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Марката Canpol Babies подпомага изцяло 
родителите, които се стараят ежедневно 
да осигуряват всичко най-добро за раз-
витието и самочувствието на своите деца. 
Ако бебето Ви често страда от коремни 
болки, повръща обилно и често плаче, то 
може да има колики.
За да помогне на бебетата и техните ро-
дителите да се справят с тези проблеми, 
Canpol babies разработи иновационно 
шише със система за намаляване на ко-
ликите, която не позволява на детето да 
поглъща въздух при хранене с биберон.

Проверете, колко лесно и спокойно мо-
жете да нахраните бебето си, използвай-
ки шишето Haberman.



БЕБЕШКИ КОЛИКИ

Каквато и да е причината, винаги си струва да се намали риска от появата 
на колики и да се облекчат техните симптоми.

Много майки се сблъскват с храносмилателни проблеми при 
децата си. Едни от най-болезнените, причиняващи страдание 
на детето са коликите, които възникват по различни причини. 
Страда както бебето, така и неговите родители, ето защо е не-
обходимо да се определи какво причинява тази болка, за да се 
предотврати или да се облекчи. Ако храните бебето правилно, 
но то продължава страда и симптомите не изчезват дори след 
4-я месец, Вие трябва да се консултирате с лекар, за да се уста-
нови причината – може да е хранителна алергия или др.

Как най-често се проявяват?
Коликите са болезнени и мъчителни, бебето страда от коремни 
болки, напряга се, рита с крачета и плаче. Тези симптоми 

се повтарят и се проявяват най-често в следобедните и 
вечерните часове, като могат да продължат до няколко часа.

Кои са най-често срещаните 
причини?
• Недоразвита и слаба храносмилателна система, водеща 

до затруднено храносмилане (обичайно коликите се 
проявяват между 2–16 седмица и след това трябва да 
отшумят),

• Неправилно хранене, при което бебето поглъща въздух, 
засмукан от шишето заедно с храната, 

• Прехранване на детето,
• Лактозна непоносимост или други алергии.



Това е патентовано шише, което е съз-
дадено специално за бебета, страдащи 
от колики. То е снабдено със специална 
система, която не позволява засмуква-
нето на въздух от шишето по време на 
хранене и благодарение на нея вероят-
ността за поява на колики е сведена до 
минимум. Биберонът е разработен така, 
че да не позволява на млякото самò да 
изтича, а само когато бебето започне да 
суче. Шишето не прави бебето мързели-
во и позволява алтернативно хранене.
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КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ПОЯВАТА НА КОЛИКИ 
И ДА ОБЛЕКЧИМ СИМПТОМИТЕ ИМ?

на коремчето и повръщане. За да избегнете тези проблеми, 
трябва да кърмите или храните бебето в правилна позиция, 
а при изкуствено хранене да изберете биберон с ефективна 
система за обезвъздушаване.
При изкуствено хранене поставете биберона в устата на бе-
бето, така че шишето да е под прав ъгъл спрямо лицето му. Бе-
бето не може да налапа целия биберон, а само удължената му 
част, така че устните му да опират до овалната (широка) част. 
Когато използвате стандартни антиколик биберони, Вие през 
цялото време, трябва да следите дали биберонът е пълен с 
мляко, за да избегнете поглъщане на въздух от бебето, или да 
използвате шише, при което биберонът е постоянно пълен с 
мляко по време на храненето дори и при промяна на наклона  
на шишето.

2. Храната на мама
Когато кърмите Вие трябва да се храните подходящо, избяг-
вайте трудносмилаеми и пържени храни, както и продукти, 
които причиняват подуване на корема, например сливи, чере-
ши, зеле, грах и т.н. 
Струва си да се посъветвате със специалист и да изключите 
неподходящите храни.

3. Масаж и компреси
Може да правите антиколик масажи, за да помогнете на детето 
си, но едва след края на първия месец, когато пъпчето му вече 
е зараснало. Ако Вашето бебе често страда от колики, трябва 
да масажирате коремчето му няколко пъти на ден (само един 
масаж не е достатъчен). Препоръчва се масажиране половин 
час след хранене или при смяна на пелените, но не когато бе-
бето плаче и е неспокойно, за да не влошите ситуацията. Топ-
ли компреси на коремчето също могат да помогнат.

1. Начин на хранене

Спокойно и с любов
Преди да започнете да храните детето си, трябва да сте спо-
койни и отпочинали, защото бебето Ви по-добре от всеки друг 
усеща Вашите емоции. Ако Вие сте напрегнати и то ще бъде 
неспокойно. Не хранете бебето си, когато то плаче или пищи, 
защото дихателните пътища не са защитени и млякото може 
да попадне в трахеята вместо в хранопровода и да доведе до 
задавяне или до по-сериозен проблем. В такива случаи пър-
во успокойте бебето, прегърнете го. Всяко дете се нуждае от 
много любов и нежност, а Вашата близост ще му даде усещане 
за сигурност и спокойствие.

