnieniami. lek-
ka i gładka konsystencja ułatwia aplikację. Do stoso-
wania w okresie wystąpienia pieluszkowego zapale-
nia skóry, jak i profilaktycznie. 
mediderm BaBY krem na odparzenia pieluszkowe 
dla niemowląt, farmina sp. z o.o.
farmina.pl
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Ważne dla rodziców

Pierwsza kąpiel 
maleństwa
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C
odzienna kąpiel to czas 
okazywania maleństwu 
jeszcze większej troski niż 
w ciągu dnia, otaczania go 

opieką i dbania o komfort. Może to 
być także świetna zabawa. Radosna 
atmosfera podczas niej już od naj-
młodszych lat życia dziecka poma-
ga budować i wzmacniać w nim po-
zytywne nawyki związane z higieną. 
Oto trzy kroki, dzięki którym młodzi 
rodzice z łatwością zadbają o delikat-
ną skórę maluszka i ten wyjątkowy, 
wspólny czas. 

sprawdzić to za pomocą termometru. 
Kiedy jednak nie mamy takiego sprzę-
tu, skorzystajmy z tradycyjnej meto-
dy. Polega ona na zanurzeniu w wo-
dzie łokcia – jeśli poczujemy przyjem-
ne ciepło, oznacza to tyle, że jest ona 
odpowiednio przygotowana. Dla jesz-
cze większego komfortu pociechy war-
to wykorzystać pieluszkę tetrową, któ-
rą rozłożymy sobie na przedramieniu, 
w wanience czy kąpielowym leżaczku 
– da ona dziecku dodatkowe poczucie 
bezpieczeństwa, dzięki wrażeniu do-
datkowego otulenia materiałem. 

W życiu rodzica istnieje wiele niesamowitych momentów – pierwszy uśmiech i płacz dziecka, świa-
dome złapanie za rękę czy podniesienie główki. Ale wyjątkowa, i to od pierwszych chwil życia, po-
winna być także kąpiel maluszka. To specjalny moment w ciągu dnia, wypełniony poczuciem bez-
pieczeństwa, dobrymi emocjami i wspólną zabawą. Jak sprawić, aby nie stresował, a budził wy-
łącznie pozytywne skojarzenia zarówno u dziecka, jak i jego rodziców?

KROK 1: Zapewnij OdpOwiednią 
tempeRatuRę wOdy 
i pOmiesZcZenia
Mimo, że kąpiel niemowląt trwa zwy-
kle kilka minut, należy upewnić się, 
że w pomieszczeniu jest wystarczają-
co ciepło i nie ma w nim przeciągów. 
Optymalna temperatura w łazien-
ce powinna wynosić ok. 25 stopni Cel-
sjusza. Na czas kąpieli należy zamknąć 
wszystkie okna oraz nie zostawiać 
otwartych drzwi. Woda powinna mieć 
temperaturę o 1-2 stopnie wyższą niż 
temperatura ciała dziecka. Najlepiej 
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KROK 2: wybieRZ OdpOwiedni 
pROduKt myjący
Delikatna skóra dziecka może być nie-
zwykle wrażliwa na twardą lub chlo-
rowaną wodę. Warto więc zadbać o to, 
by produkty, których używamy do 
mycia, nie tylko nie podrażniały skó-
ry dziecka, ale też dodatkowo ją na-
wilżały i pomagały odbudowywać jej 
warstwę ochronną. Pamiętajmy też 
o ich naturalnym składzie – im jest 
prostszy, tym lepiej. Wybrany przez 
nas kosmetyk powinien mieć łagod-
ną i niepowodującą łzawienia for-
mułę, która zapewni uczucie świeżo-
ści i czystości, jednocześnie sprawia-
jąc, że czas kąpieli będzie łatwy i kom-
fortowy dla wszystkich. Polecamy też 

wstrzymać się od eksperymentów 
i pozostać wiernym tym kosmetykom, 
które sprawdziły się już na skórze ma-
leństwa. Im mniej, tym lepiej. 

cięcej wanienki, postawmy ją na sto-
le czy ławie, tak, aby zadbać o wygod-
ną pozycję i nie pochylać się zbyt dłu-
go nad wanną. Pamiętajmy – pierw-
sze miesiące życia z dzieckiem to wy-
zwanie także dla naszych mięśni czy 
kręgosłupa. Warto zwrócić też uwagę 
na swoje nastawienie – myślmy o tym 
codziennym rytuale z przyjemnością, 
jak o czasie niezwykłego relaksu dla 
maleństwa. Jeśli posiadamy wannę, 
rozważmy wspólną kąpiel  

KROK 3: pamiętaj O swOjej 
wygOdZie
Kąpiel dziecka, szczególnie z per-
spektywy świeżo upieczonego rodzi-
ca, może wydawać się nie lada wy-
zwaniem. Jeśli korzystamy z dzie-

Delikatna skóra dziecka może 
być niezwykle wrażliwa 

na twardą lub chlorowaną 
wodę.

mieJ pod ręką
•	 płatki kosmetyczne
•	 preparat do pielęgnacji pępka
•	 płyn do pielęgnacji ciała
•	 szczotkę z miękkiego włosia
•	 pieluszkę jednorazową
•	 ubranko
•	 ręcznik
•	 kocyk do okrycia po kąpieli

Czas bliskośCi
Kąpiel jest wyjątkową okazją do 
stymulacji zmysłów. To one pozwa-
lają odczuwać i odbierać bodźce ze-
wnętrzne. Jednoczesna stymulacja 
zapachowa, słuchowa, wzrokowa 
i dotykowa powoduje obniżenie po-
ziomu stresu.

REKLAMA

http://www.abakusbaby.pl/index.php/angelcare/


Kąpielowe akcesoria

z maluchem – wiele kobiet prakty-
kuje tę czynność od razu po poro-
dzie – maluch czuje się przy mamie 
bezpiecznie, korzysta z kontaktu skóra 
do skóry, a przy tym ma zapewnione 
poczucie ogromnego bezpieczeństwa: 
„W końcu jestem przy mamie, co złe-
go może mi się stać, prawda?”.

Warto pamiętać też o tym, że na po-
zytywne doświadczenia malucha 
w kąpieli, wpływ ma nie tylko czas 
w wodzie, ale także moment osuszania 
i wieczornej pielęgnacji. Przygotujmy 
wszystko w okolicy przewijaka, roz-
łóżmy dodatkowy ręcznik do wycie-
rania, wyciągnijmy piżamkę. To waż-

ne, by wyposażyć stanowisko w najpo-
trzebniejsze rzeczy, aby później w po-
płochu i nerwach nie szukać ich po 
szufladach. Pamiętajmy, że dzieci jak 
gąbka „chłoną” wszelkie emocje. War-
to, by brały od nas tylko te pełne spo-
koju i ciepła.

Poczucie 
bezpieCzeństwa

Kąpiel to nie tylko zwykła 
czynność pielęgnacyjna, to czas, 
w którym rodzice mogą zbli-
żyć się ze swoim maluszkiem. 
Wówczas dziecko komuniku-
je się z mamą i tatą, bacznie 
ich obserwuje i odbiera emo-
cje, dlatego tak ważne jest, aby 
czuło się bezpiecznie.

To ważne, by 
wyposażyć stanowisko 

w najpotrzebniejsze rzeczy, 
aby później w popłochu 

i nerwach nie szukać ich po 
szufladach.

Sweet moments – płyn 
myjący 3 w 1. Niezwykle 
uniwersalny produkt do 
higieny od pierwszych 
dni życia, bazujący na 
ekologicznych składnikach. 
podany w praktycznym 
opakowaniu z dozownikiem. 
Zapobiega wysypkom 
i podrażnieniom, nie narusza 
pH skóry niemowlęcia.  
69 zł/250 ml, U FraNCISZKa, 
ufranciszka.pl

Elektroniczna waga VITammY 
babycinno doskonale nadaje się do 
ważenia noworodków, niemowląt, 
dzieci i dorosłych. Waga posiada 
funkcję stabilizacji, kiedy dziecko 

leży na wadze niespokojnie, waga 
automatycznie ustabilizuje się 

i wyświetli wynik. maksymalne 
obciążenie 120 kg.  

155 zł, VITammY, vitammy.pl 

materiał powstał we współpracy  
z marką Nu Skin®. 

Elodie details - poncho kąpielowe - 
Sweethearts. Wygodne, miękkie i przyjemne 

w dotyku poncho kąpielowe z kapturkiem 
otuli maluszka po kąpieli w wannie lub 

zabawie na plaży czy basenie. Wykonane ze 
100% bawełny. dla dzieci 3 do roku życia. 

159 zł, SCaNdINaVIaN babY,
scandinavianbaby.pl

Emotopic - Emulsja do kąpieli do 
codziennego stosowania. preparat 

przeznaczony jest do przygotowania 
codziennych kąpieli emoliencyjnych. 

