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Narodziny dziecka to moment szczególny - szykujemy się na niego całą ciążę, a
nawet i dłużej (z rozrzewnieniem wspominam ten czas ze zdjęcia)... To okres kiedy
możemy na spokojnie skompletować wszystkie niezbędne rzeczy dla naszego
maleństwa. Ważne, aby w tym wszystkim nie zapomnieć o sobie - Mato, Tato
spraw sobie przyjemność! Zadbaj o to by zarówno okres ciąży, jak i pierwsze chwile
z maleństwem przebiegały spokojnie i komfortowo.

W naszym niezbędniku podsuwamy Wam wyprawkowe propozycje - zarówno dla
dziecka jak i dla rodziców - mamy nadzieję, że nasz katalog dostarczy Wam cennych
informacji, ale i przydatnych inspiracji. To do czego Was zachęcamy, to do
stawiania na jakość, a nie ilość. Warto zainwestować w bezpieczne, dobre
gatunkowo materiały, które powstają w odpowiednich warunkach, najlepiej w
Polsce. Pamiętajcie, że kupując u polskich marek okazujecie im wsparcie w tym
trudnym czasie, a do tego macie gwarancję, że kupiony produkt jest najwyższej
jakości i pełen serca. Nie zapomnieliśmy również o maluszkach i straszakach, które
są już na świecie. Czekają na Was specjalnie przygotowane oferty - ich
szczegółowe warunki dostępne są na liście na końcu niezbędnika. Dodatkowo
znajdziecie tam wyprawkową checklistę oraz słowniczek do druku - mamy nadzieję,
że ułatwią Wam te ostatnie przygotowania.

Życzymy Wam samych dobrych wyborów i pięknych, wspólnych chwil!
Dziękujemy, że jesteście z nami!

Karolina
i zespół kiddostyle.pl
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Koronkowy biustonosz dla Mam karmiących z
miseczkami typu Soft. Dla kobiet poszukujących
eleganckiej bielizny i możliwości swobodnego
karmienia dziecka. Dzięki ozdobnym ramiączkom
pięknie podkreśli stylizacje z odkrytymi ramionami.

Cena regularna: 139 zł     |     Rozmiar: 70C-85F

Momtobe
Biustonosz Fave Soft Black

www.momtobe.pl

-15%

Wykonany z super miękkiej i elastycznej koronki, a
wnętrze miseczki wyłożone jest cienką warstwą
bawełny, nie posiada fiszbin. Po odpięciu miseczki
pierś nadal jest utrzymana w swojej pozycji, dzięki
specjalnej koronce połączonej z ramiączkiem.

Cena regularna: 129 zł   |   Rozmiar: 65D-85E

Momtobe
Biustonosz Unique Soft Light

www.momtobe.pl

-15%

Koszulka do kangurowania  posiada głębokie
rozpięcia z napami, które po odpięciu pozwolą
umieścić naszego malucha na klatce piersiowej taty. 
Pamiętajmy, że tata także potrafi, może i chce dać
maluszkowi ogrom ciepła, bliskości i pomocy.

Cena regularna: 119 zł     |     Rozmiar: S-XXL

FUN2BEMUM
Koszulka do kangurowania dla taty

www.fun2bemum.com

-10%

Wielofunkcyjny płaszcz dresowy, który dzięki
podwójnemu zamkowi poszerza się tworząc więcej
miejsca na rosnący brzuszek podczas ciąży.
Niezastąpiony podczas noszenia dziecka zarówno z
przodu jak i na plecach. 

Cena regularna: 279 zł    |     Rozmiar:  XS-4XL

FUN2BEMUM
Płaszczyk dla dwojga KAYA

www.fun2bemum.com

-10%
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W kilku kolorach, funkcjonalna, rozpinana w całości
na napki, sprawdza się perfekcyjnie w ciąży i po
porodzie. Wykonana z najwyższej jakości bawełny
organicznej - wygodna, miękka i przyjemna w
dotyku tkanina zapewni komfort podczas snu.

Cena regularna: 144,90 zł     |     Rozmiar: S-XL

Doctor Nap
Koszula z bawełny organicznej

doctornap.com/pl/

-10%

Wykonany z najwyższej jakości bawełny organicznej
Cudowny kobiecy krój kimona, w pięknych kolorach.
Wygodna, miękka i przyjemna w dotyku tkanina
zapewni komfort. Fason i wzornictwo zaspokoi
kobietę, która ceni sobie subtelną wygodę.

Cena regularna: 164,90 zł   |   Rozmiar: S-XL

Doctor Nap
Szlafrok z bawełny organicznej

doctornap.com/pl/

-10%

Zapewni intymność matce i dziecku podczas
karmienia piersią poza domem, pomoże odgrodzić
zmęczonego malucha od światła, hałasu czy
nadmiaru bodźców i utulić go do snu, ogrzeje i
ochroni przed wiatrem albo zbyt silnym słońcem. 

Cena regularna: 69 zł     |     Rozmiar: uniwersalny

Medbest
Ponczo wielofunkcyjne „VARIA” 4 w 1

www.medbestshop.eu

do
-50%
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O tym pamiętaj!

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

Mama
Kompletując garderobę ciążową staraj się
wybierać takie rzeczy, które posłużą Ci również
gdy pojawi się maleństwo. Będą to przede
wszystkim wszystkie ubrania, które posiadają
miejsce na rosnący lub pociążowy brzuszek
oraz "patenty do karmienia" - sprawdź która
opcja zapięcia jest dla Ciebie najwygodniejsza.
Koniecznie zaopatrz się również w min. 2-3
biustonosze - tylko nie kupuj ich za wcześnie -
najlepiej poczekaj do 8-9. miesiąca. Nie
zapomnij o wygodnych, ale miłych dla oka
koszulkach nocnych oraz szlafroku, który otuli
Cię na szpitalnych korytarzach.

Tata
Coraz więcej marek zadbało również o
tatusiów, dzięki temu możecie zaopatrzyć się
np. w koszulkę do kangurowania (rewelacja!)
czy też bluzę dla dwojga, która pozwoli Wam
na wspólne wyprawy w chuście/nosidle. 

 

https://doctornap.com/pl/
https://doctornap.com/pl/
http://www.medbestshop.eu/


Lekkie kółka z piankowymi oponkami, które za
pomocą adapterów montowane są do popularnych
modeli niemowlęcych fotelików samochodowych w
grupie “0”. Dzięki nim nie musisz nosić ciężkiego
fotelika z dzieckiem na krótkich dystansach.

Cena regularna: 219 zł     |     Wiek:  0-1 lat

ROLLERSY
Kółka do fotelika

www.rollersy.com

-15%

Wielofunkcyjna poduszka do karmienia i nie tylko.
Może służyć również rodzicom – w podróży, jako
poducha pod laptopa, do odpoczynku przy książce
lub przed telewizorem.

Cena regularna: od 99  zł   |   Rozmiar:  50x40 cm

La Millou
Kura Babci Dany

www.lamillou.com

-20%

Ergonomiczna poduszka w kształcie litery C,
zapewnia wygodne wsparcie podczas karmienia
piersią, ułatwia znalezienie optymalnej pozycji do
snu i odpoczynku. Z bawełnianą, zdejmowaną
poszewką i pokrowcem do przechowywania. 

Cena regularna:  139,99 zł   |   Rozmiar:  130 cm dł.

Motherhood
Kojec dla mamy

www.motherhood.pl

-15%

Chusta tkana zapewnia mamie swobodę i wolne
ręce. Dla maluszka to poczucie bezpieczeństwa i
bliskość rodzica. Noszenie dziecka w chuście to
idealne rozwiązanie na drzemki, spacery, podróże,
niezawodne podczas kolek i ząbkowania.

