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1 НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ МАЙКИ

Първи триместър
Млечните жлези започват да се уголемяват още през първите 
месеци на Вашата бременност, което е нормално и хубаво. Така 
гърдите Ви ще могат да произвеждат достатъчно мляко, за да за
доволяват нуждите на Вашето бебе и кърмата да бъде достатъчно 
питателна.

Но не само размерът на Вашите гърди се променя, променя 
се и тяхното тегло. Те нарастват от 300 до 500 г. През този период 
Вашите гърди имат нужда от нежна и сигурна защита, изберете 
подходящия за Вас сутиен. 

Специализираното бельо за бременни е изключително важ 
но. Това е моментът когато без специални грижи бихте могли да 
развалите бюста си. Специализираното бельо се произвежда по 
специална технология, която не позволява на бюста да падне на
долу. Обикновено тежестта се разпределя настрани. Отделно се 
използват дишащи материи, които не позволяват задържане на 
влага (телесната температура в този период е повисока от оби
чайното) и не дразнят кожата, която е почувствителна в този мо
мент.

От тези материи се изработват и бикини, но с поразлична 
кройка от нормалните. Във вариант под и над корем, за да не при
тискат и подръпват с цел да се почувствате поудобно.

Пред Вас е очарователно време – бременност, кърмене и цялото време,  
което ще прекарате заедно с Вашето бебче.

За Вас започва нов прекрасен период. Ние бихме искали да Ви помогнем да се 
чувствате добре и сигурни в себе през това време. Много промени настъпват както 
за Вас, така и за хората около Вас. Имате нужда от много нови неща, за които дори не 
подозирате, че съществуват и могат да Ви донесат много комфорт и сигурност.

нормално състояние

фаза на растеж

Фигурата Ви ще претърпи огромни промени. Затова е хубаво да 
си дадете време да изберете дрехите, които ще носите.

Бременност = три триместъра

Скъпи бъдещи майки,
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Трети триместър
Коремът започва да тежи. Може да почувствате болки в кръста. 
Така наречените колани за бременни са изключително подхо
дящи, защото изместват и преразпределят тежестта и болките в 
гърба могат да намалеят. Отделно, придържайки корема, те нама
ляват и риска от появяване на стрии и могат да спомогнат за по
лесно прибиране на корема след раждане.

Втори триместър
Коремът започва да Ви личи. Вече чувствате дискомфорт при 
носенето на обикновени дрехи. Специализираните дрехи за бре
менни имат специални колани, които могат да минават под или 
над корема, което премахва така неприятното подръпване или 
притискане от нормалните дрехи.
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Задължителни  
прегледи, които 
са покрити от 
здравната каса  
и други, които  
не  поема.

3 НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ МАЙКИ

Сега е моментът да направите необходимите изследвания, своето проучване къде да 
родите и да се свържете с екипа, който ще Ви помогне по време на раждане, както и 
да подготвите необходимите документи за болницата.

След установяването на бременността (тестове), бъдещата майка трябва да 
посети гинеколог с талон 3 от ОПЛ за регистрация и наблюдение на проти
чането на бременността.
Прегледи, покрити от здравната каса: 1во посещение при наблюдаващ АГ; 
Следващи посещения на „Женска колсултация” – едно посещение до 12 ге ста
ционна седмица; един път месечно от 12 г.с. до 33 г.с.; два пъти месечно от 33 г.с. 
до 40 г.с.
Изследвания при нормална бременност: КРЪВ – ПКК, СУЕ, кръвна захар и раз
лични инфекции; УРИНА – общо изследване; МИКРОБИОЛОГИЯ на влагалищен 
секрет – при регистрацията и около 34 г.с.; УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ – при 
регистрация на бременността и в периода 1620 г.с.; ЦИТОНАМАЗКА – при регист
рация на бременността.
Важни изследвания, които здравната каса не поема: БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ 
– оценка на риска за раждане на дете със синдром на Даун и някои други вродени 
аномалии. Може да бъде направено два пъти веднъж между 1113 г.с. и 1519 г.с..; 
ФЕТАЛНА МОРФОЛОГИЯ – найпрепоръчвания период за това изследване е 19
23 г.с. Прегледът е изключително важен – търсят се структурни дефекти,  оглеждат 
се всички органи, функцията на сърцето, оглежда се и лицето.