W połączeniu z wodą, tworzy 
delikatną, mleczną, nawilżającą 

emulsję myjącą. Skutecznie oczyszcza 
ciało z zanieczyszczeń wspomagając 

utrzymanie prawidłowej kondycji 
i funkcjonowania naskórka od 1. dnia życia.  

EmoTopIC,  
emotopic.pl

Wanienka Camele’o. ma ergonomiczny, opływowy 
kształt i szerokie krawędzie, co ułatwia jej trzymanie, 

przenoszenie i stabilność. Wewnątrz ma miękki w doty-
ku, antypoślizgowy materiał dla bezpieczeństwa i kom-

fortu dziecka. Wyposażona w korek i odpływ, oraz 
uchwyt do słuchawki prysznicowej. 

225 zł, bEaba, beaba.pl

bambusowy ręcznik powder pink – mouse. 
Niezwykle miękki i ultrachłonny ręcznik 

wykonany z najwyższej jakości frotte 
bambusowej. posiada kapturek oraz szelkę, 

dzięki którym bezpośrednio po kąpieli można 
otulić maluszka. W rozmiarze: 85 x 85 cm.  

149 zł, mY mEmI, mymemi.com

przewiewne, ekologiczne pieluszki wielorazowe 
i otulacze „mIla”  z nieprzemakalną warstwą pUl 

i uniwersalną regulacją zapięcia (na cały okres pielu-
chowania). Zmniejszają ryzyko odparzeń, wspoma-

gają prawidłowy rozwój stawów biodrowych. Idealne 
również na czas nauki korzystania z nocnika.  

od 20 zł, SImEd ppH, simed.pl

bathtub. Fantastyczny 
dodatek do kąpieli –  
zapewni dużo zabawy 
maluchowi. Zróżnicowane 
kształty pomogą rozwinąć 
zdolności motoryczne 
i umocnić chwyt. pozwól 
dziecku poznawać świat 
wszystkimi zmysłami. 
Zabawka zawiera 4 
wanienki z przyssawkami 
z dodatkowymi elementami.   
49,99 zł, SmIKI, smyk.com

Kryształki do kąpieli stóp 
Kneipp®. Sól delikatnie 
oczyszcza stopy, działa 
dezodorująco i zmiękcza 
zrogowaciały naskórek, 
co stanowi przygotowanie 
do dalszej pielęgnacji. 
Cytrusowy zapach 
naturalnego, eterycznego 
olejku pomarańczy orzeźwia 
zmysły, przez co kąpiel 
dla stóp to nie tylko rytuał 
pielęgnacyjny, ale też zabieg 
relaksujący.   
ok. 25 zł/500 gr, KNEIpp, 
swiatkneippa.pl
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lekarz  
Bogumiła Górczewska

 instagram 
u_pediatry_w_gabinecie

D
o zakażenia dochodzi dro-
gą kropelkową (kaszląc lub ki-
chając, rozsiewamy wirusy 
z wydzieliną dróg oddecho-

wych) oraz poprzez kontakt z zakażonym 
przedmiotem, np.: zabawką, klamką od 
drzwi (wirusy mogą przetrwać nawet kilka 
godzin na przedmiotach). Warto wiedzieć, 
jak rozróżnić te dwie jednostki chorobo-
we, a także jak im zapobiegać, szczególnie 
jeśli choruje dziecko.

pRZeZiębienie
Najczęściej rozwija się powoli i zwykle ob-
jawy utrzymują się przez 7 dni. Przeważ-
nie towarzyszy mu: ból gardła, katar oraz 

Przeziębienie czy grypa?
Pokonaj infekcję

Okres wiosenny urzeka nas ciepłem, lecz nieraz potrafi jeszcze zasko-
czyć chłodem i deszczem. Uważajmy na grypę oraz przeziębienie. Obie 
choroby wywoływane są przez wirusy i mają podobny przebieg. 

kaszel. Temperatura ciała rzadko prze-
kracza 38˚C. Tego typu infekcja jest ła-
twiejsza do opanowania i najczęściej nie 
wymaga specjalistycznego leczenia. 

gRypa
W przypadku grypy charakterystycz-
ny jest jej gwałtowniejszy przebieg oraz 
krótszy okres rozwoju choroby. Na-
tomiast objawy są nieco inne. Przede 
wszystkim mamy do czynienia z uogól-
nionym osłabieniem, „rozbiciem”, bó-
lami mięśniowymi i wysoką gorączką 
z towarzyszącymi dreszczami oraz po-
tami. Nieżyt nosa i męczący kaszel wy-
stępują rzadziej. 

Dodatkowo, w cięższych przypadkach 
mogą pojawić się nudności, wymioty, bie-
gunka, a nawet duszność. Grypa, która jest 
nieleczona, może w skrajnych przypad-
kach prowadzić do groźnych powikłań, 
m.in: do zapalenia płuc, zapalenia sta-
wów, zapalenia mięśnia sercowego i zgo-
nu włącznie.

LecZenie
Należy podkreślić oraz zapamiętać, że sto-
sowanie antybiotyków w leczeniu przezię-
bienia lub grypy jest nieskuteczne i nie-
wskazane, ponieważ antybiotyk na zaka-
żenie wirusowe nie działa. Jednak zdarza-
ją się przypadki, że podczas przedłuża-

dobra-mama.pl28

STrEFa mamY



na OdpORnOŚĆ
asecurin baby - probiotyk w kroplach za-
wierający jeden z najlepiej przebadanych 

szczepów  
l. rhamnosus GG. duże opakowanie pro-
duktu, o pojemności 10 ml, wystarcza na 

aż 40 dni stosowania przy dawkowa-
niu dla dzieci od 1. dnia życia, tj. 5 kro-

pli na dobę.
asecurin baby suplement diety,  

asecurin
asecurin.pl

ZatOgRip baby 1+
Suplement diety w postaci syropu dla 
dzieci powyżej 1. roku życia. ZaToGrIp 

babY to podwójna siła dzięki połączeniu 
standaryzowanych ekstraktów roślinnych 

z korzenia pelargonii afrykańskiej oraz 
owoców czarnego bzu.

ZaToGrIp babY 1+, ok. 27 zł/120 ml,  
Przedsiębiorstwo 
farmaceutyczne  
LeK-am sP. z o.o.

zatogrip.pl

jącego się przeziębienia może dojść do nadkażenia bakteryj-
nego i wówczas wskazany jest antybiotyk. Ponieważ po obja-
wach nie da się całkowicie odróżnić przeziębienia i grypy, waż-
ne jest, aby „przeleżeć” infekcję. Dlatego pierwszym etapem le-

KiLKa pROstych KROKów, aby ZmniejsZyĆ 
u dZiecKa RyZyKO ZachOROwania  na gRypę 
i pRZeZiębienie:
•	 Dbaj	o	higienę:	myj	często	ręce,	zamykaj	usta	podczas	kicha-

nia	i	kaszlu,	używaj	chusteczek	jednorazowych,	a	zużyte	wyrzu-
caj	do	kosza.	

•	 Nie	dotykaj	bezpośrednio	rękoma	nosa,	bo	w	ten	sposób	uła-
twiasz	wniknięcie	do	niego	wirusów,	bakterii	i	innych	drobno-
ustrojów.

•	 Wzmocnij	odporność	poprzez:	właściwą	dietę	(codzienne	spo-
żywanie	warzyw	i	owoców),	ryby	(bogate	są	w	kwasy	omega),	
częste	spacery,	zwiększoną	aktywność	fizyczną.

•	 Nie	przegrzewaj	ani	nie	zaziębiaj	dziecka.	Ubiór	powinien	być	
dostosowany	do	pogody.

•	 Zadbaj	o	otoczenie	dziecka:	wietrzenie	pomieszczeń,	utrzymy-
wanie	umiarkowanej	temperatury	oraz	właściwe	nawilżenie	po-
wietrza	jest	bardzo	ważne.

•	 Nie	narażaj	dziecka	na	kontakt	z	chorymi.	Jeśli	w	przedszko-
lu	czy	żłobku	szaleje	infekcja,	pozostaw	je	na	kilka	dni	w	domu.	
Gdy	choruje	jeden	z	domowników,	jego	kontakty	z	dzieckiem	
również	powinny	być	ograniczone.	Ponadto	unikaj	zatłoczo-
nych	miejsc.

czenia jest odpoczynek, najlepiej pozostanie dziecka w łóżku 
lub po prostu niewychodzenie z domu. Zawsze należy mieć na 
uwadze, że w czasie infekcji maluch może się odwodnić, dla-
tego bardzo ważne jest podawanie mu większej niż zwykle ilo-
ści płynów. Perfekcyjnie sprawdzą się herbatki z sokiem ma-
linowym, z cytryną oraz preparaty uzupełniające witaminy 
i minerały, a przy okazji wzmacniające organizm. Jeśli po kilku 
dniach niepokojące objawy nie ustępują lub wręcz stan dziecka 
się pogorszy, konieczna jest pilna wizyta u lekarza.