Cena regularna: 265 zł    |     Rozmiar: 1-20 kg

24hugs
Chusta do noszenia dziecka

www.24hugs.pl

-10%
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"Twoja historia, Kochanie" to pamiętnik dziecka w
formie segregatora z okresu ciąży i pierwszych 6
wspólnych lat, w którym przechowacie
najpiękniejsze wspomnienia z czasu, gdy pojawił się
wśród Was maleńki, zupełnie nowy człowiek.

Cena regularna: 159 zł    |     Wiek:  uniwersalny

Memorable.pl
Album dziecka "Twoja historia, Kochanie"

www.memorable.pl

darmowa
dostawa

Chciałabyś podarować swojemu dziecku coś
wyjątkowego? Z zestawem Zrób Mi Mamo
stworzysz własnoręcznie szydełkowego Misia nawet
jeśli nigdy nie dziergałaś. Będzie to ukochany Miś
Twojego dziecka oraz pamiątka na lata ♥

Cena regularna:  129 zł     |     Wiek: uniwersalny

Zrób Mi Mamo
Zestaw Zrób Mi Mamo Misia

www.zrobmimamo.pl

darmowa
dostawa

Pamiętnik przyszłej mamy czyli „dziewięć miesięcy
przygotowań, do miłości na całe życie” to elegancki,
pięknie wydany i minimalistyczny pamiętnik łączący
w sobie funkcje dziennika ciążowego wraz z mini
plannerem. Idealny dla każdej przyszłej mamy.

Cena regularna: 89 zł    |     Rozmiar: 25x17,6 cm

Mommy Planner
Pamiętnik ciąży - oh mama

www.mommyplanner.pl

-15%

Niezwykłe pudełko, które umożliwi Ci przechowanie
najpiękniejszych pamiątek związanych z początkiem
rodzicielstwa. Wyposażone w akcesoria takie jak
papeteria, koperta na zdjęcia z USG oraz karty
fotograficzne stanowi znakomity pomysł na prezent. 

Cena regularna: 199 zł     |     Rozmiar: 26x22x8 cm

KIDSPACE
Moments Box

kidspace-shop.com

-15%
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Jesteś miłośniczką chust i produktów zero waste?
Worek plecak ze skrawków chust uszyliśmy właśnie
dla Ciebie. W środku 4 kieszenie oraz warstwa
wodoodporna. Każdy plecak jest niepowtarzalny -
szyty z innych skrawków.

Cena regularna: 90 zł   |   Rozmiar: 41x35 cm

KiddyMate
Worek plecak z chusty wodoodporny

www.kiddymate.pl

-10%

Zestaw do pielęgnacji twarzy anti-aging zawiera
nawilżający krem oraz eliksir. Codzienna
pielęgnacja kremem oraz bogatym w składniki
odżywcze eliksirem zapewni Twojej skórze solidną
porcję młodzieńczej regeneracji.

Cena regularna: 99 zł     |     Rozmiar: 30 ml + 30 ml

Hagi Cosmetics
Naturalny Zestaw Pielęgnacyjny Anti-Aging

www.hagi.com.pl

-15%

Naturalny produkt z granulkami z kalcytu z wody
pitnej. Łagodnie oczyszcza skórę i jest bezpieczny
dla środowiska. Zawiera olej lniany,  z awokado i
słodkich migdałów. Hipoalergiczny, wyjątkowy
zapach i opakowanie z bioplastiku.

Cena regularna: 65 zł     |     Pojemność: 50 ml

Naïf Natural Skincare
Peeling do twarzy Circular

www.naifcare.pl

-20%
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Na to zwróć uwagę!

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

Ułatw sobie życie!
Przeanalizuj swoją sytuację i zastanów się,
które gadżety mogą ułatwić Ci życie. Na
krótkich trasach samochód-dom świetnie
sprawdzą się kółka do fotelika, a na dłuższe
noszenie nic nie zastąpi chusty. Ponieważ na
karmieniu maluszka spędzasz długie godziny
zadbaj o odpowiednie podparcie, które również
może wykorzystać tata przy karmieniu butelką.
Nie zapomnij również o plecaku/torbie na
wszystkie dziecięce akcesoria.

Zatrzymaj chwilę!
Gwarantujemy, że gdy za kilka-kilkanaście lat
sięgniesz po jeden z gadżetów gromadzących
wspomnienia - to jeszcze nam podziękujesz.
Zgromadź wszystkie ulotne chwile w
specjalnym albumie lub pudełku wspomnień.

Jestem ważna!
Zadbaj o siebie, znajdź czas na relaks orazi
pielęgnację i nazbieraj energii na to co przed
Tobą!

 

http://www.kiddymate.pl/
http://www.hagi.com.pl/
http://www.naifcare.pl/


Wyjątkowo miękkie i wytrzymałe legginsy w kolorze
naturalnym z dwoma kokosowymi guzikami na
rozporku. Uszyte w Polsce z organicznej
prążkowanej dzianiny z przędzy z certyfikatem
GOTS.

Cena regularna: 69-79 zł     |     Rozmiar: 62-92 cm

Jo&Co.
Legginsy

www.joandco.eu

-15%

Bluzka z okrągłym dekoltem i długimi rękawami.
Uszyta z miękkiej dzianiny prążkowanej z bawełny
organicznej z przędzy z certyfikatem GOTS.
Ubrania zostały zaprojektowane i uszyte w Polsce z
najwyższej jakości dzianin od polskich producentów.

Cena regularna: 59-69 zł   |   Rozmiar:  74-128 cm

Jo&Co.
Longsleeve Raglan

www.joandco.eu

-15%

Zaprojektowany przez położne. Wykonany w Polsce
ze 100% certyfikowanej bawełny (OEKO-Tex 100).
Suwak w śpioszkach jest rozsuwany dwustronnie,
co ułatwia zmianę pieluchy! Dostępny w 4 kolorach
linii La Natura.

Cena regularna: 39 zł     |     Rozmiar: 56-74 cm

Medbest
Śpioszek / Pajacyk La Natura

www.medbestshop.eu

do
-50%
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To ważne!

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

Kupując ubranka dziecięce bardzo ważna
jest świadomość tego co wpływa na ich cenę
- są to m.in. miejsce i sposób produkcji
materiału i ubranek, jakość materiału i jego
rodzaj i certyfikaty bezpieczeństwa. Poniżej
znajdziecie te najczęściej spotykane:

Oeko-Tex standard 100 to certyfikat
świadczący o jakości produktów tekstylnych i
włókienniczych, które mają bezpośrednią
styczność ze skórą człowieka. Nas w
szczególności interesuje Klasa I, gdyż
obejmuje wyroby tekstylne dla niemowlakówi
dzieci do lat 3, które są szczególnie narażone
na zainfekowanie.

Certyfikat GOTS jest jasnym sygnałem, że
firma bierze pod uwagę kwestie społeczne
oraz środowiskowe. W przypadku kategorii
ORGANIC produkty muszą składać się z co
najmniej 95% certyfikowanych włókien
ekologicznych.

http://www.joandco.eu/
http://www.joandco.eu/
https://medbestshop.eu/


Przebojowe ogrodniczki wykonane z karmelowej
dzianiny dresowej polskiego producenta. Dół
nogawek zakończony gumeczką. Luźny krój, z tyłu
w pasie gumka, wykończone drewnianymi
guziczkami, zapinane na szelki.