Избраният от Вас акушергинеколог ще Ви направи ултразвуково изслед
ване за установяване на бременността. Определя се вероятният термин на 
раждане. След това лекарят ще Ви вземе цитонамазка, за да изключи нали
чието на онкологични клетки и влагалищен секрет за микробиологично из
следване и наличието на бактерии.
Прегледа продължава с измерване на: тегло, кръвно налягане, ширина на 
таза, обиколка на корема.
Интервю за: начина на живот, условията при които работите, заболявания, 
вредни навици, спонтанни или желани аборти, усложнения при предишни 
бременности.
Изследвания: кръв – установяване на кръвна група, Rhфактор, хемоглобин, 
еритроцити, левкоцити, кръвна захар, СУЕ и други показатели; урина – кето
ни, седимент, уробилиноген и др.; тестове – сифилис, хепатит В, ХИВ.
При вероятност за рискова и проблемна бременност (в зависимост от въз
растта Ви) по преценка на Вашият гинеколог се правят и допълнителни из
следвания – биохимичен скрининг и др. 
Преглед по време на консултация – измерване на: тегло, кръвно налягане, 
ширина на таза, обиколка на корема.
Изследвания и тестове на кръв и урина идентични като през предходния 
триместър. Проследява се честотата на сърдечните тонове на бебето.

Преглед по време на консултация – измерване на: тегло, кръвно налягане, ши
рина на таза, обиколка на корема; следене на сърдечните тонове на плода.

Преглед по време на консултация – измерване на: тегло, кръвно налягане, 
ширина на таза, обиколка на корема; следене на сърдечните тонове на пло
да; изследвания на кръв и урина.

Преглед по време на консултация – измерване на: кръвно налягане; следене 
на сърдечните тонове на плода.

Преглед по време на консултация – измерване на: тегло, кръвно налягане, 
ширина на таза, обиколка на корема; следене на сърдечните тонове на пло
да; изследване на влагалищен секрет.

Преглед в началото на месеца – измерване на: тегло, кръвно налягане, ши
рина на таза, обиколка на корема; следене на сърдечните тонове на плода; 
изследвания на кръв и урина.

Първи преглед

5ТИ лунарен месец
16 гс – 19 гс

6ТИ лунарен месец
20 гс – 23 гс

7МИ лунарен месец
24 гс – 27 гс

8МИ лунарен месец
28 гс – 31 гс

9ТИ лунарен месец
32 гс – 35 гс

10ТИ лунарен месец
36 гс – 40 гс

д-р Антония Джерова  
акушер-гинеколог,  
ГПСМД д-р Джерови
тел: 0884 603 606
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Първи преглед

5ТИ лунарен месец

7МИ лунарен месец

10ТИ лунарен месец

РАЖДАНЕ

9ТИ лунарен месец

8МИ лунарен месец

6ТИ лунарен месец

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

кръвно  
налягане

ширина  
на таза

ширина  
на таза

ширина  
на таза

име на бебето

ширина  
на таза

сърд.честота  
на плода

ширина  
на таза

ширина  
на таза

обиколка на 
корема

обиколка на 
корема

обиколка на 
корема

обиколка на 
корема

обиколка на 
корема

обиколка на 
корема

Rhфактор

кръвна 
група

сърд.честота  
на плода

сърд.честота  
на плода

сърд.честота  
на плода

час на 
раждане

сърд.честота  
на плода

сърд.честота  
на плода

ГС

ГС

ГС

ГС

ГС

ГС

възраст бременност  гестационна седмица очакван термин на раждане

тегло

тегло

тегло

тегло

тегло
на бебето

тегло

тегло

тегло

ръст

кръвно  
налягане

кръвно  
налягане

кръвно  
налягане

ръст  
на бебето

кръвно  
налягане

кръвно  
налягане

кръвно  
налягане

Гинеколог: др

Изследвания: 
кръв  кръвна група, Rhфактор, хемоглобин, еритроцити,  

левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ
урина кетони, седимент, уробилиноген, други
тестове сифилис, хепатит В, ХИВ

Изследвания: 
кръв  хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ
урина кетони, седимент, уробилиноген, други

Изследвания: 
кръв  хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ
урина кетони, седимент, уробилиноген, други

Изследвания: 
кръв  хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ
урина кетони, седимент, уробилиноген, други

Изследвания: 
влагалищен секрет

Таблица: © 
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Документи за приeмане в болницата

Какво друго Ви е необходимо за болницата?