REKLAMA

https://www.aflofarm.com.pl/pl/


bóL i gORącZKa 
Kidofen max to skoncentrowana zawiesina ibuprofe-
nu, która stworzona została z myślą o prostym poda-
niu leku. małą objętość zawiesiny do podania i jej pysz-
ny, truskawkowy smak opracowano w trosce o komfort 

najmłodszych. do stosowania od 3. miesiąca życia. 
Kidofen max, Kidofen max

kidofen.pl 

wZmacnia OdpORnOŚĆ
Tran o smaku mango i brzoskwini. Z Certyfikatem Ja-
kości Narodowego Instytutu leków. pyszny tran w uni-
kalnej technologii Emuloil, bez posmaku oleju rybie-

go. Wspiera odporność przez cały rok. dla dzieci od 3. 
roku życia i osób dorosłych. Suplement diety, 250 ml.

Tran z rekina, domowa aPteczKa
domowaapteczka.pl

wspieRa KOndycję
Syrop wspierający odporność z witaminą d3  

i b-glukanem dla dzieci od 2. roku życia. 
Solbetan Syrop x150 ml, soLinea

apteczkadziecka.pl

OchRania i ŁagOdZi bóL gaRdŁa
praktyczny, bezglutenowy spray doustny, który dzia-

ła ochronnie na błony śluzowe gardła w stanach 
podrażnienia. Łagodzi suchość, pieczenie, ból i trud-
ności w połykaniu. Tworzy film ochronny, działający 
jak swoista bariera oraz wspomaga łagodzenie bólu 

gardła. Chroni błony śluzowe gardła.
FITobImbI na Gardziołko dla malucha, 59 zł, 

fLoradix, naszazielarnia.pl

beZ dOdatKu cuKRów
Herbatka to kompozycja owoców dzikiej róży, 

kwiatu lipy oraz czarnej porzeczki do stosowa-
nia w okresie przeziębień u dzieci i niemowląt 
po 6. miesiącu życia. Idealnie sprawdzi się tak-

że profilaktycznie.
Herbatka Herbi baby przeziębienie,  
Premium rosa, premiumrosa.pl

wspieRa dROgi OddechOwe
Suplement diety zawierający kompozycję skład-

ników naturalnych, wspierających prawidło-
we funkcjonowanie dróg oddechowych i gar-

dła oraz odporność. preparat przeznaczony dla 
dzieci powyżej 3. roku życia.

pelafen Kid 3+, PHytoPHarm
pelafen.pl

Przepis na dziecięcą odporność

buduje OdpORnOŚĆ
Zawiera naturalne składniki: czarny bez, pelargo-

nię afrykańską, beta-glukan, sproszkowane maliny, 
bez konserwantów i bez sztucznych barwników. 

a już teraz, w wybranych aptekach, przy zakupie 2 
syropów otrzymasz pop IT – gadżet antystresowy, 

który łagodzi napięcia.  
Syrop na odporność alpikol, 16 zł, aLPen PHarma

alpikol.pl

ZwięKsZy OdpORnOŚĆ
Sposobem na zwiększenie odporności 

i skrócenie czasu trwania choroby może być 
zastosowanie już przy pierwszych objawach 
infekcji preparatu zwiększającego odporność 

Groprinosin®.
Groprinosin Forte syrop, ok. 24 zł/500 mg/5 ml,  

Gedeon ricHter, gedeonrichter.pl

ŁagOdZi i nawiLża gaRdŁO
Wyrób medyczny jest przeznaczony do nawilżania 
i łagodzenia stanów zapalnych jamy ustnej i gar-

dła. Zawarte w preparacie substancje pochodzenia 
naturalnego wykazują działanie nawilżające, prze-
ciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne.
Na Gardło i Chrypkę ForTE, spray do gardła 30 ml. 

ProLab sP. z o. o.
prolabnaklo.pl

W domowej apteczce każdej mamy powinny znaleźć się produkty farmaceutyczne, które pomogą 
zniwelować objawy towarzyszące przeziębieniom oraz wzmocnić odporność malucha w sezonie 
infekcji. Odpowiednie preparaty bez recepty zawsze powinny być pod ręką.
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pOsiŁKi Z „dOROsŁegO” stOŁu są 
OdpOwiednie dLa ROcZniaKa – mit 
Roczne dziecko intensywnie rośnie i roz-
wija się, każdego dnia ucząc się nowych 
rzeczy i doskonaląc swoje umiejętności. 
Niekiedy może wydawać się, że to „mały 
dorosły”, który jest ciekawy zarówno ota-
czającego go świata, jak i odkrywania no-
wych smaków. Owszem, takiego malucha 
warto zachęcać do samodzielnego jedze-
nia i zabierać go w nowe kulinarne po-
dróże. Należy jednak pamiętać, że orga-
nizm dziecka po 1. urodzinach wciąż jest 
delikatny i wrażliwy, dlatego jego die-
ta, choć urozmaicona, powinna różnić się 
od jadłospisu dorosłych. Na posiłki star-
szych członków rodziny przyjdzie jesz-
cze czas. Skąd zatem mieć pewność, że te 
przygotowywane specjalnie dla rocznia-
ka są odpowiednie? Pomocą w tym zakre-
sie może być przygotowany przez eksper-
tów Instytutu Matki i Dziecka Modelowy 
talerz żywieniowy, przedstawiający udział 
poszczególnych grup produktów spożyw-
czych w diecie, które są pokazane za po-
mocą porcji. Wsparciem dla rodziców 
mogą być również produkty stworzo-
ne specjalnie z myślą o małych dzieciach, 
które łatwo znaleźć w sklepie – są dostęp-
ne na półkach z żywnością przeznaczoną 
dla najmłodszych i posiadają na opakowa-
niu wskazanie wieku. Takie posiłki, kaszki 

czy musy owocowe mają zbilansowany 
skład, dzięki czemu pomagają pokryć 
zwiększone zapotrzebowanie młodego 
organizmu na składniki odżywcze. 

dieta ROcZnegO dZiecKa pOwin-
na byĆ beZ jajeK i beZ tŁusZ-
cZów – mit 
Nie ma dowodów naukowych, któ-
re uzasadniałyby odsuwanie w cza-
sie spożywania przez małe dzieci pro-
duktów alergizujących, w tym również 
jaj1. Wręcz przeciwnie – jajka powinny 
być ważnym elementem diety nie tylko 
dziecka, ale i dorosłego, ponieważ za-
wierają szereg cennych składników, ta-
kich jak pełnowartościowe białko, wita-
miny B6 i B12, witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach, czyli A, D i E, foliany, że-
lazo, cynk, fosfor czy jod. Warto je po-
dawać pod różnymi postaciami – nie 
tylko jajecznicy, ale również delikatne-
go omletu, a także ugotowane na mięk-
ko czy na twardo. Małe dziecko może 
zjeść od trzech do czterech jajek tygo-
dniowo2. Podobnie jest z tłuszczami. 
One również powinny być uwzględnio-
ne w codziennej diecie małego dziecka, 
ponieważ są ważnym źródłem energii, 
tak niezbędnej w okresie intensywnego 
rozwoju. Tłuszcze powinny pokrywać 
aż 35–40 % całodziennego zapotrze-

bowania rocznego dziecka na energię, 
czyli więcej, niż jest potrzebne w diecie 
osób dorosłych3. Przygotowując posiłek, 
warto więc dodać do niego olej rzepako-
wy, oliwę z oliwek lub tłuste ryby mor-
skie, które również są źródłem warto-
ściowego tłuszczu.

mLeKO nie ma ZnacZenia w dRu-
gim ROKu życia dZiecKa – mit 
Tak, jak zgodnie z rekomendacjami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
mleko mamy powinno być wyłącznym 
pokarmem dla niemowlęcia w pierw-
szym półroczu jego życia, tak samo kar-
mienie piersią warto kontynuować rów-
nież po ukończeniu przez dziecko 12. 
miesiąca życia (przy jednoczesnym 
urozmaicaniu codziennego menu inny-
mi produktami). Jeśli mama nie może 
kontynuować karmienia własnym po-
karmem, warto aby wybrała mleko mo-
dyfikowane dopasowane do potrzeb 
rocznego dziecka. To ważne, ponie-
waż eksperci zalecają, aby w menu ma-
łego dziecka każdego dnia znalazły się 
2 porcje mleka, w tym mleka modyfi-
kowanego, oraz porcja innych produk-
tów mlecznych4, przy czym podkreślają, 
że dziecko w wieku 1-3 lat nie powinno 
spożywać więcej niż 500 ml mleka kro-
wiego na dobę5. Mleko krowie zawiera 

CH
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A 
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Codzienny jadłospis rocznego dziecka z każdym dniem staje się co-
raz bardziej urozmaicony. Nie tylko różnorodność ma znaczenie – 
najważniejsze, aby dieta po 1. urodzinach wspierała wciąż inten-
sywny rozwój młodego organizmu. Aby było to możliwe, musi po-
krywać zapotrzebowanie roczniaka na witaminy i składniki mine-
ralne, który potrzebuje np. aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy wię-
cej wapnia i żelaza niż jego rodzice1. Ekspert podpowiada, jak kom-
ponować menu małego dziecka i nie powielać powszechnych mitów.

