
Γιατί κάθε μωρό είναι 
μοναδικό...



Η πιπίλα ΜΑΜ Perfect  δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με ορθοδοντικούς και παιδοδοντιάτρους. Οι επιστήμονες 
συμφωνούν ότι όσο πιο λεπτός και μαλακός είναι ο λαιμός της θηλής μιας πιπίλας, τόσο λιγότερη πίεση ασκείται στα 
δοντάκια και στη σιαγόνα του μωρού. Έτσι περιορίζεται αισθητά ο κίνδυνος για στραβά δοντάκια στο μέλλον.
Για να κάνουμε τη ζωή των γονιών και του μωρού ακόμα πιο εύκολη της βάλαμε φωτεινή λαβή ώστε να τη βρίσκουν εύκολα 
στα σκοτεινά, χωρίς να ανάψουν φως. 

*Επιστημονικές μελέτες του Αυστριακού Ινστιτούτου Ερευνών (OFI) επαληθεύουν ότι ο μοναδικός λαιμός της θηλής της πιπίλας MAM Perfect είναι 60% πιο 
λεπτός. Κλινικές έρευνες της Πανεπιστημιακής Οδοντιατρικής Κλινικής της Βιέννης επιβεβαιώνουν ότι ο λαιμός αυτός είναι 4 φορές πιο μαλακός σε σύγκριση με 
άλλες πιπίλες (κατά μέσο όρο: 36 – 76% πιο λεπτός λαιμός, 2 – 8 φορές πιο μαλακή θηλή από τη θηλή μιας συνηθισμένης πιπίλας σιλικόνης).

Η πιπίλα Perfect Night σχεδιάστηκε για να περιορίσει τα στραβά δοντάκια 
και η λαβή της λάμπει στο σκοτάδι.

MAM Perfect Night MAM Perfect NightMAM Perfect Night

Γρήγορη και αξιόπιστη
αποστείρωση στον φούρνο

μικροκυμάτων

Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:
Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς
επιστημονικούς μας συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

Συσκευασία σε κουτί μεταφοράς & αποστείρωσης 

6+ 16+0+

o Όλα τα προϊόντα ΜΑM είναι 
κατασκευασμένα από υλικά που δεν 
περιέχουν Δισφαινόλη Α & S (BPA & BPS).

Κουτί 
αποστείρωσης

Κοίτα!
Η νέα μου 
πιπίλα είναι 
τέλεια και 
λάμπει στο 
σκοτάδι!

60%
λεπτότερη
4 φορές

πιο μαλακή
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Η πρώτη πιπίλα ΜΑΜ δημιουργήθηκε το 1976 με τη συνεργασία 
ομάδας διακεκριμένων επιστημόνων, παιδιάτρων και σχεδιαστών, 
θέτοντας νέα, πρωτοποριακά δεδομένα στην ασφάλεια,
τη λειτουργικότητα, τον σχεδιασμό και την εμφάνιση
των προϊόντων βρεφανάπτυξης.

Σήμερα τα προϊόντα ΜΑΜ πωλούνται και στις 5 ηπείρους
και οι πιπίλες μας διαθέτουν ηγετική θέση σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες και στις Η.Π.Α.

Όλα τα προϊόντα ΜΑΜ είναι κατασκευασμένα
από υψηλής ποιότητας υλικά, πληρούν όλες τις διεθνείς 
προδιαγραφές ασφαλείας και είναι επιστημονικά ελεγμένα.

Ευαισθητοποιημένοι γονείς συμμετέχουν σε ποιοτικές έρευνες
και συμβάλλουν με τις εμπειρίες τους στη συνεχή εξέλιξη των 
προϊόντων.

Ιατρική Τεχνογνωσία
και Σχεδιασμός με όραμα

Διεθνείς αναγνωρίσεις απονέμονται κάθε χρόνο στα προϊόντα της ΜΑΜ για την πρωτοπορία και τη λειτουργικότητά τους.

Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:
Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς
επιστημονικούς μας συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

o Όλα τα προϊόντα ΜΑM είναι 
κατασκευασμένα από υλικά που δεν 
περιέχουν Δισφαινόλη Α & S (BPA & BPS).
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Ποιότητα και design
Πιπίλες MAM

Οι πιπίλες ΜΑΜ διατίθενται σε 3 μεγέθη κατάλληλα 
για κάθε βρεφική ηλικία.

Κυκλοφορούν σε πολλά μοντέρνα χρώματα και σχέδια.
Οι συλλογές τους ανανεώνονται συνεχώς ακολουθώντας 
τις τάσεις της μόδας.

Οι 3 οικογένειες πιπίλας της MAM διαθέτουν διαφορετικές ασπίδες, όλες φιλικές προς τη βρεφική επιδερμίδα.

Πιπίλες Original

Πιπίλες Air

Πιπίλες Perfect
60% πιο στενός λαιμός
4 φορές πιο απαλό πιπίλισμα

Αεράτος minimal σχεδιασμός με μεγάλο άνοιγμα

Με μοναδική ανάγλυφη εσωτερική επιφάνεια

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θηλή σιλικόνη - μετάξι της ΜΑΜ
από απαλή μεταξένια σιλικόνη είναι απλά ξεχωριστή, γιατί κανένα άλλο υλικό δεν προσφέρει
στο μωρό τόσο ευχάριστη αίσθηση πιπιλίσματος. Χάρη στην αντιολισθητική της υφή,
εφαρμόζει σταθερά στο στοματάκι του μωρού.

Το φυσικό latex της ΜΑΜ συλλέγεται από βιολογικές καλλιέργειες και υποβάλλεται
σε οικολογική επεξεργασία βάσει αυστηρών προδιαγραφών. Πρόκειται για υψηλής ποιότητας 
latex που προσφέρει στο μωρό απαλό, άνετο και κατευναστικό πιπίλισμα.

Οι πιπίλες MAM διατίθενται με θηλή από σιλικόνη-μετάξι ή με θηλή από φυσικό latex.

Τεκμηριωμένα αποτελέσματα: 
Έρευνα αγοράς επιβεβαιώνει ότι το 94% των μωρών 
δέχονται τη θηλή σιλικόνη - μετάξι της ΜΑΜ* χάρη 
στην ιδιαίτερα μαλακή και μεταξένια επιφάνειά της
(* Έρευνα αγοράς 2010 – 2014  σε 1.236 μωρά).

ΜΑΜ θηλή σιλικόνη - μετάξι: 
Με απαλή μεταξένια επιφάνεια 
που αρέσει στα μωρά γιατί 
τους είναι γνώριμη και οικεία.

ΦΥΣΙΚΟ
LATEX
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Κουτί 
αποστείρωσης

 

Αποστείρωση σε 3 λεπτά που διατηρείται τουλάχιστον για 48 ώρες.

Βάζετε στο κουτάκι 25ml νερό 
(μέχρι την ένδειξη)

Βάζετε στο κουτάκι    
  25ml νερό

Τοποθετείτε μέσα τις πιπίλες
  με τη θηλή προς τα κάτω

Aποστειρώνετε για 3 λεπτά 
σε φούρνο μικροκυμάτων
(σε ισχύ 750 έως 1000 W)

 Στηρίζετε την πιπίλα 
στη βάση που περιέχεται 

στο κουτί

     Τοποθετείτε την πιπίλα 
μαζί με τη βάση
μέσα στο κουτί

Αποστειρώνετε για 3 λεπτά 
σε φούρνο μικροκυμάτων
(σε ισχύ 750 έως 1000 W)