1. Лична карта
2. Обменна карта
3. Направление за хоспитализация (валидно е 30 дни от датата 

на издаването), издадено от личния лекар, лекар специалист 
от извънболничната помощ, „Бърза помощ”, други лечебни за
ведения или по Ваше желание. 

4. Епикриза или друг документ, удостоверяващ провеждано ле
чение при съпътстващо заболяване, резултати от изследвания.

1. Тоалетни принадлежности – сапун, паста и четка за зъби, 
хавлиени кърпи, ластик за коса (ако сте с дълга коса) и др.

2. Чаша, вилица, лъжица

3. Нощница за родилното отделение

4. Чехли (подходящи и за баня)

5. Връхна дреха (халат) според сезона
6. Еднократни бикини (Canpol), които  

да използвате веднага след раждане  
и да изхвърлите след употреба, или  
боксерки за многократна употреба

7. Специални превръзки за след раждане  
(Canpol) – изключително абсорбиращи  
и със специална форма

8. Крем за зърна –  

9. Сутиен за кърмачка

10. Подплънки за кърма –  
Canpol или  

11. Къси чорапи

13. Минерална вода

14. Химикалка, тефтерче,  
мобилен телефон и др.

Стартов комплект  –  
лесно и практично решение  
Включващ дори плик за  
стерилизиране, който е много  
добро решение когато сте навън  
или на път. Може да се използва до 20 пъти.
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Изписване

1. За изписването ще са Ви необходими – ританки тип гащеризон

4. За вкъщи ще имате нужда от няколко шишета
Едно иновационно решение за майки, които искат да кърмят свои
те бебета. Преди повече от 15 години проф. Хартман, найизвестният 
учен, проучващ кърменето, след серия ултразвукови изследвания 
описва процеса на сукане от бебето и създава тази революционна 
система за хранене. Това не е обикновен биберон, дори не е би
берон. Това е система от клапи, които дават възможност на бебето 
да не променя своето поведение при хранене от гърда и от шише. 
Майчиното мляко изтича само когато бебето създаде вакуум, т.е. суче 

по същия начин, както се получава на гърдата. 
Благодарение на това, бебето не свиква с ши
шето и с радост се връща на гърдата, където 
може да усети мама. Притокът спира, когато 
то спре да създава вакуум и бебето може да 
си почива когато иска и да диша ритмично. 
При обикновения биберон то непрекъснато 
получава мляко и трябва да преглъща дори и 
когато не иска. (ВНИМАНИЕ системата за хра
нене на Медела може да се ползва след като 
бебето е усвоило сукането, т.е. не порано от 
десетина дни след раждане).

1

2

Калма

2. Еднократни пелени
3. Блузка по възможност с дълъг ръкав независимо от сезо

на, чорапки и боди. През летните месеци едно памучно 
одеало ще бъде достатъчно, но през постудените месеци 
ще имате нужда и от ескимос. 
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5. Хигиена
– Различни видове ножички, нокторезачки, гребенчета и др., които 

наистина ще са ви необходими.

– Аксесоари, които са много полезни при настинка  
и запушване на нослето на бебето.

6. Залъгалки – те са практични и успокояват бебетата. Имат различ
ни форми на биберона и щита, защото всяко бебе си има предпо
читания. Едни са с анатомична форма, други с форма на черешка 
(имитиращи гърдата), трети са ортопедични (с овалносплескана 
форма на биберона). 

Разбира се има и много други варианти. Тях просто можете да ги 
изберете на външен вид.

Какво трябва да знаем за пластмасовите и стъклените шише-
та. В Европейския съюз е забранено използването на пластмаса, 
която съдържа Бисфенол А и от години шишетата са такива, които 
не съдържат Бисфенол А. Въпреки това много майки имат притес
нения и използват стъклени шишета, защото те не се захабяват 
като пластмасата, не се боядисват и полесно се почистват. От 
друга страна обаче могат да бъдат счупени, тежки са и не можете 
да оставите бебето само̀ да се храни с такова шише.
Шишетата на Canpol babies са удобни и лесни за употреба, с ши
роко гърло и антиколик система. 