Mleko w diecie 
roczniaka

Alina Besz
ekspert 

BebiKlub.pl

Obalamy 3 najczęstsze mity
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ważne inForMaCJe
Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz  jest 
rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki 
odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami 
i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się 
w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed 
podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

bowiem dużo cennego wapnia, ale jest ubogie w inne waż-
ne składniki, takie jak żelazo oraz witaminę D. Wiedząc, że 
mały brzuszek potrzebuje aż 6 razy więcej witaminy D i 4 
razy więcej wapnia i żelaza niż jego rodzice (w przeliczeniu 
na kilogram masy ciała)6, warto podawać mu 2 kubki po 
200 ml mleka modyfikowanego dziennie, które mogą po-
móc pokryć zapotrzebowanie dziecka na ważne składniki 
odżywcze, jak np. witamina D, wapń czy jod, które są czę-
sto deficytowe w diecie najmłodszych.

bibliografia:
1. W przeliczeniu na kg masy ciała zgodnie z : Normy żywienia dla popula-
cji Polski i ich zastosowanie pod red. M. Jarosz i in. NIZP-PZH, 2020
2. Weker H., Rowicka G., Dyląg H., Barańska M., Strucińska M., Więch M., Po-
radnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastoso-
wanie norm i zaleceń żywieniowych, Instytut Matki i Dziecka, 2020.
3., 4. i 5. Tamże
6. Szajewska H., Socha P., Horvath A. i wsp.: „Zasady żywienia zdrowych nie-
mowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii 
i Żywienia Dzieci” Przegląd Pediatryczny 2021/vol.50.
7. W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla popula-
cji Polski i ich zastosowanie, M. Jarosz i in., NIZP-PZH, Warszawa 2020.

NOWOŚĆ!

Laktator Lakta MILa – wyróżniony 
w plebiscycie „Złoty Brzuszek 2015” 

Cena ok. 38 zł (w zestawie adapter do butelki szerokootworowej)

Laktator Lakta PLUS – „Niezwykle 
skuteczny dzięki dużej sile ssania” 

Cena ok. 33 zł

Laktator Lakta ZoE – z wbudowanym akumulatorem, 
2 fazy pracy, 5 poz. mocy, elastyczny lejek silikonowy. 

Cena ok. 158 zł

Producent:
SIMED PPH

ul. Estrady 130
01-932 Warszawa

www.simed.pl

REKLAMA

Laktator  elektryczny Lakta electic – combo - 2 w 1.  W zestawie dwa laktatory: 
elektryczny i ręczny. Pracuje w 3 fazach (stymulacja, mieszana, głębokie 
odciąganie).  Regulacja mocy do 9 poziomów. Łatwo i intuicyjnie obsługiwany  za 
pomocą panelu Lcd. Posiada  uniwersalne zasilanie (zasilacz, baterie, USB) oraz 
adapter do różnych butelek.  GwarancJa  2 lata. atest PzH. Cena ok. 177 zł  

ORYGINALNE POLSKIE PRODUKTY
DO NABYCIA W APTEKACH!

oraz e-sklepie www.simed.pl/sklep

http://www.simed.pl/


Dzieci marzą o własnym 
pokoju, który powinien 
być ich prywatnym kró-
lestwem, gdzie będą mo-
gły rozwijać swoje za-
interesowania, ale także 
będzie to miejsce wypo-
czynku, relaksu i spotka-
nia ze znajomymi. 

idealnY pokÓJ

D
latego bardzo ważne 
jest, aby podczas pro-
jektowania wziąć pod 
uwagę gusta i oczeki-

wania najmłodszych, które róż-
nią się na każdym etapie ich roz-
woju.  
Urządzając pokój syna czy córki, 
rodzice powinni brać pod uwa-
gę ich gusta estetyczne i zainte-
resowania, bo to jedyny sposób 
na stworzenie wnętrza, z którego 
dziecko będzie dumne, pokocha 
je i będzie chętnie w nim prze-
bywało. Przygotowując projekt 
aranżacji, przeprowadzam wy-
wiady nie tylko z dorosłymi do-
mownikami, ale także z ich po-
ciechami. Wprawdzie dowiedze-
nie się od przedszkolaków czy 
uczniów pierwszych klas szkół 

podstawowych, jaką kolorystykę i styl 
preferują jest dość trudne, ale istnie-
ją sposoby, by to ustalić. Można na 
przykład pokazać małemu rozmów-
cy jakieś obrazki lub zdjęcia gotowych 
wnętrz i w efekcie zorientować się, co 
mu się podoba, a co nie. 
Oczywiście, trzeba mieć świadomość, 
że co kilka miesięcy dzieci zmienia-
ją swoje upodobania, a równie czę-
sta wymiana wyposażenia wnętrza jest 
przecież niemożliwa. Dlatego radzę, 
żeby ich gust, inny na każdym etapie 
życia, odzwierciedlały jedynie barwy 
części ścian oraz dodatki dekoracyj-
ne, jak obrazki, poduszki, itp., bo ta-
kie drobiazgi łatwo zastąpić nowymi. 
Resztę wystroju można, a nawet nale-
ży, zaplanować na lata. W tej sytuacji 
najlepiej zdecydować się na w mia-
rę solidne meble w neutralnych kolo-BE
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Małgorzata Górska-
Niwińska
Pracownia  

Architektoniczna MGN
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rach, które nie zestarzeją się szyb-
ko i będą ładnie komponowały się 
z każdą kolorystyką aranżacji. Ku-
pując biurko i krzesło, wybierz-
my modele o regulowanej wysoko-
ści blatu i siedziska, które będą rosły 
wraz z użytkownikiem. Nie zapo-
mnijmy o pojemnej szafie na ubra-
nia oraz wszelkie dziecięce skarby 
i o tym, że ciągle ich będzie przyby-
wać, a także o półkach lub szafkach 
nie tylko w kąciku do nauki – przy-
dadzą się na przechowywanie naj-
pierw zabawek, a później  książek 
czy jakichś kolekcji. Warto też pa-
miętać  o pozostawieniu na środku 
pomieszczenia pustego miejsca, tak 
by maluchy miały się gdzie bawić. 
Gdy staną się już nastolatkami, bę-
dzie można urządzić tam kąt wypo-
czynkowy, idealny do przyjmowa-

nia kolegów, bez których towarzystwa 
młody człowiek obejść się nie może.

pOKój pRZedsZKOLaKa
Przedszkolak w swoim pokoju głównie 
się bawi, rysuje, układa klocki. Na tym 
etapie najważniejsze jest stworzenie 
odpowiedniej przestrzeni, najlepiej 
pozostawienie wolnego miejsca na 
podłodze oraz wstawienie odpowied-
niej wysokości stolika z krzesełkami. 
Bardzo pomocne w pokoju najmłod-
szych jest jak największa ilość schow-
ków na różne zabawki. Do tego ko-
nieczne jest wygodne łóżko, może być 
w ciekawym kształcie. Całość dopełnić 
można przyciągającymi wzrok dodat-
kami, lampami w kształcie samolotu, 
kolorowej tapety, czy wesołych grafik 
na ścianach.

pOKój ucZnia
Po pójściu do szkoły tryb życia dziec-
ka zasadniczo się zmienia. Najważ-
niejsze staje się miejsce do nauki. 

Warto wówczas wybrać biurko i krze-
sło o regulowanej wysokości bla-
tu i siedziska. W pokoju powinno po-
jawić się również miejsce do prze-
chowywania książek czy przyborów 
szkolnych. Czas szkoły, to też okres 
częstych spotkań z kolegami i kole-
żankami, dobrze zatem zmieścić lub 
przewidzieć miejsce na jeden, lub dwa 
fotele, ewentualnie pufy. Nie zapo-
mnijmy też o dekoracjach, odpowia-
dającym zainteresowaniom dziecka. 
Ich widok będzie go zachęcał do roz-
wijania pasji.

pOKój nastOLatKa
To okres największego buntu i pod-
kreślania własnej niezależności. Dla-
tego dobrze byłoby, gdyby nastolatek 
samodzielnie mógł wybrać meble, ko-
lorystykę ścian oraz dodatki. We wnę-
trzu pamiętajmy, aby znalazło się wy-
godne łóżko, pojemna szafa, półki na 
książki, biurko oraz miejsce do sie-
dzenia.