Cena regularna: 79 zł     |     Rozmiar: 62-98 cm

HonsiuMisiu
Ogrodniczki dziecięce

www.honsiumisiu.pl

-10%

Bestsellerowe baggy welurowe to idealna
propozycja dla każdego maluszka. Fikuśne uszki na
pupie dodają im uroku, karmelowy kolor to hit
sezonu a luźny krój pozwala małemu odkrywcy bez
skrępowania poznawać świat.

Cena regularna: 69 zł   |   Rozmiar:  62-98 cm

HonsiuMisiu
Baggy Velvet 

www.honsiumisiu.pl

-10%

To niezbędny element podczas kompletowania
torby do szpitala. Urocza czapeczka dla noworodka,
którą dopasujesz do rożka, otulacza lub innych
elementów wyprawki. Sprzedawana w dwupaku, w
dwóch wariantach: Check+Drops, Check+ZIG-ZAG.

Cena regularna:  39 zł     |     Wiek:  0-2 msce

KIDSPACE
Czapeczka krasnal dla noworodka

kidspace-shop.com

-15%

Dla każdego rodzica pierwszy krok dziecka jest tak
samo ważny jak pierwszy krok człowieka na
księżycu. A my chcemy uczynić ten moment
wyjątkowym! Linia Moonie’s to przełom w
bezpieczeństwie kształtującej się stopy dziecka.

Cena regularna:  149 zł   |   Rozmiar: 0-6, 6-12 mscy

La Millou
Buciki niechodki

www.lamillou.com

-20%
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Raglanowe body dziecięce z długim rękawem i
kołnierzykiem typu henley z trzema  bezniklowymi
zatrzaskami typu spring. Uszyte z wysokiej jakości,
przyjemnej, miękkiej i  gładkiej dzianiny. Występują
w 4 wersjach kolorystycznych.

Cena regularna: 69-79 zł     |     Rozmiar: 56-86 cm

FiZo Kids
Body

www.fizokids.pl

-20%

Legginsy dziecięce z dzianiny dresowej z małą
kieszonką z przodu po prawej stronie. Zostały
uszyte z wysokiej jakości, przyjemnej, miękkiej i
gładkiej dzianiny o gramaturze 230 g, co czyni je
całorocznymi. Występują w 3 kolorach.

Cena regularna: 59 zł   |   Rozmiar: 56-98 cm  

FiZo Kids
Legginsy

www.fizokids.pl

-20%

Naturalne i aksamitne w dotyku body niemowlęce
szyjemy w Polsce z mięciutkiej, podwójnie czesanej
100% bawełny. Są antyalergiczne i bezpieczne od
pierwszych dni życia. Idealnie otulają i regulują
ciepło. Body 56 cm są zapinane kopertowo.

Cena regularna: 45 zł     |     Rozmiar:  56-74 cm

ColorStories For Kids
Body longsleeve Woodland 

www.colorstories.pl

-15%

Szyk i wygoda, tak najlepiej można opisać tę
sukienkę. Miękka i delikatna tkanina zapewni
maluszkowi komfort i wygodę. Idealna nie tylko na
wielkie wyjścia, ale także na co dzień. Uszyta przez
polskie krawcowe z dbałością o każdy szczegół. 

Cena regularna: 119 zł     |     Rozmiar: 56-80 cm

Lovely TuTu
Sukienka Lovely Dress

www.lovelytutu.pl

-10%
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Uszyte z mięciutkiej oraz mięsistej bawełny
organicznej body zapinane kopertowo, co zapewnia
komfort wygodnego jego zakładania zarówno
maluszkowi, jak i rodzicowi. Dostępne w wielu
pięknych kolorach.

Cena regularna: 55 zł     |     Rozmiar: 50-68 cm

COODO
Body kopertowe

www.coodo.pl

Uszyty z mięciutkiej oraz mięsistej bawełny
organicznej rampers, który będzie idealnym
pierwszym ubrankiem dla maluszka. Dostępny w
wielu kolorach oraz dzianinach (także z weluru oraz
frotte).

Cena regularna: 89 zł   |   Rozmiar: 50-68 cm  

COODO
Rampers ze stopkami

www.coodo.pl

Klasyczne body wykonane z najmilszej w dotyku
bawełny organicznej zapinane na bezniklowe
zatrzaski. Ozdobione przepięknym, autorskim
wzorem - nadruk cyfrowy jest niewyczuwalny. Body
tworzy super zestaw z resztą kolekcji.

Cena regularna: 59 zł     |     Rozmiar: 56-86 cm

Sparkle Kids
Body organic LILIES

www.sparklekids.pl

-15%

Klasyczne body wykonane z najmilszej w dotyku
bawełny organicznej zapinane na bezniklowe
zatrzaski. Ozdobione przepięknym, autorskim
wzorem - nadruk cyfrowy jest niewyczuwalny. Body
tworzy super zestaw z resztą kolekcji.

Cena regularna: 59 zł     |     Rozmiar: 56-86 cm

Sparkle Kids
Body organic DOGGIES GARDEN

www.sparklekids.pl

-15%
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http://www.sparklekids.pl/


Otulacz bambusowy wykonany jest w 100% z
wiskozy bambusowej. To jedna z najbardziej
delikatnych tkanin na świecie, bezpieczna dla skóry
niemowląt. Duży otulacz to niezbędnik każdej
mamy. Przyda się nie tylko do owijania i okrywania.

Cena regularna: 99 zł   |   Rozmiar:  110x110 cm

Lepre
Otulacz Bambusowy - Las

www.lepre.pl

-15%

Otulacz do fotelika to niezbędny produkt każdej
wyprawki. Dzięki niemu masz pewność, że Twoje
Maleństwo jest bezpieczne w czasie podróży i nie
jest mu zimno. Sprawdzi się też w gondoli.

Cena regularna: 149-169 zł   |   Wiek:  0-1 lat

Manufaktura Skalsky
Otulacz do fotelika samochodowego

www.fb.me/
ManufakturaSkalsky

-10%

Bezpieczna przestrzeń dla maluszka do odkrywania
świata oraz drzemek. Posiada wyjątkowo grube,
wysokie boki, które chronią malca przed sturlaniem
się oraz zapobiega przypadkowemu przygnieceniu
podczas spania razem z dzieckiem.

Cena regularna: 319 zł     |     Wiek: 0-2 lata

Mulinek
Kokon niemowlęcy XXL

www.mulinek.pl

-20%

Pościel z wypełnieniem, uszyta z bawełny
organicznej, posiadającej certyfikat GOTS. Jest
miękka, ciepła i przyjemna w dotyku. Komplet
zawiera kołderkę 60x70 cm i poduszkę, która jest
bezpieczna od 1. dnia życia, o rozmiarze 20x30 cm.

Cena regularna: 115 zł    |     Wiek: 0-6 mscy

Mulinek
Pościel muślinowa do gondoli/kosza

www.mulinek.pl

-20%
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http://www.lepre.pl/
http://fb.me/ManufakturaSkalsky
http://fb.me/ManufakturaSkalsky
http://www.mulinek.pl/


Otulacz wykonany jest z lekkiej, delikatnej i
przyjaznej dla skóry dziecka tkaniny bambusowej.
Może pełnić funkcje otulacza do spowijania
niemowlaka, letniego kocyka, czy prześcieradełka.

Cena regularna: 99 zł   |   Rozmiar: 120x120 cm

Otulacze Bambusowe.pl
Otulacz bambusowy

otulaczebambusowe.pl

-20%

Bambusowy ręcznik dla niemowlaka z kapturkiem
oraz szelką do zawieszenia na szyi rodzica.
Wykonany z bardzo miękkiej, chłonnej i bezpiecznej
dla skóry froty o składzie 100% cv bambus.