антиколик
шишета

https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=Easy+Start&action=dmExecAdvancedSearch&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/291/zalagalki-i-klipsove.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/327/higienni-produkti.html?page=3&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/351/termometri.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/190/pompi-za-karma.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
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Ден 12
6 мл

Ден 37
25 мл

Ден 811
51 мл

Трябва да решите дали ще кърмите
Кърмата – златният еталон
Кърмата по правило е най-добрата храна за бебето, а контактът 
„кожа до кожа“ води до интимна връзка между майката и детето. 
Ползи от кърменето има за детето, майката и всъщност за цялото 
семейство. Кърмата отговаря точно на потребностите на децата и 
многократно се адаптира към тях, тъй като те растат и се променят 
през времето: количеството автоматично се регулира съобразно 
потребностите им. Многократното и старателно изцеждане на кър
мата стимулира нейното образуване и отделяне. 

Кърмата е лесно достъпна, винаги с точната температура, пер
фектно чиста и облекчава семейния бюджет. Предпазва детето от 
инфекции и болести, например от стомашночревни и ушни ин
фекции. В дългосрочен аспект предотвратява риска от хронични 
заболявания, като диабет. В допълнение кърменето намалява риска 
от алергии и напълняване. Кърменето съдейства на май ката като 
ѝ помага да възвърне размера на матката и теглото си от периода 
преди бременността, а хормоните допринасят да се справи полес
но с новата си роля. Кърменето предпазва майката от няколко вида 
рак и намалява риска от развитието на остеопороза. Известни ор
ганизации като Световната Здравна Организация (СЗО) и УНИЦЕФ 
препоръчват кърменето особено през първите шест месеца, пос
ледвано от частично кърмене поне до навършване на две години.

Найдоброто, което можете да направите е именно това. Трябва 
да се въоръжите с търпение. Това не е процес, който винаги се по
лучава от раз. Както Вие, така и бебето трябва да се научите и да се 
напаснете един към друг.

Няколко разпространени мита
1. Нямам кърма.
 В световен мащаб са правени изследвания и е доказано, че едва 

около 1% до 2% са жените, които имат физиологичен проблем и 
не могат да имат кърма. Всички останали жени могат. Да, има мал
ки проблеми, които се появяват, но те могат да бъдат решени и 
майката да кърми.

2. Кърмата не е достатъчна – първите дни кърмата е само няколко 
милилитра, колкото е стомахчето на бебето.

3. Кърмата не е достатъчно хранителна, защото изглежда по-
проз рачна. Тя е точно такава и това е нормално.

4. Бебето не иска да засуче. В повечето случаи се касае до неудобна 
за него поза.

 Вдлъбнатите зърна, могат да затруднят бебето да засуче до
бре. Тогава на помощ идват, както оформители за зърна, така и 
електрически помпи, ако друго не помогне.

Плик за стерилизиране 

Удобен за 
пътуване.  
Не заема място 
и може да се 
ползва до 20 
пъти. Вече не е 
необходимо да 
носите  
със себе си 
стерилизатор

След раждане

https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=Easy+Start&action=dmExecAdvancedSearch&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/291/zalagalki-i-klipsove.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/327/higienni-produkti.html?page=3&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/190/pompi-za-karma.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image


9 НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ МАЙКИ

Много важен елемент за лекото протичане на процеса на кър
мене е изборът на помпа за изцеждане. Тя ще Ви даде възможност 
да излизате (можете да се изцедите, да оставите кърмата и някой 
вкъщи да я даде на бебето; можете за някоя нощ да подсигури
те изцедено мляко и да помолите таткото или друг Ваш близък 
да нахрани мъничето), да си починете, ако трябва да се върнете 
порано на работа, при болест и много други ситуации. Помпата 
може да Ви даде време за почивка и малко свобода.