BE
LL

AM
Y

eLegancKi
może służyć do zabawy, leżenia na brzusz-
ku, ale także jako ozdobny dywanik w pokoju 
dziecka lub teepee (dużego baldachimu). 
miękki dywanik – mata do zabawy z kolekcji 
magnolia. od 159 zł, muzPony
muzpony.com

beZpiecZny sen
bambusowy kokon dla niemowlaka z kolekcji Nature 

bamboo by amy to gwarancja spokojnego i bezpiecz-
nego snu maluszka. mięciutki i delikatny kokon można 

wykorzystywać na wiele sposobów, które podpowiada 
wyobraźnia. doskonale się sprawdza w niemowlęcym 

łóżeczku i w łóżku rodziców. 
amy kokon bambusowy Nature bamboo 

Chmurkowe podróże, ok. 275 zł, amy
amy.com.pl

ideaLny dLa wRażLiwej sKóRy
doskonale się sprawdza jako ochraniacz w łóżeczku 
i w łóżku rodziców. Siedzącym maluszkom 
towarzyszy podczas zabaw na podłodze, a starszaki 
wykorzystują go na różne sposoby w trakcie 
kreatywnych szaleństw. 
Warkocz-ochraniacz bambusowy Nature bamboo  
by amy linia ptasi Gaj miętowy, ok. 313 zł, amy, 
amy.com.pl
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Pastelowe nuty
Niezbędne mebelki i elementy wyposażenia 

pokoju dla dziecka.

8

3

7
mięciutKi i deLiKatny

Kokon warkocz 2w1 to produkt dostęp-
ny w rozmiarach 210 i 240 cm. Jest mię-

ciutki i delikatny, nie podrażnia wrażli-
wej skóry dziecka. Jest wielofunkcyjny, 
doskonale się sprawdza w niemowlę-
cym łóżeczku i w łóżku rodziców. Kie-

dy wyjedziecie na wakacje zastąpi tury-
styczne łóżeczko i matę do przewijania.  

amy kokon-warkocz bambusowy  
Nature bamboo dębowa polanka Szara,  

512 – 544 zł, amy
amy.com.pl

9
6wyjątKOwa

designerski akcent, który świetnie 
sprawdzi się na każdej komodzie lub 
stoliku nocnym w pokoju dziecka. 
lampa stołowa rabbit, 669,90 zł,  
westwinG now
westwingnow.pl

4dRewniane
dekoracja do pokoju dziecka, którą można za-
mocować na ścianie lub oprzeć w dowol-
nym miejscu. Spodenki misia można pomalo-
wać w 6 wybranych kolorach lub pozostawić 
w naturalnym kolorze drewna.
drewniany misiu, 13,99 zł, aLe cudne
alecudne.pl

2twORZy póŁmROK
Stworzona z myślą o najmłod-
szych pociechach. Sprawdzi się 
zarówno w przypadku malusz-
ków, jak i nieco starszych dzie-
ciaczków. Stawiając ją obok łóż-
ka uzyskasz delikatną poświatę, 
tworzącą przyjemny półmrok.
lampka S197-bersi, edinos, 
edinos.pl

spOsób na 
pORZądeK

Z nowym workiem na zabawki 
od moKee zabawa nigdy nie była 
taką frajdą. po zabawie wystarczy 

pociągnąć za sznurek, a chaos 
zmieni się w spokój i porządek. 

Worek na zabawki, moKee
pl.mokee.eu

pRZydatny
Estetyczny wygląd oraz 
kolorystyka, sprawiają, 
że organizer dopasuje 

się do każdego wnętrza 
dziecięcego pokoju. 

3 Sprouts Stojak na książki 
Sowa Grey, 173,01 zł, 

bamboLi
bamboli.pl

nieZwyKŁa
oryginalna dekoracja do 

pokoju dziecięcego.
Zestaw plakatów Kids 

z elementami zwierzęcego 
świata, 349 zł,  

HoGstudio
art-madam.pl

1ROŚnie RaZem 
Z dZiecKiem
Zabawka dla 
niemowląt, domek dla 
lalek, wreszcie wieszak 
na ubrania dla starszych 
dzieci. Kolorowe 
zabawki stymulują 
rozwój Twojego 
dziecka i są wykonane 
z miękkiej i przyjemnej 
w dotyku bawełny.
Elodie baby Gym, 378 zł, 
scandinaVian baby
scandinavianbaby.pl

udana Zabawa
Nieograniczone możliwości udanej za-

bawy wspierającej koordynację ruchową 
i motorykę najmłodszych. prosty design 

drewnianej zjeżdżalni z komfortowymi 
dla dziecka stopniami doskonale wpisze 

się w trendy dziecięcych pokoików. 
drewniana zjeżdżania, baJum

bajum.pl
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POŚCIELE DLA DZIECI

Percy (Milk) Percy (Fine Blue)

Percy (Poppy)

Percy (Candy)

https://www.bellamy.pl/
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uŚmiechnięte
Te sympatyczne, uśmiechnięte istotki to 
lampki nocne lumilove barbapapa. dzięki 
niewielkim rozmiarom mogą towarzyszyć 
dzieciom we wszystkich przygodach 
w ciągu dnia lub rozświetlać noce 
i czuwać nad nimi uspokajając swoim 
ślicznym serduszkiem i pięknym uśmiechem. 
Nie nagrzewa się, więc dzieci mogą ją 
bezpiecznie przykryć kołderką i spokojnie 
razem zasnąć.lampka barbapapa pabobo, 
abaKusbaby, abakusbaby.pl

10

FunKcjOnaLne
Łóżeczko z szafeczką, przewijakiem, 

szufladą (opcjonalnie) oraz półka-
mi to mebel zmieniający się wraz 

z Twoim dzieckiem i dostosowujący 
się do jego potrzeb.

Wielofunkcyjne łóżeczko 70 x 120 cm  
tapczanik 70 x 160 cm - Up!,  

beLLamy
bellamy.pl

mięciutKa
panda Clementoni szybko stanie się 

najlepszym przyjacielem dziecka. dzięki 
specjalnemu metajęzykowi i słodkim 

melodiom, przytulanka uspokoi malucha 
i pomoże mu się zrelaksować. dbałość 

o szczegóły to owoc stuprocentowej 
włoskiej kompetencji. 

panda Clementoni, cLementoni
clementoni.com/pl

pOjemny
materiałowy kosz na zabaw-

ki, koce, ubrania i wszelkie skar-
by Twojej pociechy. ma poręczne 

uszy, jest miękki i jednocześnie 
trzymający formę, nadaje się do 

prania w pralce.
Kosz na zabawki Tobi, 149 zł,  

yeLLow tiPi
yellowtipi.pl

wieLOFunKcyjny
Te duże i nowoczesne stoisko jest wszech-
stronne, a jego funkcjonalność można zmie-
nić w mgnieniu oka. Elastyczne moduły do-
starczają nieskończonych możliwości w ra-
mach kreatywnej zabawy. Komplet można 
postawić wszędzie, z łatwością dostosuje się 
do każdej przestrzeni.  
Wielofunkcyjny drewniany sklep Fresh i kuch-
nia dla dzieci 2 w 1 Small Foot, 
HoPLiK
hoplik.pl

pRywatny KąciK
można go zawiesić nad łóżkiem 
lub stworzyć osobny kącik do za-
bawy. metalowy stelaż jest łatwy 
w montażu i demontażu. miękki 
i miły w dotyku.
baldachim sufitowy lniany dusty pink, 
beLLamy, bellamy.pl

uniweRsaLny
Wykonany z wysokiej jakości, odpornego po-
liestru o wymiarach: 52 cm x 44 cm x 43 cm. 
Nie jest za mały ani zbyt duży: dzięki swo-
jemu rozmiarowi doskonale nadaje się dla 
dziecka. Charakteryzuje go również ciekawe 
wzornictwo oraz interesująca forma, a także 
uniwersalna, beżowa kolorystyka.
Fotel dla dzieci z oparciem miś,  
atmosPHera for Kids, emako.pl
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Bez względu, na to czy planujesz podróż samochodem, rowerem 
czy pieszo, zadbaj o  właściwe zabezpieczenie malucha. Atesto-
wane foteliki i wózki, wyposażone w pasy i inne zabezpieczenia, 
mogą uratować zdrowie, a nawet życie dziecka.

Jaki fotelik
i wózek kupić?