Για όλες τις πιπίλες MAM

Σωστή αποθήκευση προϊόντων Latex
Η διατήρηση της καλής κατάστασης των προϊόντων latex μέχρι την πώλησή τους στον τελικό 
καταναλωτή ενδέχεται να επηρεαστεί από τον χρόνο, τον χώρο και τις συνθήκες αποθήκευσής τους.
Η τήρηση στο σημείο πώλησης δύο απλών κανόνων συμβάλλει στη σωστή κινητικότητα 
των αποθεμάτων και στη διατήρηση του latex σε άριστη κατάσταση:
• Ο κανόνας f.i.f.o. (first in first out) θα εξασφαλίζει την πώληση κατά προτεραιότητα των προϊόντων 
των οποίων η προμήθεια προηγήθηκε. Είναι συνεπώς απαραίτητη η τοποθέτηση της νέας παραλαβής 
πίσω από το τυχόν ήδη υπάρχον stock του ραφιού.
• Η τοποθέτηση των συγκεκριμένων προϊόντων μακριά από ηλιακή ακτινοβολία, θερμαντικό σώμα
ή δυνατό φωτισμό τα προστατεύει από φθορά που δεν είναι πάντα οφθαλμοφανής, επηρεάζει όμως
την ανθεκτικότητα, την ποιότητα και κυρίως τη διάρκεια ζωής του latex.
Η πρωτοποριακή καθιέρωση εκ μέρους της ΜΑΜ ημερομηνίας λήξης στις πιπίλες με θηλή από latex 
δύο χρόνια από την κατασκευή τους, έχει ως στόχο την απόλυτη διασφάλιση της ποιότητας.

Για την πιπίλα MAM Perfect

Κουτί μεταφοράς & αποστείρωσης
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•

•

•

•

Πρωτοποριακό κουτί αποστείρωσης 
σε φούρνο μικροκυμάτων
Καθαριότητα και ασφάλεια
κατά τη μεταφορά
Δυνατότητα αποστείρωσης
με βρασμό ή ατμό
Κρέμεται ή στέκεται στο ράφι

•
•
•

Σε διάφορα διαθέσιμα μεγέθη
Οικονομία χώρου στο ράφι
Καλύτερη προβολή του προϊόντος

•

•

•

•

Πρωτοποριακό κουτί αποστείρωσης 
σε φούρνο μικροκυμάτων
Καθαριότητα και ασφάλεια
κατά τη μεταφορά
Δυνατότητα αποστείρωσης
με βρασμό ή ατμό
Κρέμεται ή στέκεται στο ράφι

Ασφαλείς, πρακτικές, λειτουργικές.
Περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

Επισκόπηση συσκευασιών

Κουτί
μονής συσκευασίας

Κουτί
διπλής συσκευασίας

Blister
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•
•

Άμεση οπτική επαφή του προϊόντος
Κρέμεται ή στέκεται στο ράφι

•
•
•

Άμεση οπτική επαφή του προϊόντος
Το προϊόν κρέμεται ή στέκεται στο ράφι
Οικολογική συσκευασία

•

•
•

Υψηλής ποιότητας χαρτόνι
με διαφανές παράθυρο
για προβολή του περιεχομένου
Κρέμεται ή στέκεται στο ράφι
Οικολογική συσκευασία

Πλαστικό στήριγμαΧάρτινο κουτί
με διάφανο πλαστικό 

παράθυρο

Χάρτινο κουτί
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Κατά την έξοδo από το μαιευτήριο
προσφέρεται σε κάθε νέα μητέρα
μία πιπίλα ΜΑΜ Start μαζί με το έντυπο
“από τη ΜΑΜΑ στη ΜΑΜ”.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 111 μαιευτικές κλινικές,
ιδιωτικές και δημόσιες,
σε 65 πόλεις, σε 50 νομούς της χώρας. 

Δείγματα προϊόντων και έντυπα
στέλνονται επίσης σε μέλλουσες μητέρες
που επικοινωνούν μαζί μας στο Facebook και στο MAM Club.

Παράλληλα πραγματοποιείται
ενημέρωση γυναικολόγων και παιδιάτρων
και διανέμονται στα γραφεία τους
έντυπα και δείγματα.

