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MÐÙË + ÊÁËÁÌÁÊÉ
Δυνατά σημεία προώθησης
3 μπώλ σε 1
Το μπώλ με το καλαμάκι κάνει ευκολότερο
& πιο διασκεδαστικό για το παιδί να πίνει/τρώει
σούπες,φρουτόκρεμα,δημητριακά κτλ.
Η ελαστική υποδοχή το μετατρέπει
σε μπώλ/συγκρατητή για σνάκς

Χαρακτηριστικά
Μεγάλες λαβές για ευκολο κράτημα που
ενθαρύνουν την ανεξαρτησία
Αποσπώμενο καλαμάκι &κλίπ
Σχήμα μπώλ δάκρυ
Αντιολισθητική βάση
Ευκολο καπάκι αποθήκευσης
Υποδοχή σνάκ
Κατάληλο για πλυντήριο πιάτων & μικροκύμματα

Λεπτομέρειες
Κατασκευασμένο από πολυπροπυλαίνιο&ΤΡΕ
Διαστάσεις :9.5 x 9 x 14.5cm (με καλαμάκι)
9.5 x 7.5 x 14.5cm(χωρίς καλαμάκι)
Χωρίς BPA ,Φθαλάτες&PVC

Διαθέσιμο σε

3 μπώλ
σε 1

www.probaby.gr

ÓÅÔ ÊÏÕÔÁËÏÐÇÑÏÕÍÏ
Δυνατά σημεία προώθησης
Πατενταρισμένο πηρούνι ιδανικό σε σχήμα/μέγεθος
για μικρά στοματάκια
Κεκλιμένες λαβές που ενθαρύνουν το σωστό
συσχετισμό θέσης χεριού-στόματος

Χαρακτηριστικά
Λαβές εύκολου πιασίματος που
ενθαρύνουν την ανεξαρτησία
Μεγάλο κεφάλι κουταλιού /φτυαράκι
Πρακτική θήκη μεταφοράς/αποθήκευσης

Λεπτομέρειες
Κατασκευασμένα από πολυπροπυλαίνιο & ΤΡΕ
Διαστάσεις :πηρούνι 11cm κουτάλι 13cm
Θήκη κλειστή 14 x 5.5 x 3.5cm

Σχεδιασμένα με τη
συνεργασία παιδιάτρων/
αναπτυξιολόγων
θεραπευτών

Χωρίς BPA ,PVC & φθαλάτες

Διαθέσιμο σε

www.probaby.gr

ÐÉÁÔÏ
Δυνατά σημεία προώθησης
Κρατά τις τροφές ομαδοποιημένες
με εσωτερικά χωρίσματα

Χαρακτηριστικά
Εύκολες λαβές πιασίματος
Αντιολισθητική βάση
Κατάληλο για πλυντήριο πιάτων &μικροκύμματα

Λεπτομέρειες
Κατασκευασμένο από πολυπροπυλαίνιο & ΤΡΕ
Διαστάσεις: 26x19x1.6cm
Χωρίς ΒPA,PVC & φθαλάτες

εύκολη
αποθήκευση

Διαθέσιμο σε

www.probaby.gr

ÐÏÔÇÑÉ ÌÅ ÊÁËÁÌÁÊÉ
Δυνατά σημεία προώθησης
Ευρηματικό καλαμάκι με βαρίδι που ακολουθεί το υγρό
σε οποιαδήποτε κλίση κι αν βρίσκετε το ποτήρι
Το παιδί δεν ρουφά αέρα & μπορεί να πιεί μέχρι
την τελευταία σταγόνα

Χαρακτηριστικά
Χειρολαβές
Εύκολο καπάκι flip
Μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων

Λεπτομέρειες
Ποτηρι & καπάκι κατασκευασμένα από πολυπροπυλαίνιο
Καλαμάκι σιλικόνης με ατσάλινο βαρίδι
Χωρητικότητα 240ml
Διαστάσεις 15x12x7.5cm
Χωρίς bpa,pvc & φθαλάτες

Διαθέσιμο σε

Αντ/κα καλαμάκια
& βούρτσα καθαρισμού

σετ καλαμάκια & βούρτσα
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πωλούνται
ξεχωριστά

ÌÐÉÌÐÅÑÏ + ÍÔÉÓÐÅÍÓÅÑ
Δυνατά σημεία προώθησης
Μπιμπερό με ντισπένσερ φόρμουλας στη βάση
Προετοιμασία στο σπίτι ,ταισμα στη βόλτα
Πιο υγιεινό & πρακτικό

Χαρακτηριστικά
Μετατρέπεται σε συμβατικό μπιμπερό
(τάπα συμπεριλαμβάνεται)
scoop

Θηλή σιλικόνης κατά των κολικών

plunge

Ευρηματικό ,εργονομικό & στυλάτο design
Κατάληλο για αποστειρωτή & πλυντήριο πιάτων
Χωρητικότητα 240 ml
Έρχεται με θηλή στάδιο 1

Λεπτομέρειες
Κατασκευασμένο από πολυπροπυλαίνιο
Διαστάσεις 22x7cm
Χωρίς BPA,PVC & φθαλάτες