Какво е важно да знаете за помпите
През последните години, именно след проучванията на све

товноизвестния професор Хартман се установява какво прави 
бебето, когато суче. То започва с кратки засмуквания, около 120 
пъти в минута, но практически не създава вакуум, а само стиму
лира рефлекса за изхвърляне кърмата и подготвя организма на 
майката за следващата фаза – изцеждането. След около две ми
нути бебето започва с около 60 засмуквания в минута, но вече 
създава същински вакуум и тогава започва същинското хранене.

Именно тази технология е от изключително значение при из
цеждане, когато бебето не е сукало от майката. 

Много важни са формата и размерът на фунията, която пом
пата използва. В случай, че фунията е малка тя може да запуши 
каналчета на зърното и млякото да не може да излезе. В случай, 
че е голяма, може да разрани зърното, когато при движението то 
се опира по стените на фунията.

За определяне на правилния размер е нужно да знаем, че 
зърното трябва да е в центъра на тясната част на фунията, да се 
движи свободно и безболезнено и накрая трябва да имате усеща
нето за напълно празна гърда.

Хармони – Защо майките я купуват?
 Хармони е една от найпопулярните ръчни помпи в света. 
 Двуфазна + Flex™ технология, които гарантират ефективност и комфорт.
 Клапа за регулиране на вакуума.

Двуфазната технология. След много години изследвания в Западноавстра
лийския университет установяват, че новородените бебета първо започват да 
засмукват на много кратки интервали. Това всъщност стимулира гърдата да  

изхвърли кърма. След като млякото започне да изтича, бебето сменя интервала на 
засмукване. Ние в Медела превърнахме този научен факт в техническо ноухау  
и в професионални продукти, които помагат на майката да получи повече мляко  
за помалко време.

Благодарение на двуфазната технология помпата симулира естественото  
поведение на новороденото и времето за изцеждане намалява.

Точен размер Твърде малка Твърде голяма

Зърното е 
в центъра 
и се движи 
свободно.

Зърното се 
трие в стените 
на фунията.
Опитайте  
поголям 
размер.

Зърното и част 
от ареолата са 
в тръбичката.
Опитайте  
помалък 
размер.

Зърно

Ареола

Зърно

Ареола

Зърно

Ареола

Крем за зърна Purelan™ 
100% чист ланолин

https://e-shop.izamama.com/product/14510/elektricheska-dvufazna-pompa-za-karma-medela-solo.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/product/14513/dvoyna-dvufazna-pompa-za-karma-medela-swing-maxi.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=&ProductCode=&CategoryID=191&SearchInSubcategory=1&BrandID=107&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ProductCode=&CategoryID=0&SearchInSubcategory=1&BrandID=107&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=Purelan&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=Calma&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
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Медела Соло – технология Medela Flex™

Защо Суинг макси флекс?
Swing Maxi™ – двойна двуфазна помпа

 Повече мляко, повече комфорт за пократко време.

 Въртящи се на 360° фунии с иновационна овална  
форма, мек и гъвкав пръстен и разширен ъгъл на 
конуса – 105°.

 Затворена система със защита от преливане.

 Вградена акумулаторна батерия – до 6 помпени 
сесии с пълна батерия, USBC порт за зареждане.

 Два размера фунии са включени в комплекта.

 Компактна, тиха и надеждна.

 Изцеждате с 18% повече кърма спрямо единична 
двуфазна електрическа помпа.

Отново след серия проучвания се стига и до откритието, че 
когато двете гърди се изцеждат едновременно кърмата е покало
рична и разбира се времето за изцеждане намалява. 

При избора на помпа следва да си отговорите  
на въпроса: Колко често ще ползвате помпата? 
– В случай, че ще се доизцеждате епизодично (12 пъти) в седми

цата механичната помпата е напълно достъчна.
– В случаите, когато се налагат по-чести изцеждания помпата е 

хубаво да бъде електрическа. 
 В случай, че тя е двуфазна, ще имате възможност да удължите 

периода на лактация, защото гърдите Ви ще бъдат добре изце
дени и лактацията ще се запази, а няма да намалява. Това ще Ви 
даде възможност по-дълго време да имате кърма и да давате 
найдобрата храна на Вашето бебе.