RECARO Salia 125 i-Size | 40 – 125 cm. Obrotówka 
z imponująco długim okresem użytkowania, 

od urodzenia aż do 7 lat. Funkcjonalność Salii 
125 to także system regulacji jedną ręką, system 

wentylacji czy też zaawansowana ochrona 
boczna (ASP). To wszystko składa się na 

uniwersalny i wszechstronny fotelik.  
1996 zł, RECARO, 

recaro-kids.pl

RE
CA

RO

CYBEX Anoris T i-Size. Fotelik samo-
chodowy, który łączy ochronę rewolu-
cyjnej technologii poduszki powietrz-
nej z możliwością komfortowej podróży 
przodem do kierunku jazdy.   
CYBEX, cybex-online.com/pl

i-Snug™. Leciutki cud – jedno 
z najlżejszych dostępnych no-

sidełek dla niemowlaków w 
standardzie i-Size: zaledwie 

3,25 kg. Profesjonalny obroń-
ca, którego warto mieć zawsze 
ze sobą w każdej podróży. Jest 
bowiem nie tylko niesamowi-
cie lekki, ale przede wszystkim 
niezwykle pewny w ochronie. 

JOiE, joie-polska.pl

Bastiaan. Dzięki podstawie obracanej o 360° dzieci 
mogą być przewożone przodem lub tyłem do kierunku 

jazdy. Regulacja oparcia i 7 poziomów wysokości za-
główka. Możliwość montażu za pomocą iSOFiX + Top 

Tether lub pasów. Wkładka lędźwiowa i wkładka  
Dri-Seat. 579,99 zł, LiOnELO, 

lionelo.com

Recaro Lexa. ultralekka, nowo-
czesna spacerówka ważąca 
6,4 kg z homologacją do 22 
kg (4 lat). Spacerówkę wypo-
sażono w mechanizm składa-
nia jedną ręką, regulację opar-
cia i podnóżka, obszerną bud-
kę z filtrem uPF50+. Komfort 
zapewniają innowacyjne w 
pełni amortyzowane bezob-
sługowe koła oraz hamulce 
flip-flop. 1196 zł, RECARO, 
recaro-kids.pl
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WYBÓR FOTELIKA
Wygodny i bezpieczny fotelik to absolutna 
podstawa podróży z maluchem. Podczas 
jego wyboru i zakupu nie oszczędzaj na 
bezpieczeństwie! Różne „okazje” czyha-
ją za rogiem – nie daj im się zwieść. Skąd 
zdobyć informacje o zakupie? Zaufaj do-
świadczonym rodzicom, porozmawiaj ze 
znajomymi. Skarbnicą wiedzy jest również 
Internet – skorzystaj z opinii na forach in-
ternetowych, wielu rodziców rekomendu-
je sprawdzone sklepy przekierowując na 
strony godnych polecenia producentów 
i dystrybutorów.
Jeśli korzystasz z używanych sprzę-
tów, udaj się do fachowca, który wspól-
nie z tobą sprawdzi stan zużycia poszcze-
gólnych elementów. Fotelik może być ład-
ny i zadbany, lecz może mieć uszkodze-
nia, które wpłyną na bezpieczeństwo ma-
luszka podczas podróży. Warto mieć to na 

uwadze podczas wyboru konkretnego 
egzemplarza.
Pamiętaj, by prawidłowo zamontować 
fotelik w samochodzie – nawet najlep-
szy model nie zapewni bezpieczeństwa 
twojemu dziecku, jeśli będzie źle i nie-
stabilnie zamocowany.

WÓZEK
Jeśli mowa o spacerze, zawsze staramy 
się dobrać najodpowiedniejszy rodzaj 
transportu. W zależności od tego, jaką 
trasę chcemy przebyć, wybieramy od-
powiedni koszyk niemowlęcy lub no-
sidło dla noworodków, jeśli nie jest to 
zbyt duża odległość. Jednak gdy wybie-
ramy się nieco dalej, możemy skorzy-
stać z dobrze wyposażonego wózka. Po-
winien on mieć odpowiednie kółka, 
przystosowane do krawężników i chod-
ników naszych miast. Na dno gondo- Tekst: Redakcja „Dobrej Mamy”

li układamy kocyk, warstwę izolującą od 
ewentualnego nawiewającego zimnego 
powietrza. Układamy dziecko na płaskim 
podłożu bez dodatkowych poduszek i 
kołder. Okrywamy kocykiem lub zakła-
damy śpiworek, rozpinany od dołu po 
szyję. Dobrze, jeśli w wyposażeniu nasze-
go wózka jest regulacja nachylenia kąta 
powierzchni, na której będzie transpor-
towany maluszek. Możemy ustawić po-
chylenie nie większe niż 30 stopni.

BEZpIEcZEńsTWO nAjWAżnIEjsZE
Odpowiednio dobrany fotelik samocho-
dowy powinien być nie tylko wygod-
ny dla malucha, ale też musi zapewniać 
mu maksymalne bezpieczeństwo. Warto 
zwracać więc uwagę na atesty, pasy, bocz-
ne osłony.

Cybex Melio Street. Wyruszcie w niezwykle lekki spacer 
z towarzyszem miejskich podróży Melio Street. ultralekki 

i ultrakompaktowy wózek Melio Street z łatwością składa 
się za pomocą jednej ręki do wolnostojącego pakunku. 
Jego oryginalny i miejski design inspirowany jest sztuką 

uliczną z miast na całym świecie. CYBEX, 
cybex-online.com/pl-pl

Wózek QuiD. ultra lekki (5,9 kg) i kompaktowy 
wózek QuiD włoskiej marki inglesina. Dzięki swoim 

niewielkim wymiarom zmieści się do luku bagażowego 
w samolocie. Duża budka z ochroną uV, składanie 
za pomocą jednej ręki, regulowane oparcie oraz 

przestronny kosz sprawiają, że Quid jest idealnym 
towarzyszem podczas wakacji. 

999 zł, ingLESinA, miko.poznan.pl

Wózek Elodie Details MOnDO z gondolą sprawi, że wózek 
MOnDO stanie się Twoim jedynym! Bezpieczna i przytulna 

gondola dla dzieci do 6 miesiąca życia lub 9 kg, później Twój 
maluch podróżuje w komfortowej spacerówce, która sprawdzi 

się w mieście i na wakacjach. 
1599 zł, SCAnDinAViAn BABY, scandinavianbaby.pl  

Mika 2 w 1. Przestronna gondola i ergonomiczna spacerówka 
to wielofunkcyjne rozwiązanie na lata. Całość można złożyć 

do kompaktowych rozmiarów jedną ręką. Duże, amortyzowane 
koła z bieżnikiem poradzą sobie w każdym terenie, a bogaty 

zestaw akcesoriów sprawdzi się o każdej porze roku.   
1499 zł, LiOnELO, lionelo.com

RECARO Lexa Elite. Do 22 kg, do 4 lat. To wyjątkowo lekka spacerówka 7,8 kg z przekładanym siedziskiem 
przód/ tył i mechanizmem składania jedną ręką. Bardzo obszerna budka, w pełni amortyzowane obrotowe 

koła oraz wygodne i szerokie siedzisko zadbają o komfort wszystkich podróży.  
1496 zł, RECARO, recaro-kids.pl
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MAMA 
Co kupić? Co powinno być  

warte uwagi rodziców? Co może 
się okazać szczególnie przydatne 

w opiece nad maluszkiem? 
Oto ciekawe propozycje.

BoboVita PORCJA ZBÓŻ mleczna 7 zbóż 
zbożowo-jaglana owocowa po 8.  

miesiącu życia
Zawiera bezpieczne i różnorodne zboża (nawet 
7 rodzajów wartościowych zbóż), których każda 

partia przechodzi nawet ponad 600 testów jakości 
i bezpieczeństwa. 

 BoboVita, 8,99 zł/210 g
bobovita.pl

Isispharma neoTONE Radiance serum na 
dzień likwidujące przebarwienia skóry 

z filtrami SPF50+ 
unikalne połączenie stabilnych filtrów uVA/uVB oraz 
synergistycznie działających składników aktywnych 

neoTOnE Radiance hamuje nadprodukcję melani-
ny niwelując przebarwienia skórne po ciąży oraz za-

bezpiecza przed powstaniem nowych plam. 
Isis pharma, ok. 110 zł/30 ml 

ekopharm.pl

Dromin, 100 tabletek, suplement diety
Zdrowa skóra, włosy i paznokcie. Polecany 

młodzieży i dorosłym w okresach osłabienia 
organizmu i przemęczenia. Zawiera drożdże 

i minerały. Drożdże zawierają witaminy z grupy B, 
które są naturalnie wbudowane w komórkę drożdży 

i z tego względu doskonale przyswajalne. 
Farmina sp. z o.o., 

farmina.pl

Sweet Moments
 Lekki olejek do pielęgnacji wrażliwej skóry nie-

mowlęcej na bazie naturalnych składników. Chroni 
delikatną skórę przed utratą wody, wspomaga usu-
wanie ciemieniuchy, doskonały do masażu zarówno 
dziecka jak i mamy. Surowce z upraw ekologicznych. 