Cena regularna: od 119 zł   |   Rozmiar: 85x85 cm  

Camphora Studio
Ręcznik bambusowy

www.camphora.pl

-20%

Wyjątkowo miękka pościel z antyalergicznym
wypełnieniem, czyli kołdra i poszewka w jednym!
Pościel wykonana jest z najlepszej jakościowo
bawełny. W skład zestawu wchodzi miękka kołderka
oraz płaska, bezpieczna dla niemowlęcia poduszka.

Cena regularna: od 239 zł     |     Rozmiar: 80x100 cm

La Millou
Komplet pościeli z wypełnieniem

www.lamillou.com

-20%

13

tekstylia dla maluszkatekstylia dla maluszka

Do przemyślenia!

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

Dużo się mówi o tym, że pierwsze trzy
miesiące życia dziecka są niczym czwarty
trymestr ciąży, który niejako został dziecku
zabrany na drodze ewolucji. Stąd też
zamiłowanie większości noworodków do
spowijania i otulania. Warto więc, aby w
Waszej wyprawce znalazło się coś co
pozwoli na taką formę np. otulacz, rożek czy
też specjalny śpiworek.

Warto wyposażyć się również w "klasyczną"
pościel - wszak nie każdy gustuje w ścisku ;)
Z pewności i tak przyda się każdemu w
kolejnych miesiącach. Warto również mieć 2
wersje kocyka - letnią i ocieplaną.
Stosunkowo nowym "wynalazkiem", który
bardzo ułatwia podróżowanie w foteliku jest
otulacz "samochodowy" ze specjalnymi
otworami na pasy - dzięki temu dziecko może
podróżować ubrane w 1 warstwę mniej, a my
nie szapiemy się z ciągle spadającym
kocykiem.

http://www.otulaczebambusowe.pl/
http://www.camphora.pl/
https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou


Otulacz wykonany w 100% z bambusa cv. Dzięki
właściwościom termoregulacyjnym tkaniny
bambusowej, idealne sprawdzi się jako owijak dla
najmłodszych, kocyk podczas upalnych dni, osłonka
przed słońcem na wózek lub prześcieradło.

Cena regularna: od 159 zł   |   Rozmiar: 100x120 cm

La Millou
Otulacz bambusowy

www.lamillou.com

-20%

Kokon BEST NEST to produkt stworzony z miłością
do dzieci, tak aby dziecko zawsze miało swoje
wydzielone, przyjazne miejsce do zabawy, snu i
odpoczynku pod czujnym okiem rodzica. Wymiary
wewnętrzne (materaca) 75 x 40 cm.

Cena regularna: od 319 zł   |   Rozmiar: 110x70 cm  

La Millou
Kokon niemowlęcy

www.lamillou.com

-20%

Kocyk z niezwykle miękkim wypełnieniem otuli
Twojego maluszka w chłodniejsze dni, zarówno w
wózku, jak i w łóżeczku. Idealnie sprawdza się
również jako mata do zabawy.

Cena regularna: od 169 zł     |     Rozmiar: 80x100 cm

La Millou
Kocyk z wypełnieniem

www.lamillou.com

-20%

Wygodny śpiworek z gustownym klinem, dzięki
któremu dziecko może swobodnie się poruszać
podczas snu. Zapinany na górze na plastikowe
napy, które można łatwo rozpiąć i zapiąć. Nie
posiada rękawków - daje to odpowiednią wentylację.

Cena regularna:  od 179 zł   |     Wiek:  0-9 mscy

La Millou
Śpiworek do spania

www.lamillou.com

-20%
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https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou
https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou
https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou
https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou


Miękkie uniwersalne pieluszki to must have na liście
każdej wyprawki. Przydają się w każdej sytuacji:
karmieniu, odbijaniu, leżakowaniu, osłonie przed
słońcem, myciu, wycieraniu. Dostępne w dwóch
rozmiarach 50x50 i 70x70 cm.

Cena regularna:  od 89 zł     |     Rozmiar: 50x50 cm

La Millou
2 pack pieluszek muślinowych

www.lamillou.com

-20%

Rożek z dwóch stron wykonany jest z mięciutkiej
bawełny. Posiada piękną kokardę, dzięki której
możemy regulować sposób jego wiązania. Wnętrze
rożka składa się z dwóch warstw silikonowej i
antyalergicznej włókniny.

Cena regularna: od 159 zł   |   Rozmiar:  75x75 cm

La Millou
Rożek niemowlęcy

www.lamillou.com

-20%

To must-have każdej jesiennej i zimowej wyprawki!
Zapewni dziecku komfort, chroniąc je przed
chłodem i przyjemnie otulając w trakcie podróży czy
spaceru. Jest idealnym zabezpieczeniem przed
zabrudzeniem poszycia fotelika.

Cena regularna: 239 zł     |     Rozmiar: 123x102 cm

La Millou
Kocyk do fotelika samochodowego

www.lamillou.com

-20%

Ręcznik kąpielowy Bamboo Soft to obowiązkowa
pozycja w domu każdego rodzica. Perfekcyjnie
wykonany, delikatny i niezwykle chłonny – sprawdzi
się doskonale podczas codziennych kąpieli, ale
także na plaży czy na basenie.

Cena regularna: od 129 zł    |     Rozmiar: 85x85 cm

La Millou
Ręcznik

www.lamillou.com

-20%
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https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou
https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou
https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou
https://www.lamillou.com/shop/wyprawka-z-la-millou


Ocieplany kocyk bawełniany ColorStories to 100%
mięciutkiej bawełny, podszytej cieplutkim polarkiem.
Idealnie ogrzeje i otuli Twoje Maleństwo nawet w
mroźne dni. Jest antyalergiczny i bezpieczny od
pierwszych dni życia. Dostępny w pięciu kolorach.

Cena regularna: 149 zł     |    Rozmiar: 75x90 cm

ColorStories For Kids
Kocyk bawełniany z polarem

www.colorstories.pl

-15%

Aksamitnie miękką pościel dla niemowląt szyjemy
ze 100% delikatnej bawełny i wypełniamy
antyalergicznym wypełnieniem.  Jest bezpieczna dla
wrażliwej skóry niemowląt. Zapewni mu otulenie i
idealną termoregulację już od pierwszych dni życia.

Cena regularna: 159 zł   |   Rozmiar: 75x100 cm

ColorStories For Kids
Pościel dla niemowlaka mom and me

www.colorstories.pl

-15%

Rożek dla noworodka, w modnym i praktycznym
wydaniu - z uszami, wiązaniem oraz zapięciem na
rzep, uszyty z tkanin 100% bawełna.

Cena regularna: 139 zł     |     Wiek: 0-6 mscy

Tiny Star
Rożek niemowlęcy Sweet

www.tinystar.pl

Całoroczny, oddychający kocyk bambusowy dla
maluszka zapewnia ciepło i chroni przed
przegrzaniem. Sprawdzi się  w domu, w wózku,
żłobku i przedszkolu.

Cena regularna:  139 zł  |     Rozmiar: 80x100 cm

Tiny Star
Kocyk bambusowy Mint

www.tinystar.pl
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http://www.colorstories.pl/
http://www.colorstories.pl/
http://www.tinystar.pl/
http://www.tinystar.pl/


Otulacz - śpiworek od Purflo powstał z troski o
spokojny i bezpieczny sen maluszka. To świetna
alternatywa dla kocyków i pościeli – nie krępuje
ruchów i zapobiega odkrywaniu się w czasie snu.