Δειγματοδιανομή &
Ιατρική Ενημέρωση
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•
•

•

•

Βάρος μωρού: κάτω από 1.200γρ.
Συνδυάζεται με σωληνάκι μύτης
και στόματος
Μπορεί να κοπεί για να εφαρμόσει 
τέλεια στην ανατομία του προσώπου 
του μωρού
Χρησιμοποιείται μόνον με ιατρική 
επίβλεψη (εντός της θερμοκοιτίδας)

•
•

•

•

Βάρος μωρού: 1.000 έως 1.800γρ.
Συνδυάζεται με σωληνάκι μύτης
και στόματος
Μπορεί να κοπεί για να εφαρμόσει 
τέλεια στην ανατομία του προσώπου 
του μωρού
Χρησιμοποιείται μόνον με ιατρική 
επίβλεψη (εντός της θερμοκοιτίδας)

•
•
•

•

Βάρος μωρού: 1.600 έως 2.500γρ.
Σχεδιάστηκε για χρήση στο σπίτι
Φιλική προς την ευαΙσθητη επιδερμίδα 
του μωρού χάρη στα ανοίγματα αερισμού 
και την ανάγλυφη εσωτερική υφή
Διευκολύνει τη μετάβαση στη συμβατική 
πιπίλα του νεογέννητου ΜΑΜ Start

 http://www.mambaby.com/gr/proionta/pipiles/pipiles-prooron/

Πιπίλες που καλύπτουν τις ανάγκες των πρόωρων μωρών

Η σειρά Preemie της ΜΑΜ αναπτύχθηκε σε συνεργασία με νεογνολόγους και
παιδοδοντιάτρους, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των μωρών που γεννιούνται
πρόωρα ή με χαμηλό βάρος.
Οι πιπίλες Preemie, σε 3 διαφορετικά μεγέθη, προωθούν τη διαδικασία
του πιπιλίσματος, δυναμώνοντας τους μυς της γνάθου και συμβάλλοντας έτσι
στην ευκολότερη κάλυψη των διατροφικών αναγκών του μικροσκοπικού νεογέννητου.
Μια συμβατική πιπίλα ΜΑΜ πρώτης βρεφικής ηλικίας μπορεί να αντικαταστήσει
την Preemie μόλις το βάρος του μωρού ξεπεράσει τα 2.500 γραμμάρια.

Πιπίλες Preemie



Κοίτα!
Σου 
χαμογελάω!

Στη ΜΑΜ πιστεύουμε ότι αξίζει να βλέπετε το μωράκι σας όταν χαμογελά.
Σε συνεργασία με την επιστημονική μας ομάδα οι σχεδιαστές μας δημιούργησαν το σχήμα της ασπίδας Air, 
ώστε η περιοχή γύρω από το στοματάκι του μωρού να αερίζεται καλύτερα και να μην κρύβει το χαμόγελό του.
Και όπως σε όλες τις πιπίλες ΜΑΜ η ιδιαίτερα απαλή θηλή από σιλικόνη – μετάξι ταιριάζει τέλεια στο στοματάκι του μωρού 
και διευκολύνει τη σωστή ανάπτυξη των δοντιών του. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 94%* των μωρών
δέχονται με ευχαρίστηση τη θηλή αυτή. Χάρη στο βολικό κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης οι πιπίλες ΜΑΜ
μεταφέρονται με ασφάλεια και αποστειρώνονται εύκολα. 

*Έρευνα αγοράς 2010-2014 σε 1.236 μωρά.

Η πιπίλα MAM Air σχεδιάστηκε για το πιο όμορφο χαμόγελο στον κόσμο.

MAM Air MAM AirMAM Air

Γρήγορη και αξιόπιστη
αποστείρωση στον φούρνο

μικροκυμάτων

Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:
Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς
επιστημονικούς μας συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

o Όλα τα προϊόντα ΜΑM είναι 
κατασκευασμένα από υλικά που δεν 
περιέχουν Δισφαινόλη Α & S (BPA & BPS).

Συσκευασία 2 τεμαχίων σε κουτί μεταφοράς & αποστείρωσης.