U Franciszka, 64 zł/125 ml 
ufranciszka.pl

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 
najbardziej zaawansowana formuła wśród mlek 

następnych nutricia. Teraz w nowym opakowaniu, 
które w pełni nadaje się do recyklingu. 

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwła-
ściwszym sposobem żywienia niemowląt.

Bebilon, ok. 69,99 zł/800 g 
BebiProgram.pl

Kosmetyki Bellamama
Kosmetyki Bellamama gwarantują efekt intensyw-
nie nawilżonej i odżywionej skóry, przy zachowa-
niu maksymalnego bezpieczeństwa dziecka. na 

szczególne wyróżnienie zasługuje formuła boga-
ta w kwasy Omega 3,6 i 9 oraz skuteczne działa-

nie ujędrniające. 
Bellamama, 

bellamama.pl

Śliniaczek bawełniany/apaszka
Od zewnątrz i wewnątrz miękka 100% bawełna. 

W środku laminacja, która ogranicza przemakanie.  
Regulowane zapięcie – dwie pozycje 30-35 cm.

Śliniaczek może służyć również jako chusta/apa-
szaka/szaliczek na chłodniejsze dni lub jako stylo-

wy dodatek do ubrania (duży wybór wzorów). 
Simed PPH, Ok. 9 zł 

simed.pl

Dermokosmetyk Glyco-A
Poprawia wygląd skóry, (świetlistość, koloryt, 

gładkość). Regeneruje skórę starzejącą się, zwięk-
sza jej elastyczność, jędrność i napięcie. Stymuluje 
syntezę kolagenu, spłyca zmarszczki, usuwa prze-
barwienia np. po ciąży, po lecie i efekty foto-sta-
rzenia się skóry, poprawia stan suchej skóry. Do 

użytku po ciąży i okresie karmienia piersią. 
Isis pharma, ok. 59 zł/30 ml 

isis-pharma.pl
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Szczoteczki soniczne VITAMMY Smile
 Czas na mycie ząbków - czas na zabawę! Szczo-

teczki soniczne ViTAMMY Smile polecane są dla dzie-
ci, które jeszcze nie wypracowały właściwej techni-
ki szczotkowania. Wspomagają proces samodzielne-
go szczotkowania zębów. Przeznaczone są dla dzie-
ci powyżej 3 roku życia.  Regularne używanie szczo-

teczki sonicznej zapewnia zdrowe dziąsła i zęby.
Vitammy, 65 zł 

vitammy.pl 

Pojemnik na zużyte pieluszki  
Dress Up Angelcare

To doskonała izolacja nieprzyjemnych zapachów, dzię-
ki zastosowaniu wkładów ze specjalnej 7-warstwowej 
folii z powłoką antybakteryjną. na pojemnik można za-
łożyć kolorowy rękaw, przez co jest nie tylko praktycz-
ny, ale także może być ozdobą pokoiku dziecięcego. Po-
jemniki na zużyte pieluszki Angelcare to niezbędny ele-

ment niemowlęcej wyprawki.
Angelcare 

angelcare.pl

Kołderka bambusowa 100 x 70cm 
Nature Bamboo by Amy linia Leśna 

Zabawa Ciemnozielona
Lekka, delikatna i mięciutka, otula skórę , zapew-

niając optymalną temperaturę ciała o każdej porze 
roku. uszyta z tkaniny bambusowej która doskona-
le absorbuje wilgoć i chroni przed promieniami uV. 

Wypełniona ociepliną Babysoft.
Amy, ok. 168 zł/kołderka, 69 zł/poduszka 

amy.com.pl

Delicol
Sprawdzony i rekomendowany przez Polskie To-

warzystwo Pediatryczne produkt Delicol eliminuje 
przyczynę i łagodzi objawy kolki niemowlęcej spo-
wodowanej nietolerancją laktozy. Jest to produkt 

naturalny, bez konserwantów i może być stosowany 
już od 1 dnia życia.

Aflofarm 
delicol.pl

Linomag®

Żel do mycia ciała i głowy. Polecany do codziennej 
kąpieli dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Substan-
cje aktywne stanowią połączenie łagodnych środ-
ków myjących, oleju lnianego bogatego w nnKT, 

w tym kwasy omega-3 i omega-6 oraz pantenolu. 
Delikatnie myje, oczyszcza i odżywia.   

PF „Ziołolek” , 14,80 zł/200 ml 
ziololek.pl

Rybka termometr do kąpieli
To bezpieczny produkt, który pozwoli utrzymać 
właściwą temperaturę podczas kąpieli dziecka. 

unoszący się na wodzie termometr bezrtęciowy po-
zwala na precyzyjne określenie temperatury w stop-

niach Celsjusza. Jest wykonany z trwałego, nie-
tłukącego tworzywa. Dziecięcy motyw zapewnia 

świetną zabawę podczas kąpieli.
Canpol Babies, 9,90 zł 

canpolbabies.com

Śliwka Luksusowa w czekoladzie
niezapomniane wrażenia smakowe dzięki unikalnej 

kompozycji soczystej, rozpływającej się śliwki 
otulonej aksamitną czekoladą deserową. Każda 

śliwka jest ręcznie zawijana, a każdy kęs przenosi 
do krainy niepowtarzalnego smaku polskiej tradycji. 

Gibar  
 gibar.com.pl 

Becik-rożek bambusowy
Becik rożek bambusowy nature Bamboo by Amy,  

linia Leśna Zabawa Szałwiowa. 
Amy, ok. 145 zł 

amy.com.pl

Masło do stóp Kneipp®

Masło do stóp Kneipp® z naturalnym olejkiem 
z pomarańczy, o wspaniałym cytrusowym zapachu 

odświeża stopy, działa dezodorująco, zawarty 
w produkcie nagietek regeneruje, a masło Shea 

nadaje przyjemne uczucie miękkości. Mocznik nawilża, 
a dopełnieniem pielęgnacji jest pantenol i witamina E. 
Kosmetyk wegański, dostępny w drogeriach Rossmann, 

Hebe, Superpharm i Douglas.
Kneipp, ok. 34 zł/100 ml  

swiatkneippa.pl
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Szkoły
rodzenia wydawnictwo@grupadobrydom.pl

 Jeśli chcesz, by Twoja Szkoła Rodzenia znalazła się w naszym 
spisie – napisz do nas! Dane adresowe zamieścimy również na 
naszej stronie www.dobra-mama.pl. Jeśli chcesz podzielić się 
swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowywania 
do macierzyństwa i opieki nad niemowlęciem – skontaktuj się 

z nami! Na maile czekamy pod adresem:  

Zapraszamy do współpracy!

Białystok 
Szkoła Rodzenia na Bema
ul. Bema 89 D, 15-370 Białystok
tel. 85 741 58 95, szkolarodzenia.bialystok@wp.pl

Szkoła Rodzenia Bobas
ul. Starobojarska 12/4, 15-073 Białystok
tel. 609 265 551, beatabogusz@op.pl

CzeChowiCe-DzieDziCe  
Szkoła Rodzenia Bobas
ul. Kochanowskiego 4, 43-502 Czechowice-Dziedzice 
tel. 606 124 737

eLBLĄG  
Szkoła Rodzenia Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu
ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
tel. 55 239 56 06, atalaj@szpital.elblag.pl

GDańsk  
POZ-Medik
ul. F. Hynka 30, 80-465 Gdańsk 
tel. 535 911 195, pozmedik@gmail.com

PULS-MEDIC RADOSNE NARODZINY
ul. Jaśkowa Dolina nr 132 pok. 11, 80-286 Gdańsk 
tel. 694 824 348, 697 376 045, 503 033 356,
szkola.rodzenia@pulsmedic.pl

GiżyCko
Szkoła Rodzenia Ewy Chabas
ul. Moniuszki 8/6, 11-500 Giżycko
tel. 600 924 875, echabas@op.pl

GłoGÓw
Centrum Przyjazne Rodzinie
Garncarska 23-25, 67-200 Głogów
504 251 033, 725 509 508, centrumprzyjaznerodzinie@wp.pl