Безопасно
Повечето биберони, дори и тези, които наподобяват майчи-
ната гърда, поради гравитацията имат определено изтичане 
на мляко, независимо дали бебето суче или не. Ето защо е 
добре бебето да не е в легнало положение, когато го храните 
от шише, за да не се задави или задуши. Можете да избегнете 
тези проблеми, ако използвате биберон, от който храната не 
изтича самостоятелно, а само когато бебето суче. Така бебето 
няма да стане мързеливо и ще можете да го кърмите и да го 
храните с шише. 
Правилната позиция на детето при хранене от шише е глава-
та му да е по-високо от телцето. Позата трябва да наподобява 
тази при кърмене, особено ако го храните и по двата начина. 
Никога не оставяйте бебето легнало по гръб след хранене! 
По- безопасно е да го сложите да лежи по коремче или настра-
ни, за да не се задави, ако повърне.

Как да предотвратите коликите
Много важно е по време на хранене бебето да не поглъща въз-
дух, това е най-честата причина за поява на колики, подуване 



КАКВО ОТЛИЧАВА
АНТИКОЛИК ШИШЕТО HABERMAN

  ОТ ДРУГИТЕ АНТИКОЛИК ШИШЕТА?

БИБЕРОНЪТ ОСТАВА ПЪЛЕН 
С МЛЯКО/ХРАНА ПРЕЗ 
ЦЯЛОТО ВРЕМЕ
независимо от наклона  
на шишето

ВЪЗДУХЪТ СЕ ФИЛТРИРА И 
ОТСТРАНЯВА ОТ ХРАНАТА

ПОЗВОЛЯВА КОМБИНИРАНО 
ХРАНЕНЕ НА БЕБЕТО –
КЪРМЕНЕ И ХРАНЕНЕ  
ОТ ШИШЕ

ЕДИН РАЗМЕР БИБЕРОН
за възраст 0-6 месеца
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2.
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4.





За разлика от другите шишета при 
антиколик шишето Haberman бибе-
ронът представлява отделна камера, 
която остава постоянно пълна с мля-
ко по време на храненето. Въздухът 

butelka Haberman

Камера на биберона (не съдържа въздух и пяна) 

Камера на шишето (въздух) 

БИБЕРОНЪТ ОСТАВА ПЪЛЕН  
- независимо от наклона на шишето

А Н Т И К О Л И К  Ш И Ш Е  З А  Х РА Н Е Н Е  H A B E R M A N

се връща обратно в шишето и не се 
смесва с млякото. Благодарение на 
тази иновативна антиколик система 
бебето не поглъща въздух.

Haberman 
шише

стандартно шише



Какво го отличава от 
останалите антиколик 
биберони?
1. Иновативно решение срещу колики – хранене от зат-

ворен биберон (без достъп на въздух). Предотвратява 
поглъщането на така нежелания въздух, причиняващ ко-
лики, дори когато бебето се върти по време на хранене, 
биберонът остава пълен с мляко.

2.  Намалява опасността от задавяне, защото млякото не 
може да изтича от биберона самостоятелно под дейст-
вието на гравитацията.

3.  Позволява смесено хранене. Бебето трябва да положи 
усилия да суче от биберона, защото млякото не тече от 
само себе си в устата му.

4.  Позволява регулиране на потока чрез промяна на пози-
цията на биберона – един размер биберон за бебета от 0 
до 6 месеца. 

БИБЕРОН HABERMAN 
   - хранене от затворен биберон

Пълен  
поток

Свободен 
поток

ЕДИН РАЗМЕР БИБЕРОН 
     за бебета от 0 до 6 месеца

Потокът на млякото може плавно да се 
регулира чрез завъртане на шишето 
наляво или надясно. 

Свободен 
поток



БИБЕРОН HABERMAN 
   - изключва поглъщането на въздух

Камера на биберона
 (без въздух и пяна)
 

Камера на шишето 
 (мляко, съдържащо 
въздушни мехурчета)

A

B

Биберонът има специална антиколик 
система, която го превръща в отдел-
на камера пълна с мляко, по време на 
цялото хранене, независимо от ъгъла 
на накланяне на шишето.
Въздухът се избутва отново в шишето, 
отделен от млякото, което бебето по-
лучава. Така то не поглъща въздушни-
те мехурчета и рискът от получаване 
на колики се намалява значително. 
Малкото количество храна в бибе-
рона не създава високо налягане и 

тя не изтича самостоятелно, а потича 
само когато бебето започне да суче. 
Така бебето е принудено да направи 
необходимите сукателни усилия, за 
да се храни, не става лениво и може 
да бъде хранено алтернативно както 
кърмено, така и хранено от шише.