6+ 16+0+
Κουτί 

αποστείρωσης
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Πιπίλες Επισκόπηση
Κουτί 

αποστείρωσης

Dento-
Flex R

Dento-
Flex R

Original

Night

Perfect Night

Αir

Perfect

Crystal
Με ζωγραφισμένη 
ασπίδα

Dento-
Flex R

Dento-
Flex R

Original

Night

I Love
Mummy & Daddy

Perfect Night

Αir

Perfect

Clear
Με ζωγραφισμένη 
ασπίδα

Dento-
Flex R

Dento-
Flex R

Start

Original

Night

Perfect Night

Αir

I Love
Mummy & Daddy

Perfect

6+
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Για μωρά πρώτης βρεφικής ηλικίας

• Φιλική προς την ευαίσθητη 
βρεφική επιδερμίδα, χάρη
στα μεγάλα ανοίγματα και
τη μοναδική ανάγλυφη
εσωτερική της επιφάνεια

•
Αν τα μωρά μπορούσαν να μιλήσουν…
Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική
επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα
και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της 
επιφάνεια

Κωδικός: 115S

Κωδικός: 125S

•
•

Η πιπίλα του νεογέννητου
Ιδιαίτερα μικρή και ελαφριά
Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική 
επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα 
και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της 
επιφάνεια

Πιπίλες

Original

I Love Mummy & Daddy

Start

=
=

•
•

Πρωτότυπο βραβευμένο design
Αεράτος minimal σχεδιασμός
της ασπίδας για ακόμη λιγότερους 
ερεθισμούς

Κωδικοί: 120S 121L

Αir

Κωδικός: 110S

Λάμπει μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο
ώστε να μπορεί να εντοπιστεί
με ευκολία στην κούνια του μωρού
Διατηρεί τη λάμψη της επί 2 ώρες
μετά την επαφή της με φυσικό
ή τεχνητό φωτισμό.
Χρησιμοποιούνται μη τοξικά χρώματα

•

•

•

Night

Κωδικοί: 100S 101L
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Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική 
επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα 
και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της 
επιφάνεια

•

Μεγαλώνοντας το στοματάκι
μεγαλώνει και η πιπίλα

Πιπίλες

Original

I Love Mummy & Daddy

6+

=
=

•

Τοσοδούλικα σχεδιάκια
στη διάφανη ασπίδα
Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική 
επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα 
και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική 
της επιφάνεια

Clear
Με ζωγραφισμένη ασπίδα

AirNight

•
•

•

Πρωτότυπο βραβευμένο design
Αεράτος minimal σχεδιασμός
της ασπίδας για ακόμη
λιγότερους ερεθισμούς
Μοντέρνα σχέδια

•
Η αγαπημένη πιπίλα των γονιών
Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική 
επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα 
και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της 
επιφάνεια

•

•

•

Λάμπει μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο
ώστε το μωρό να την εντοπίσει
με ευκολία στο κρεβατάκι του
Διατηρεί τη λάμψη της επί 2 ώρες μετά την 
επαφή της με φυσικό ή τεχνητό φωτισμό.
Χρησιμοποιούνται μη τοξικά χρώματα

Κωδικοί: 150S 151L

Κωδικοί: 215S 216LΚωδικοί: 170S 171L

Κωδικός: 180S

Κωδικός: 160S

Κουτί 
αποστείρωσης
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•
•

Μεγαλύτερη θηλή
Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική 
επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα 
και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της 
επιφάνεια

Για μωράκια που επιμένουν
Πιπίλες

Original

•

•

•
•

Λάμπει μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο
ώστε να μπορεί να εντοπιστεί με ευκολία
στην κούνια του μωρού
Διατηρεί τη λάμψη της επί 2 ώρες μετά την 
επαφή της με φυσικό ή τεχνητό φωτισμό
Χρησιμοποιούνται μη τοξικά χρώματα
Μεγαλύτερη θηλή

Night Air

•
•
•

Μεγαλύτερη θηλή
Πρωτότυπο βραβευμένο design
Αεράτος minimal σχεδιασμός
της ασπίδας για ακόμη λιγότερους 
ερεθισμούς

=
=

 

•
•

Τοσοδούλικα σχεδιάκια
στην κρυστάλλινη ασπίδα
Μεγαλύτερη θηλή
Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική 
επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα 
και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική 
της επιφάνεια

Crystal
Με ζωγραφισμένη ασπίδα

Κωδικοί: 250S

Κωδικός: 260S

251L

Κωδικοί: 275S 276L

Κωδικός: 270S
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Η τέλεια πιπίλα…για τέλεια δοντάκια…

...τώρα λάμπει τη νύχτα!