Gostyń
Akademia Przyszłych Rodziców, 63-800 Gostyń,  
ul. Laurentowskiego 4, tel. 696 147 004 
ksiezna61@interia.pl

katowiCe
Szkoła rodzenia MIŚ KULECZKA
Spokojna 61, 43-175 Wyry
tel. 601 558 953, kontakt@miskuleczka.pl

kęDzierzyn-koźLe
„Odrzańskie Maluchy”
ul. Doktora Judyma 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. 690 185 589, 
odrzanskie-maluchy@e-szpital.eu

kÓrnik
Malinowa Szkoła Rodzenia
ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, 62-035 Kórnik, 
692 194 491, szkola@malinowerodzenie.pl

krakÓw
Picolino 
ul. Twardowskiego 42, 30-337 Kraków, biuro@picolino.pl
tel. 883 608 832

Szkoła Rodzenia UJASTEK
ul. Ujastek 3, 31-752 Kraków, szkola@ujastek.pl 
tel. 600 420 674

LuBLin
Szkoła Rodzenia przy Rodzinnym Centrum Medycznym Lubimed
ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin
tel. 603-130-850, szkolabajbus@op.pl

Szkoła Rodzenia Lidia
ul. Żulińskiego 8, 20-706 Lublin
607 217 417, lidia@szkolarodzenia-lublin.pl

łoMża
Akademia Rodzica
ul. Wyszyńskiego 2 lok. 6, 18-400 Łomża
tel. 862-166-555, recepcja@medycynalomza.pl

łÓDź
Akademia Rodzenia Malinowa
ul. Jana Kilińskiego 21, 90-205 Łódź
tel. 731 189 069, rejestracja@przychodniamalinowa.pl; malgorzata.
malik@przychodniamalinowa.pl

Więcej szkół rodzenia dostępnych na abcdobrejmamy.pl
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MieLeC
Szkoła Rodzenia „Aktywni Rodzice”
ul. Leśna 3/1, 39-300 Mielec
tel. 881 489 851, 513 692 281, fundacja@medi3.pl

MiLanÓwek 
Szkoła Rodzenia w Milanówku Barbara Małek
ul. Okrzei 15, 05-882 Milanówek
tel. 512 342 694, barbara.belewicz@onet.pl

nowy sĄCz
Szczęśliwie Urodzeni
ul. Rokitmańczyków 32, 33-300 Nowy Sącz,  
e.kaminska2@wp.pl, tel. 606 906 815

Piekary ŚLĄskie
Edukacja przedporodowa w ramach POZ
ul. Tarnogórska 46 A, 41-945 Piekary Śląskie
tel. 509 951 180, sonia.medisplus@gmail.com

Szkoła Rodzenia Babycare 
ul. Bytomska 64, 41-940 Piekary Śląskie  
tel. 515 679 613, nzozmedicare1@gmail.com

Poznań
Szkoła Rodzenia Mama Gaja
ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań
tel. 530 812 811, kontaktmamagaja@gmail.com

HEGET Nauka Rodzenia
ul. Kanclerska 2, 60-327 Poznań
tel. 795 884 422, biuro@heget.pl

Szkoła Rodzenia Mama i Ja 
ul. Kochanowskiego 6/1, 60-844 Poznań,  
mamaija.biuro@gmail.com 
tel. 690 898 498

sosnowieC
Szkoła Rodzenia Przy Diecezjalnym Centrum Służby 
Rodzinie I Życiu
ul. Skautów 1, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 269 51 70,  
519 512 817, rodzina@sosnowiec.opoka.org.pl

PszÓw
NZOZ „VITAMED” Szkoła Rodzenia,  
ul. Andersa 22, 44-370 Pszów
tel. 32 729 13 15, 32 729 10 92, nzoz_vitamedp@wp.pl

ryBnik
Szkoła Rodzenia SAJA
ul. Bolesława Chrobrego 9, 44-200 Rybnik
tel. 573 406 133, saja.polozna@gmail.com

PRO FEMINAE NZOZ 
ul. Reymonta 60, 44-200 Rybnik, tel. 607 677 320, 607 677 321

rzeszÓw
„Nasz Skarb” Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Klinicznym nr 2 w Rzeszowie, 
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
tel. 17 866 40 07, 506 436 323, nasz.skarbek@gmail.com

staLowa woLa
Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Powiatowego 
Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
ul. Staszica 4,  37-450 Stalowa Wola
tel. 15 843 33 58, 15 843 33 36, 603 621 062,  
polozniczy@szpital-stw.com

szCzeCin
Centrum Narodzin MAMMA
ul. Batalionów Chłopskich 88, 70-764 Szczecin
tel. 501 145 741, 91 462 80 00, szkolarodzenia@centrumnarodzin.pl

tarnÓw
Szkoła Rodzenia „Humano”
ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
tel. 14 63 10 305, 14 63 10 478, 14 63 10 479, 14 63 10 461,  
administracja@ssz.tar.pl

Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 
SzpitalaWojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
ul. Lwowska 178 A, 33-100 Tarnów, tel. 14 631 57 98

warszawa
Szkoła Rodzenia „Dla Ciebie” 
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. 605 304 657, klinikap@wp.pl

wroCław
Świadomi Rodzice
ul. Przyjaźni 54/U02, 53-030 Wrocław, mar.olb@interia.pl 
tel. 607 855 212
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Dobre adresy
ABAKUSBABy    abakusbaby.pl

AFlOFARM    aflofarm.pl

ANITA    anita.com

AMy     amy.com.pl

APC INSTyTUT     apcinstytut.pl

ATTIPAS     attipas.pl

BEBIKO     bebiklub.pl

BEllAMy     bellamy.pl

BOBOVITA     bobovita.pl

CEBA BABy     cebababy.eu

CHICCO     chicco.pl

CyBEX     cybex-online.com

EKOPHARM     ekopharm.pl

FARMINA     farmina.pl

GENOSCOPE     genoscope.pl

ISISPHARMA     isis-pharma.pl

KElO-COTE     kelo-cote.pl

KERABIONE     kerabione.pl

KNEIPP     kneipp.com/pl

MEDIDERM BABy     medidermbaby.pl

NESlING     nesling.pl

NOVAMA     novama.pl

RECARO     recaro-kids.pl

SCANDINAVIAN BABy     scandinavianbaby.pl

SIMED PPH     simed.pl

U FRANCISZKA     ufranciszka.pl

URGO     urgo.com

URIAGE     uriage.com

WAX     wax-sklep.pl

VAGICAl     vagical.pl

VAlENTIS     zakupto.eu

Oto firmy, które WAM polecamy!

NESLING.PL
ul. Wrzesława Romańczuka 6, 35-302 Rzeszów
tel.: 530 509 110, e-mail: bok@nesling.pl

nesling.pl

Światowy lider 
w produkcji 
żagli, rolet 
i pergoli

SPRAWDZOnE PRZEZ MAMY
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Ciekawe tematy, atrakcyjne upominki,
wyjątkowi goście! 

Oglądaj nas 
w czwartki 

w sieci!
facebook.com/dobra.mama

Zapraszamy wszystkich rodziców 
na spotkania online!

ORGANIZATOR

LIVE

https://www.facebook.com/dobra.mama
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Spodziewasz 
się dziecka?

Szukasz informacji na temat ciąży, porodu, 
opieki nad maluszkiem?

Zajrzyj na portal:

www.abcdobrejmamy.pl

A B C

AUTOPROMOCJA

Zamów już dziś: www.dobra-mama.pl/prenumerata
Infolinia: 17 852 52 20

cena zawiera koszty przesyłki

6 wydań 75 zł 
Kup poradnik „Dobra Mama” 
bez wychodzenia z domu

Z pierwszym numerem 
otrzymasz smoczek 

uspokajający 
PhysioForma 

Soft 0-6m

o wartości 15,90 zł*

Superprezent!
dla Czytelników

* Sugerowana cena detaliczna produktu dostępnego w sprzedaży,  
może różnić się od ceny sprzedaży obowiązującej w danym sklepie, 

smoczek dołączony do prenumeraty stanowi próbkę nieprzeznaczoną do sprzedaży.

REDAKCJA 
KRZYSZTOF BABIARZ
MAŁGORZATA SERWIN
AGATA SCHIFFER
SYLWIA PRZYTUŁA
redakcja@grupadobrydom.pl, tel. 509 395 396

OPRACOWANIE GRAFICZNE
GRZEGORZ PIWKO
RAFAŁ KOZIARZ

REKLAMA
reklama@grupadobrydom.pl, tel. 669 446 464

PRENuMERATA 
prenumerata@grupadobrydom.pl
tel. 601 213 376 

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE  
Shutterstock

ZNAJDZIESZ NAS NA:



https://kneipp.istore.pl/


So sixty

Lotta

Pinette
Odwiedź nas na www.bellamy.pl i dowiedz się więcej Dołącz do nas

Bellamy ul. Kościuszki 27, 38-500 Sanok, tel. kom. 533 994 698, www.bellamy.pl, biuro@bellamy.pl

https://www.bellamy.pl/
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