ЛЕСНО СГЛОБЯВАНЕ
                 - за улеснение на майките

Капачка

Пръстен

Филтър

Шише

Биберон 
0-6 месеца

ТОЛКОВА Е ПРОСТО!
Сглобяване с една ръка

1.ПОСТАВЯНЕ 2.ПРИЩРАКВАНЕ 3.ЗАВЪРТАНЕ

При проектирането на шишето, дизайнерите 
са се водили не само от необходимостта да 
облекчат коликите, но и от нуждите на майките, 
които търсят интуитивно, удобно, лесно за 
почистване и бързо за сглобяване шише 
дори и в три часа сутринта.
  





Произведеното от търговската марка Canpol babies отговаря на най-ви-
соките европейски стандарти за качество и безопасност на продукти 
за новородени и малки деца, включително продуктите за хранене. 

Сертификатът, получен през 2009 г., потвърждава, че системата за упра-
вление на Canpol Babies отговаря на изискванията на международния 
стандарт EN ISO 9001:2008 при проектирането, производството и търго-
вията на продукцията за деца и кърмещи майки.

През 2014 г. компанията Canpol Sp. z o.o. SKA беше подложена на вън-
шен одит за качество, извършен от сертифициращия орган TÜV NORD 
Polska Sp. z o.o. и получи сертификат, потвърждаващ въвеждането и 
прилагането на Добрите производствени практики в съответствие с EN 
ISO 22716:2007. Този сертификат (GMP = Good Manufacturing Practices) 
означава, че нашата компания прилага най-добрите принципи и прак-
тики познати в Европа при производството, контрола, съхранението и 
доставката на продукти, които са висококачествени, безопасни и еко-
логично чисти.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ
              на продуктите на Canpol babies

Вижте как правим продуктите на Canpol babies

EUROPEAN
BRAND

Успоредно с модернизацията на нашето производство ние създадохме нова, специализирана лабора-
тория, която е част от Отдела за осигуряване на качеството. Целта на компанията ни е повишаване на 
качеството на продуктите и производствения процес. Свидетелства за изпълнение на поетия от нас 
ангажимент са сертификатите, които спечелихме. 



МНЕНИЯ ЗА ШИШЕТО HABERMAN

ВИЖТЕ ФИЛМА
н а  w w w . c a n p o l b a b i e s . c o m

Представянето на това шише на пазара ще бъде наистина пробив в 
храненето на бебетата. За мен шишето Haberman осигурява облек-
чение на малките коремчета страдащи от колики. Ние дълго време 
експериментирахме с различни шишета, докато не станахме част 
от кампанията за тестване на това шише. За нашия син то стана 
единственото и любимо шише, което ще използваме още дълго. Сис-
темата антиколики работи на 100%. Млякото, което е в биберона 
не се връща отново в шишето и нашето дете не поглъща въздух с 
храната. Храненето от затворен биберон е пробив в борбата срещу 
коликите. Също така шишето не пречи на кърменето и позволява 
комбинирано хранене. Шишето е подходящо за мляко, както и за дру-
ги течности, като вода и сокове. Мекият биберон не се запушва и не 
дразни подутите малки венци при никнене на зъбките.

Илона от Краков, майка на Виктор

Най-хубавото на шишето е, че биберонът винаги е пълен с мляко и не тече. Не знам дали имате деца 
и дали знаете, какво е понякога да приспите едно малко бебе... общо взето има много пищене и плач ;) 
Понякога преди да успея да сложа биберона в устата му, не минава и минута, а млякото е навсякъде, 
но не и в устата. Но с това шише! Уау! Нито капка не пада :) За мен е абсолютно перфектно! А това, че 
биберонът е винаги пълен с мляко, е просто невероятно!!!! Никога не съм имала такова шише! Синът ми 
е много любопитен и непрекъснато изучава света около себе си докато се храни, върти си главичката 
и разглежда. Винаги сме имали проблеми с поглъщането на въздух, защото когато млякото в шишето 
е малко и той извръща главата си и иска да се храни в тази поза, няма как да не погълне и въздух :) А сега 
нищо подобно, за мен това шише е истинска революция при изкуственото хранене. 

Магделена от Слупск, майка на Алек

Като майка с опит в изкуственото хра-
нене, която търси ново и по-добро шише, 
мисля, че шишето HABERMAN на Canpol е 
най-доброто на пазара. Изглежда стра-
хотно, супер модерно е, лесно за сглобя-
ване и употреба. Моето бебе премина на 
шишето HABERMAN без абсолютно никак-
ви проблеми. Млякото се подава независи-
мо от позицията, което гарантира хра-
нене без колики. Горещо го препоръчвам.

Марта от Конти Вроцлавски,  
майка на Емил

„„

„

ВНИМАНИЕ: Canpol babies препоръчва кърменето като най-здравословен метод за хранене. Препоръчително е да започнете да използвате  
алтернативен метод на хранене само след консултация с лекар, акушерка или фармацевт, ако кърменето е невъзможно или недостатъчно. 
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