Cena regularna: 145 zł     |     Wiek: 0-4 msce

Tublu.pl
Purflo Otulacz - śpiworek

www.tublu.pl

-10%

Śpiworek do spania Purflo to bezpieczna
alternatywa dla kołderki lub kocyka. Koniec z
odkrywaniem czy niebezpiecznym nakrywaniem się
w czasie snu. Śpiworek dostępny jest w dwóch
rozmiarach.

Cena regularna: 239 zł   |   Wiek:  3-9 mscy

Tublu.pl
Purflo Śpiworek z rękawami

www.tublu.pl

-10%

Dziecko w łóżeczku staje się częścią obrazka. Wzór
tworzy ramkę wokół dziecka i pięknie prezentuje się
na zdjęciach. Rysunki przyciągają wzrok malucha a
elementy obrazka są doskonałą podpowiedzią do
opowiadanych bajek, tuż przed zaśnięciem.

Cena regularna: 99zł     |    Rozmiar: 120x60 cm

KIDSPACE
Prześcieradło Fairy Tale - Las

kidspace-shop.com

-15%

Otulaczek Zip&Swaddle w dwóch rozmiarach,
zapewnia spokojny sen w najbezpieczniejszej dla
dzieci pozycji. Otulaczek otula lecz nie usztywnia
niemowląt, tworząc warunki zbliżone do tych
znanych im z łona mamy.

Cena regularna: 59,99 zł    |     Rozmiar: 2,5-8 kg

Motherhood
Otulaczek Zip@Swaddle

www.motherhood.pl

-15%
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http://www.tublu.pl/
http://www.tublu.pl/
http://www.kidspace-shop.com/
http://www.motherhood.pl/


Elegancki, pięknie wydany i minimalistyczny
pamiętnik, który pomieści wszystkie najpiękniejsze i
najważniejsze wspomnienia od początku ciąży do 6
r.ż dziecka. To również idealny pomysł na prezent
dla przyszłej mamy, na chrzciny czy baby shower.

Cena regularna: 95 zł   |   Wiek:  0-6 lat

Mommy Planner
Pamiętnik dziecka - oh baby

www.mommyplanner.pl

-15%

BOX składa się z drewniano-bawełnianego gryzaka
"króliczka" oraz zawieszki sensorycznej z drewna i
silikonu wraz z odczepianym gryzakiem, która może
służyć również jako samodzielna zawieszka do
smoczka

Cena regularna:  49,99 zł   |     Wiek: 0-1 lat 

marmari baby
BOX prezentowy

www.marmaribaby.pl

-10%

18

akcesoria dla maluszkaakcesoria dla maluszka

Praktyczny zestaw wyprawkowy maluszka, idealny
również na baby shower. W skład zestawu
wchodzą: muślinowa pieluszka, smoczek BIBS
(dostępne w dwóch rozmiarach 0+ i powyżej 6
miesięcy), pierwsze paputki, drewniana skrzynka.

Cena regularna: 99 zł     |     Wiek: 0-1 lat

Paticzkowo
Wyprawka w skrzyneczce

www.paticzkowo.pl

-10%

Wykonana z muślinu miękka i lekka zawieszka do
smoczka/gryzaka w wybranym kolorze. Długa
pętelka pozwala na łatwy montaż smoczka lub
ulubionego gryzaka. Na klipsie wygrawerowane imię
dziecka. Długość bez pętelki ok 28 cm.

Cena regularna:  35 zł     |     Wiek:  0+ lat

Paticzkowo
Muślinowa zawieszka z imieniem

www.paticzkowo.pl

-10%

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

http://www.mommyplanner.pl/
http://www.marmaribaby.pl/
http://www.paticzkowo.pl/
http://www.paticzkowo.pl/


Chusteczki wykonane z włókien eukaliptusa,
nasączane w 99% wodą. Opakowanie to bioplastic z
trzciny cukrowej. Bez alkoholu, bez perfum, w 100%
wegańskie, przyjazne oceanom i biodegradowalne.
Dla każdego typu skóry.

Cena regularna: 15,90 zł   |   Wiek:  0+ lat

Naïf Natural Skincare
Chusteczki nawilżające Plastic Free

www.naifcare.pl

-20%

Idealny na trudne warunki pogodowe.  Dba o
naturalną barierę ochronną skóry już od pierwszych
dni życia. Zawiera masło Shea, wosk Carnauba i
olej migdałowy. Naturalne składniki, opakowanie
ekologiczne z bioplastiku.

Cena regularna: 69 zł     |     Wiek: 0+ lat

Naïf Natural Skincare
Krem ochronny

www.naifcare.pl

-20%

Zestaw do pielęgnacji od pierwszych dni życia
zawiera żel do mycia, krem do buzi, krem pod
pieluszkę, oliwkę i mydło w kostce. Doskonale
nadaje się na prezent powitalny nowego członka
rodziny. Produkty przebadane dermatologicznie.

Cena regularna: 185 zł     |     Wiek: 0+

Hagi Baby
Kosmetyki naturalne do pielęgnacji

www.hagibaby.com

-15%

Wybierając kosmetyki dla maluszka nie
sugerujcie się w żadnym wypadku
rozpoznawalnością marki - niestety
najczęściej te najbardziej znane z
drogeryjnych półek pozostawiają wiele do
życzenia. Oczywiście wszyscy kochamy Psi
Patrol czy Myszkę Mickey, ale zostańmy przy
figurkach i maskotkach.

Zwracajcie uwagę na skład! Im więcej
naturalnych składników tym lepiej. Ważne,
aby były to kosmetyki, których można
używać od pierwszego dnia życia.

Nie powinny zawierać SLS (Sodium Lauryl
Sulfate), SLES (Sodium Laureth Sulfate) oraz
konserwantów (w tym parabenów) o działaniu
drażniącym na skórę.

Jeśli chcecie zgłębić temat serdecznie Wam
polecamy blog www.kosmetomama.pl oraz
www.srokao.pl.
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Na to zwróć uwagę!

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

http://naifcare.pl/
http://www.naifcare.pl/
http://www.hagibaby.com/
http://www.kosmetomama.pl/
http://www.srokao.pl/


Antykolkowa butelka Zero Zero pozwala połączyć
karmienie butelką z karmieniem piersią.
Opatentowana, miękka torebka wewnątrz butelki
działa tak, jak gruczoły sutkowe - kurczy się w
tempie, w jakim dziecko ssie.

Cena regularna: 100 zł   |   Rozmiar: 180 ml 

Tublu.pl
Suavinex Zestaw startowy Zero Zero 

www.tublu.pl

-10%

Prosta forma, ergonomiczny kształt, wytrzymały
materiał - można używać jej w kuchence
mikrofalowej i lodówce - dzięki pokrywce sprawdzi
się też jako pojemnik na przekąski. Dzięki sprytnej
przyssawce na spodzie, dobrze trzyma się blatu.

Cena regularna: 109  zł     |     Wiek: 6+ mscy

Tublu.pl
Silikonowa miseczka z przyssawką i pokrywką

www.tublu.pl

-10%
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Ekologiczne kaszki Helpa wyróżniają się prostym
składem - 100% zbóż, bez dodatków cukru,
konserwantów, aromatów czy barwników. Naturalne
zboża zawarte w składzie kaszek wymagają jedynie
2-3 minuty gotowania. Spróbuj sam!