Διαθέσιμο σε

shake and feed

ÔÓÁÍÔÁ ÌÐÉÌÐÅÑÏ
Ισοθερμική θήκη που ταιριάζει
στο μπιμπερό με το ντισπένσερ
Υλικό που καθαρίζετε εύκολα
λουράκι που πιάνει στο
καρότσι ή την κούνια
φερμουάρ
χωρίς bpa,pvc & φθαλάτες
Τροφοδότης με δίχτυ
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ÔÑÏÖÏÄÏÔÇÓ ÌÅ ÄÉ×ÔÕ
Δυνατά σημεία προώθησης
Αφήνει το μικρό σας να εξερευνήσει
νέες γεύσεις,υφές & χρώματα με ασφάλεια

Χαρακτηριστικά
Υγιεινό καπάκι
Λαβή εύκολη στο κράτημα
2 bonus ανταλακτικά διχτάκια
συμπεριλαμβάνονται
Μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων

Λεπτομέρειες
Κατασκευασμένο από πολυπροπυλαίνιο,δΊχτυ & TPΕ
Διαστάσεις 14x5.7cm
Χωρίς BPA,PVC & φθαλάτες

Διαθέσιμο σε

με 2 έξτρα
διχτάκια
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ÓÁËÉÁÑÁ ÂÏËÔÁÓ + ÅÕÊÁÌÐÔÏ ÊÏÕÔÁËÁÊÉ
Δυνατά σημεία προώθησης
Η μόνη σαλιάρα/θήκη που κλείνει
με φερμουάρ & περιέχει κουταλάκι

Χαρακτηριστικά
Εύκαμπτο μαλακό κουτάλι σιλικόνης
συμπεριλαμβάνεται
Διπλώνει και κλείνει με φερμουάρ
Θηλιά για να κρεμιέται στο καρότσι
Επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα

Λεπτομέρειες
Διαστάσεις ανοικτή 19.5x29cm
Διαστάσεις κλειστή 20x9x5.5cm
Χωρίς BPA,PVC & φθαλάτες

Διαθέσιμη σε
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ÊÏÕÔÁËÁÊÉÁ ÓÉËÉÊÏÍÇÓ
Δυνατά σημεία προώθησης
Ιδανικό για να ξεκινήσει να τρώει
& μαλακό γιά δάγκωμα
Όλο εύκαμπτο για μεγαλύτερη ασφάλεια
Σχεδιασμένο να χωράει μέσα στη σαλιάρα βόλτας

Χαρακτιριστικά
Εύκαμπτο
Ευκολο πιάσιμο
Μακρύ
Μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων

Λεπτομέρειες
Κατασκευασμένο από FDA
foodgrade σιλικόνη
Διαστάσεις 15cm
Χωρίς Bpa,pvc&φθαλάτες

εύκαμπτο κουταλάκι
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ÐÏÑÔÏÖÏËÉ ÁËËÁÃÇÓ ÐÁÍÁÓ
Δυνατά σημεία προώθησης
Το μοναδικό πορτοφόλι πάνας με ενσωματωμένη
θήκη για μωρομάντηλα
& διπλή πρόσβαση σε αυτά με
εξωτερικό και εσωτερικό πορτάκι

Χαρακτηριστικά
Compact,πλαστικό κουτί που έχει ότι χρειάζεται
για μια γρήγορη αλλαγή πάνας εκτός σπιτιού
Χώρος για 2 πάνες
Αδιάβροχο σελτεδάκι συμπεριλαμβάνεται
Κρατάει 20 περίπου μωρομάντηλα σε κλειστό
ενσωματωμένο διαμέρισμα
Ευκαμπτο αυτάκι συγκράτησης /τακτοποίησης

Διαθέσιμο σε

Λεπτομέρειες
Κατασκευασμένο από πολυπροπυλαίνιο
Διαστάσεις κλειστό 25x15.3 x5.9cm
Σελτεδάκι 48x43cm
Χωρίς BPA,PVC & Φθαλάτες
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ÊÏÕÔÉ ÁËËÁÃÇÓ ÐÁÍÁÓ & ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ
Δυνατά σημεία προώθησης
Σχεδιασμένο σαν είδος διακόσμησης σπιτιού
είναι μια στυλάτη προσθήκη σε οποιοδήποτε χώρο
Πολλές χρήσεις αφού μετά από πάνες & καλλυντικά
του μωρού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν κουτί
ζωγραφικής (μαρκαδόρους,πινέλα κτλ.)
& πολλές άλλες χρήσεις

Χαρακτηριστικά
Μεταφερόμενος σταθμός αλλαγής με χειρολαβή
Χώρος για κουτί μωρομάντηλων
Χωράει περίπου 12 πάνες
Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης
Επιφάνεια που καθαρίζεται με πανί
Σελτεδάκι αλλαγής αδιάβροχο συμπεριλαμβάνεται

Λεπτομέρειες
Διαστάσεις 28x94x23cm
Kατασκευασμένο από mdf & δερματίνη
Σελτεδάκι 48 Χ43 cm
Χωρίς Bpa,pvc&φθαλάτες

Διαθέσιμο σε

pretty in pink

blue lagoon

www.probaby.gr