Medela Solo™ – единична електрическа помпа
 Повече мляко, повече комфорт за пократко време.
 Въртяща се на 360° фуния с иновационна овална форма,  

мек и гъвкав пръстен и разширен ъгъл на конуса – 105°.
 Затворена система със защита от преливане.
 Специална конструкция на конектора, позволяваща  

изцеждане във всякакво положение.
 Два размера фунии са включени в комплекта.
 Лесна за използване – само с 4 бутона и  

9 предварително програмирани настройки, минимален  
брой части за лесно почистване.

 Компактна, тиха, лека и надеждна – побира се  
в ръката Ви.

 Вградена акумулаторна батерия – до 6 помпени сесии  
с пълна батерия, USBC порт за зареждане.

https://e-shop.izamama.com/product/14510/elektricheska-dvufazna-pompa-za-karma-medela-solo.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/product/14513/dvoyna-dvufazna-pompa-za-karma-medela-swing-maxi.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=&ProductCode=&CategoryID=191&SearchInSubcategory=1&BrandID=107&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F&ProductCode=&CategoryID=0&SearchInSubcategory=1&BrandID=107&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image


11 НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ МАЙКИ

Когато зъбките започнат да растат
Бебетата стават раздразнителни, венците ги болят и сърбят, но има 
много продукти, които успокояват бебето и едновременно с това 
го забавляват.

51/000

51/002
13/109

74/015
9/501

Хранене след шестия месец
Започва захранването на бебето.  Вече ще имате нужда от лъжичка. 
Тя следва да бъде мека – да не нараните венците на бебето, с дълга 
дръжка, за да може без да се цапате да бъркате в бурканчета или 
купи за хранене.

2/582

74/019

4/520

51/010

31/406

4/401

4/530

https://e-shop.izamama.com/category/269/drankalki-i-chesalki.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/480/aksesoari-za-hranene.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
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Приучаване на бебето да пие от чашка
Бебешките чашки са изключително различни. В началото се 
използва чашка с мек накрайник (много приличащ на биберона), 
но с клапа, която не позволява изливане. 

35/344

56/512

56/501

31/200

После може да се премине към такива с твърд накрайник.

31/300

31/404

76/001

https://e-shop.izamama.com/category/269/drankalki-i-chesalki.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/480/aksesoari-za-hranene.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B0+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
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премахва до
от бактериите

360о  чашка
Това е специална чашка, която не се разлива, а детето 
може да пие като от истинска стъклена чашка. Благо

дарение на тази патентована система, детето свиква както с вида 
на чашата, така и да накланя чашката правилно. Силиконовата 
мембрана, която пречи на течността да се разлее е със специално 
антибактериално покритие.

Развитието на детето
Играчките като средство за забавление и развиване на сетивата 
на децата.

Подходящи чашки за навън

56/109 4/107
56/515

4/113

https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B8+360&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/brand/131/nattou.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/266/igrachki-za-kolichka-i-koshcheta.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
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Различните килимчета

Играчки за креватче и количка – меки, музикални, въртящи се  
и с различни мотиви.

Меки играчки

Мека играчка с гел, за 
охлаждане или затопляне

963022

498258

929134

68/037
 

963183

963015

879279

879262

878746

963190
963008

68/07368/072

68/071

75/100

321242

https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B8+360&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?phrase=%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/brand/131/nattou.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0&ProductCode=&CategoryID=415&SearchInSubcategory=1&BrandID=131&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0&ProductCode=&CategoryID=415&SearchInSubcategory=1&BrandID=131&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B0&ProductCode=&CategoryID=415&SearchInSubcategory=1&BrandID=131&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/266/igrachki-za-kolichka-i-koshcheta.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
https://e-shop.izamama.com/category/263/igrachki-za-leglo.html?utm_campaign=izm-PG&utm_content=image
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https://e-shop.izamama.com/search.html?action=dmExecAdvancedSearch&phrase=mouse&ProductCode=&CategoryID=262&SearchInSubcategory=1&BrandID=0&ProductPriceFrom=&ProductPriceTo=&ProductQuantity=0&ProductClassID=0&utm_campaign=izm-PG&utm_content=image


Хранене с любов!

 www.izamama.com    e-mail: info@izamama.com

И за МАМА BG

izamamahq

e-shop.izamama.com

София:
Sky City Mall, 
ул. Коста Лулчев 52, 
ниво 1
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