Cena regularna:  11,99 zł     |     Rozmiar: 200 g

Helpa
BIO Kaszka Jaglana Czary Mamy

www.helpa.pl

-15%

To warto wiedzieć!

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

Na początku gdy niemowlę karmione jest
piersią i/lub butelką sprawa jest "dość"
prosta". Gdy korzystacie z tej drugiej opcji
zwróćcie koniecznie uwagę na surowce, z
których zrobiona jest butelka i smoczek - oraz
na jego kształt - często bywa tak, że potrzeba
wielu testów, aby trafić z tym, który
przypadnie maleństwu do gustu - dlatego od
razu warto zainwestować w taki, który zbiera
"dobre recenzje".

Prawdziwa zabawa zaczyna się wraz z
rozszerzaniem diety - co dać, jak dać i jak to
potem posprzątać ;) Jako zwolennicy metody
BLW (w tym miejscu zachęcamy do lektury
bloga www.alaantkoweblw.pl) korzystamy
również z dobrodziejstw szerokiego
asortymentu naczyń do jedzenia. Człowiek
nie docenia przyssawki dopóki dziecię nie
podejmie pierwszych prób rzucania miską z
kaszką ;) 

http://www.tublu.pl/
http://www.tublu.pl/
http://www.helpa.pl/
https://alaantkoweblw.pl/


Bezpieczne i wygodne ♥ Zawsze blisko Ciebie ♥ Do
każdej sypialni ♥ Kontrasty ciekawią i rozwijają ♥ Na
dłużej do zabawy - grafika odzwierciedla pierwsze
słowa i kształty, które odkrywają dzieci.

Cena regularna: 269,99 zł     |     Wiek: 0+ lat

Lulaby
Baby Box zestaw ze szczotkami i gryzakiem

www.lulaby.pl

-15%

Przypomina w budowie i sposobie użytkowania
jednorazówkę. Można ja wyprać i użyć kolejny raz.
Warstwa nieprzemakalna to PUL pochodzący z
recyklingu butelek plastikowych. Wewnątrz znajduje
się chłonna frota bambusowa.

Cena regularna: 69 zł     |     Rozmiar:  2,5-7 kg

Rasppies
Pieluszka wielorazowa All in one Newborn

www.rasppies.com

-10%

Rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić przestrzeń
w łazience - wanienka Shipee zajmuje mało
miejsca, jest lekka, poręczna i składa się na płasko.
Wyposażona jest w wygodny leżaczek
przeznaczony dla najmniejszych dzieci. 

Cena regularna: 249  zł   |   Rozmiar: 85x48x22  cm

moKee Polska
Składana wanienka dziecięca z leżaczkiem

pl.mokee.eu

-8%
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Czy wiesz że?

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

Integracja sensoryczna u niemowląt
odpowiada za łączenie wrażeń zmysłowych
w zorganizowany sposób, jest podstawą
efektywnego, szeroko rozumianego uczenia
się. Pierwszy etap jej rozwoju trwa do ok. 2
roku życia - w tym czasie możemy wspierać
dziecko w następujący sposób:

- otaczajmy noworodka kontrastowymi
przedmiotami;
- nośmy, masujmy, przytulajmy, bujajmy;
- pozwalajmy na zabawę różnymi fakturami
oraz różnorodnymi przedmiotami;
- pozwólmy spędzać czas na podłodze -
zadbajmy o bezpieczną przestrzeń;
- niech raczkują nie tylko po dywanie, ale też
po podłodze, płytkach, piasku, trawie, czy
kamykach.

Generalnie zadbajcie o dostarczanie wielu
wrażeń sensorycznych dla różnych zmysłów
Waszego dziecka.

http://www.lulaby.pl/
http://rasppies.com/
https://pl.mokee.eu/


Grzechotka w kształcie zwierzątka, wykonana
ręcznie szydełkiem z akrylowej włóczki. Całość
zamocowana na drewnianym kółku, które ułatwia
trzymanie i pozwala na gryzienie. W główce
znajduje się grzechotka,  w ogonku piszczałka. 

Cena regularna:  45 zł     |     Wiek:  0+ lat

Paticzkowo
Pierwsza grzechotka

www.paticzkowo.pl

-10%

Lepruś został stworzony by stać się najlepszym
przyjacielem dziecka od pierwszych chwil życia, by
uspokoić i utulić do snu Maluszka.  Wykonany w
całości z tkaniny bambusowej świetnie sprawdza się
jako pierwsza ulubiona przytulanka, czy gryzaczek.

Cena regularna: 69 zł   |   Wiek:  0-5 lat

Lepre
Lepruś - Bambusowa Przytulanka

www.lepre.pl

-15%

Stojak edukacyjny wykonany jest w 100% z
naturalnego drewna bukowego. W dotyku jest
gładki, a wszystkie krawędzie są zaokrąglone. W
zestawie znajdują się 2 zawieszki MINI oraz 1
zawieszka MIDI.

Cena regularna: 169 zł     |     Wiek: 0-6 mscy

marmari baby
Stojak edukacyjny baby gym z zawieszkami

www.marmaribaby.pl

-10%
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zabawki dla maluszkazabawki dla maluszka

Wiklinowe sanki idealne na zimowe wyprawy. Duże,
stabilne, wygodne. Skórzany impregnowany mocny
pasek. Wyjątkowe dzieło mistrza polskiego
rękodzieła.

Cena regularna: 715 zł     |     Wiek:  0-6 lat

Cackoo
Sanki wiklinowe ze skórzanym paskiem

www.cackoo.pl

-15%

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

http://www.paticzkowo.pl/
http://www.lepre.pl/
http://www.marmaribaby.pl/
http://www.cackoo.pl/


Kotoodporna mata dla dzieci to bezpieczne miejsce
dla noworodków, niemowląt i większych dzieci.
Średnio twarde podłoże zapewnia im prawidłowy
rozwój. Dobierz odpowiednią dla Ciebie wielkość i
wzór (23 do wyboru).

Cena regularna: 240 zł     |     Wiek: 0+ lat

KiddyMate
Kotoodporna mata dla dzieci

www.kiddymate.pl

-10%

Kreatywne poduchy w kształcie puzzla do zabawy,
wypoczynku i budowania. Wnętrze z atestowanej
pianki obszytej miękkim, velvetowym pokrowcem.
Element nowoczesnego designu w dziecięcych
przestrzeniach.

Cena regularna:  86 zł  / element  |   Wiek:  0+ lat

NICE TIME
Poduchopuzzle velvetowe

www.nicetime.pl

darmowa
dostawa

Prawdopodobnie najbardziej inteligentnie
zaprojektowane łóżeczko na świecie, a na pewno
najbardziej eleganckie. Dostępne w ośmiu kolorach
może pomieścić dziecko aż do 3 r.ż. Jest małe,
kompaktowe i pełne ważnych, kreatywnych funkcji.

Cena regularna: 549 zł     |     Rozmiar: 120x60 cm

moKee Polska
Łóżeczko dziecięce moKee Mini

pl.mokee.eu

-8%

Wykonany z najdelikatniejszej (a zarazem
wytrzymałej) wełny ze świetlistymi bawełnianymi
paskami i uchwytami. Zapewnia Twojemu dziecku
najbardziej przytulny sen w bezpiecznym
środowisku przypominającym gniazdo.

Cena regularna: 499 zł   |   Rozmiar: do 6 mscy/9 kg

moKee Polska
Kosz Mojżesza WoolNest

pl.mokee.eu

-8%
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Pokój maluszkaPokój maluszka

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

http://www.kiddymate.pl/
http://www.nicetime.pl/
https://pl.mokee.eu/
https://pl.mokee.eu/


Wiklinowy przewijak z szafką na kółkach. Świetnie
sprawdza się dla noworodków, łatwo zabrać go do
innego pomieszczenia. Przewijak w prosty sposób
można zdjąć i postawić na łóżku lub podłodze.

Cena regularna: 636 zł     |     Wiek: 0+

Cackoo
Wiklinowy przewijak z szafką

www.cackoo.pl

-15%

Wiklinowe pojemniki do przechowywania w kształcie
gruszki i jabłka. Świetnie sprawdza się w pokoju
malucha, ułatwią utrzymanie porządku. Są świetną
dekoracją. Naturalna wiklina lub malowane farbami
wodnymi.

Cena regularna: 936 zł   |   Wiek:  0+

Cackoo
Wiklinowe pojemniki do przechowywania

www.cackoo.pl

-15%

Leżaczek BABYBJÖRN zapewni dziecku przytulne
miejsce do zabawy i odpoczynku. Napędzany
spontanicznymi ruchami dziecka oraz naturalnym
bujaniem wyciszy i uspokoi. Dla starszaka leżaczek
szybko i łatwo zamienisz w fotelik.

Cena regularna: 899 zł   |   Wiek: 0-2 lata (do 13 kg)

Tublu.pl
Leżaczek BABYBJORN BLISS MESH

www.tublu.pl

-10%
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Pokój maluszkaPokój maluszka

Co wybrać?

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy
maluszek większość czasu przesypia -
dlatego bardzo ważne jest, aby miejsce, w
którym śpi było dostosowane do jego potrzeb
i bezpieczne. W dużym łóżeczku na początku
jest zdecydowanie zbyt dużo przestrzeni,
warto więc dodatkowo włożyć do niego np.
kokon. Plusem takiego łóżeczka jest to, że
posłuży Wam ono przez dłuższy czas -
często posiada także funkcję tapczanika.

Jeśli zależy Wam na bliskości malucha i
wygodzie nocnych karmień polecamy
łóżeczko dostawne - zazwyczaj ma ono jeden
bok wyjmowany.

Jednak prawdziwym hitem ostatnich lat jest
kosz mojżesza, który jednocześnie zapewnia
mobilność i jest "blisko" maluszka. Można go
postawić np. na tapczanie, stole lub
specjalnym stojaku - mamy malucha zawsze
na oku -  ważne szczególnie dla posiadaczy
zwierzaków lub starszego rodzeństwa ;)

http://www.cackoo.pl/
http://www.cackoo.pl/
http://www.tublu.pl/


Organizer do łóżeczka pomieści najpotrzebniejsze
akcesoria niemowlęce: pieluszki, grzechotkę,
smoczek. Pozwala utrzymać porządek w przestrzeni
maluszka i jest świetnym uzupełnieniem innych
produktów tekstylnych.

Cena regularna: 69 zł     |     Rozmiar: 40x25 cm 

Tiny Star
Organizer do łóżeczka Confetti

www.tinystar.pl

Kołderka/mata (bawełna+welur) idealna do okrycia
dziecka w czasie snu - może służyć jako grubsza
kołderka. Sprawdzi się również w trakcie zabawy
pełniąc rolę maty podłogowej. Z liścia leszczyny
można złożyć rożek dla noworodka.

Cena regularna: 189 zł   |   Rozmiar:  100x90 cm

Ligold
Liść leszczyna 

www.ligold.pl

-15%

Pokrowiec na przewijak zapewnia maluszkowi ciepło
w pupę i w plecy podczas zmiany pieluszki, jest także
super dekoracją pokoju dziecka.

Cena regularna: 69 zł     |     Rozmiar: 50x70 cm

Tiny Star
Pokrowiec na przewijak Roses

www.tinystar.pl
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Pokój maluszkaPokój maluszka

To Ci się przyda!

Kod: KIDDOSTYLE ważny w dn. 20-24.01.2021r.

Jest kilka takich akcesoriów, bez których po
kilku dniach używania nie będzie sobie
wyobrażała życia.

Jednym z nich jest wygodny przewijak z
pokrowcem oraz organizerem obok - nic tak
nie ułatwia zmian pieluszki jak dobrze
zorganizowana przestrzeń.

Miejscem, na którym Twoje dzieciątku będzie
(a przynajmniej powinno) spędzać lwią część
czasu jest mata. Możesz kupić gotowe
rozwiązania lub np. do wybranej przez ciebie
maty kupić stojak baby gym. Pamiętaj, żeby
przy wyborze pamiętać o warunkach
panujących w Waszym domu i o tym, że czeka
Cię częste czyszczenie :).

To co jest niezwykłym ułatwieniem jeśli chodzi
o organizację przestrzeni wraz z napływającą
liczbą zabawek, to wszelkiego rodzaju kosze na
przechowywanie zabawek.

http://www.tinystar.pl/
http://www.ligold.pl/
http://www.tinystar.pl/


Ubrania dla Mamy
Koszula nocna do karmienia (2-3 szt.)
Biustonosz do karmienia (2-3 szt.)
Szlafrok 
Bluzka do karmienia
Sukienka do karmienia
Bluza dla dwojga

Akcesoria dla Mamy
Poduszka do karmienia/spania
Pamiętnik ciąży / dziecka
Torba / plecak na akcesoria dziecięce
Laktator
Chusta
Elektroniczna niania
Lanolina (w maści)
Kosmetyki na rozstępy
 

Ubranka dla maluszka
Body z długim rękawem (5 szt.)
Body z krótkim rękawem (5 szt.)
Pajacyk (2- 3 szt.)
Śpioszek (1-2 szt.)
Półśpiochy (1-2 szt.)
Legginsy (1-2 szt.)
Bluza / kaftanik (2-3 szt.)
Skarpetki (7 par)
Czapeczka (2-3 szt)
Buciki niechodki
Kombinezon zimowy lub przejściowy
 

Liczba ubranek będzie zależeć od pory roku -
warto mieć minimum 5 zestawów/kompletów

 

checklista wyprawkowachecklista wyprawkowa

Legenda: to musisz mieć     |     to może się przydać (lub możesz kupić później)

Tekstylia dla maluszka
Kocyk całoroczny (1 szt.)
Kocyk ocieplany (1 szt.)
Otulacz (2 szt.)
Pieluszki duże ok. 70x70 (6-8 szt.)
Pieluszki małe ok. 35x35 (10 szt.)
Rożek
Prześcieradło do łóżeczka/kosza (2-3 szt.)
Prześcieradło do wózka (2 szt.)
Ręcznik z kapturkiem (2 szt.)
Kokon
Śpiworek do spania
Pościel do spania
Otulacz do fotelika
Podkłady pod prześcieradło (2 szt.)
Śpiworek do wózka

Pielęgnacja dziecka i karmienie
Pieluszki rozm. 1 (2 op.)
Chusteczki mokre (2 op.)
Wanienka
Termometr do wanny
Szczotka z naturalnym włosiem
Żel / mydełko od 1 dnia życia
Krem / maść pod pieluchę
Oliwka
Krem ochronny do buzi
Sól fizjologiczna (20 szt.)
Lek przeciwgorączkowy
Czopki glicerynowe
Aspirator do noska
Smoczek
Gaziki jałowe (20 szt.)
Termometr
Nożyczki / cążki do paznokci
Stojak do wanienki
Myjka bambusowa
Termofor
Inhalator
Waga niemowlęca
Zestaw butelek + szczotka
Podgrzewacz do butelek
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checklista wyprawkowachecklista wyprawkowa

Spacer, podróże
Wózek
Fotelik samochodowy
Parasolka do wózka
Lusterko do obserwacji dziecka w samochodzie
Przenośny przewijak
Woreczki na pieluszki
Kółka / pas do fotelika
Uchwyt na kubek
Uchwyt na telefon
Pojemnik na chusteczki
Opakowanie termiczne na butelkę

Torba dla Mamy
Dowód osobisty
Badania ciążowe
Koszula do porodu
Koszula do karmienia (2 szt.)
Szlafrok
Biustonosz bawełniany do karmienia (2 szt.)
Majtki siateczkowe jednorazowe (5-6 szt.)
Wkładki laktacyjne (12-16 szt.)
Podkłady higieniczne (5-6 szt.)
Podpaski poporodowe (20 szt.)
Kosmetyki, przybory toaletowe
Lanolina w maści
Ręczniki (1 duży, 1 mały)
Klapki
Skarpetki
Ładowarka do telefonu
Woda
Wygodne ubranie

Torba szpitalna - checklistaTorba szpitalna - checklista

Akcesoria i zabawki dla dziecka
Zabawki kontrastowe
Grzechotka
Szmatka-przytulanka
Gryzak
Szumiąca zabawka
Karuzela
Projektor z pozytywką
Zawieszka do smoczka

Pokoik dziecka
Łóżeczko / łóżeczko dostawne / kosz mojżesza
Materac
Lampka nocna
Komoda / szafa na ubranka
Przewijak
Pokrowiec na przewijak (2 szt.)
Organizer na łóżeczko / komodę
Mata 
Fotel do karmienia
Kosz na pieluszki
Pojemnik na chusteczki
Leżaczek / bujaczek

Torba dla dziecka
Pieluszki rozm. 1 (mała paczka)
2-3 komplety ubrań
Czapeczka
Kocyk lub rożek
Pieluszki bawełniane (2-3 szt.)
Chusteczki pielęgnacyjne
Maść do pupy
Sól fizjologiczna (5-6 szt.)
Gaziki jałowe (10 szt.)
Podkłady na przewijak
Mydełko lub żel do mycia
Ręcznik

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O



BODY KOPERTOWE
"Koszulka" z długim lub

krótkim rękawem, zapinana
w kroku na napy. Przód na
zakładkę, zapinany napami.

ŚPIOCHY
Spodenki zapinane na
ramionach na napy   

 (trochę jak ogrodniczki) 
z zabudowanymi stópkami.

PÓŁŚPIOCHY
Spodenki na gumce, ale

podobnie jak w śpiochach, z
zabudowanymi stópkami.

RAMPERS
Pajacyk, ale bez stópek. Z
długim, krótkim rękawkiem

lub na ramiączkach.
Zazwyczaj rozpinany.

OGRODNICZKI
Spodenki na szelkach,
mogą być rozpinane 

w kroku i na nogawkach 
na napy.

KAFTANIK
Bluzka z dwoma warstwami

materiału z przodu.
Zapinany kopertowo na

napy lub wiązany.

BONETKA
Czapeczka niemowlęca
wiązana pod brodą na
troczki, zakrywająca 

cały tył i czubek głowy.

Słowniczek UBRANKOWYSłowniczek UBRANKOWY

BODY KLASYCZNE
"Koszulka" z długim lub

krótkim rękawem, zapinana
w kroku na napy. Na

ramionach zakładki lub napy.

PAJACYK
Ubranko z rękawkami 

i nogawkami (i stópkami),
zazwyczaj zapinane na
całej długości na napy.

Zdjęcia pochodzą od marki Coodo ze strony coodo.pl
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lista www i rabatówlista www i rabatów

24hugs www.24hugs.pl 10% rabatu na chusty i nosidła
Cackoo www.cackoo.pl 15% rabatu na cały asortyment
Camphora Studio www.camphora.pl 20% rabatu na wszystkie ręczniki i szlafroki 
ColorStories For Kids www.colorstories.pl rabat 15% na wszystko przy zakupach za min. 99zł
COODO www.coodo.pl
Doctor Nap www.doctornap.com/pl/ 10% rabatu na cała kolekcja ciążową i akcesoria
FiZo Kids www.fizokids.pl 20% rabatu na body i legginsy, nie łączy się z promocjami
FUN2BEMUM www.fun2bemum.com 10% rabatu na cały asortyment
Hagi Baby www.hagibaby.com 15% rabatu na zestaw kosmetyków do pielęgnacji od
pierwszych dni życia
Hagi Cosmetics www.hagi.com.pl 15% rabatu na zestaw do pielęgnacji twarzy anti-aging
Helpa www.helpa.pl -15% na koszyk z wyłączeniem bonu upominkowego
HonsiuMisiu www.honsiumisiu.pl 10% rabatu
Jo&Co. www.joandco.eu 15% rabatu (nie obejmuje kompletów i kart podarunkowych)
KiddyMate www.kiddymate.pl 10% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty (nie obejmuje
kategorii "wyprzedaż")
KIDSPACE www.kidspace-shop.com 15% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty
La Millou  www.lamillou.com -20% na wybrane produkty *promocja obowiązuje produkty
pełnowartościowe i nie łączy się z innymi promocjami 
Ligold www.ligold.pl 15% rabatu
Lepre www.lepre.pl 15% na otulacze i przytulanki bambusowe Leprusie
Lovely TuTu www.lovelytutu.pl 15% rabatu na zestawy mama i córka, 10% na sukienki do
chrztu
Lulaby www.lulaby.pl 15% rabatu
Manufaktura Skalsky www.fb.me/ManufakturaSkalsky 10% rabatu na wszystkie zamówione
produkty
marmari baby www.marmaribaby.pl 10% rabatu na zakupy w sklepie (cały asortyment, bez
kwoty minimalnej)
Medbest www.medbestshop.eu specjalnie przygotowane rabaty do -50% - widoczne na
stronie, bez konieczności wpisywania hasła
Memorable.pl www.memorable.pl darmowa dostawa na zakup pamiętnika
moKee Polska pl.mokee.eu 8% zniżki - łączy się z innymi promocjami
Mommy Planner www.mommyplanner.pl 15% rabatu na cały koszyk
Momtobe www.momtobe.pl 15% rabatu na wszystkie nieprzecenione produkty
Motherhood www.motherhood.pl 15% rabatu na cały asortyment 
Mulinek www.mulinek.pl 20% rabatu na kokony niemowlęce i komplety pościeli muślinowej
Naïf Natural Skincare www.naifcare.pl 20% rabatu
NICE TIME www.nicetime.pl darmowa dostawa (dotyczy poduchopuzzli w velvetowych
pokrowcach) na terenie Polski bez względu na wielkość zakupów, łączy się z innymi rabatami 
Otulacze Bambusowe.pl www.otulaczebambusowe.pl 20% rabatu na wszystkie otulacze
Paticzkowo www.paticzkowo.pl 10% rabatu na cały asortyment
Rasppies www.rasppies.com 10% rabatu na cały asortyment
ROLLERSY www.rollersy.com 15% rabatu na wszystkie produkty 
SPARKLE KIDS www.sparklekids.pl 15% rabatu na kolekcje bielizny
Tiny Star www.tinystar.pl 
Tublu.pl www.tublu.pl 10% rabatu na nieprzecenione produkty z działu "Skompletuj
Wyprawkę" oraz na markę We Might Be Tiny
Zrób Mi Mamo www.zrobmimamo.pl darmowa dostawa przy zamówieniu dowolnego zestawu

kod: kiddostyle 20-24.01.2021 r.
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