MAM Perfect

6+

Κουτί 
αποστείρωσης

•

•

Η τέλεια πιπίλα
60% πιο στενός λαιμός για 
4 φορές πιο απαλό πιπίλισμα
Μειωμένη πιθανότητα για στραβά
δοντάκια στο μέλλον

Perfect

•

•

Η τέλεια πιπίλα
60% πιο στενός λαιμός για 
4 φορές πιο απαλό πιπίλισμα
Μειωμένη πιθανότητα για στραβά
δοντάκια στο μέλλον

Perfect

•

•

Η τέλεια πιπίλα
60% πιο στενός λαιμός για 
4 φορές πιο απαλό πιπίλισμα
Μειωμένη πιθανότητα για στραβά
δοντάκια στο μέλλον

Perfect

•

•

•

Η τέλεια πιπίλα που λάμπει στο 
σκοτάδι
60% πιο στενός λαιμός για 4 φορές πιο 
απαλό πιπίλισμα
Μειωμένη πιθανότητα για στραβά 
δοντάκια στο μέλλον
Λάμπει στο σκοτάδι, για να τη βρίσκουν 
εύκολα γονείς και μωρό στα σκοτεινά
Υλικό 100% ασφαλές για το μωρό

•

•

•

Η τέλεια πιπίλα που λάμπει στο 
σκοτάδι
60% πιο στενός λαιμός για 4 φορές πιο 
απαλό πιπίλισμα
Μειωμένη πιθανότητα για στραβά 
δοντάκια στο μέλλον
Λάμπει στο σκοτάδι, για να τη βρίσκουν 
εύκολα γονείς και μωρό στα σκοτεινά
Υλικό 100% ασφαλές για το μωρό

•

•

•

Η τέλεια πιπίλα που λάμπει στο 
σκοτάδι
60% πιο στενός λαιμός για 4 φορές 
πιο απαλό πιπίλισμα
Μειωμένη πιθανότητα για στραβά 
δοντάκια στο μέλλον
Λάμπει στο σκοτάδι, για να τη 
βρίσκουν εύκολα γονείς και μωρό 
στα σκοτεινά
Υλικό 100% ασφαλές για το μωρό

Perfect Night Perfect Night Perfect Night

Κωδικός: 130S Κωδικός: 220S Κωδικός: 280S

Κωδικός: 135S Κωδικός: 225S Κωδικός: 285S

Dento-
Flex R
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Διαθέσιμα χρώματα

Για κάθε τύπο πιπίλας

•
•

•

•

Διατηρεί την πιπίλα κοντά στο μωρό
Κατάλληλο για όλες τις πιπίλες ΜΑΜ, 
για πιπίλες με κρίκο και για
πολυκρίκους οδοντοφυΐας
Απλή προσαρμογή σε καλοκαιρινά 
& χειμωνιάτικα ρούχα
Συρόμενος μηχανισμός στήριξης
για εύκολη χρήση με το ένα χέρι

Κωδικός: 310

•
•

•

•

•

Διατηρεί την πιπίλα κοντά στο μωρό
Κατάλληλο για όλες τις πιπίλες ΜΑΜ,
για πιπίλες με κρίκο και για 
πολυκρίκους οδοντοφυΐας
Απλή προσαρμογή σε καλοκαιρινά
& χειμωνιάτικα ρούχα
Περιστρεφόμενος μηχανισμός στήριξης 
για εύκολη χρήση με το ένα χέρι
Το καπάκι του εξασφαλίζει απόλυτη
υγιεινή στη θηλή

Κωδικός: 311

Κορδέλες στήριξης πιπίλας

Clip
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

Twist Clip & Cover
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

με καπάκι για προστασία της θηλής 

0+

18



Διαθέσιμα χρώματα

•

•

•

•

•

Ευέλικτος δακτύλιος για πιπίλες 
με κουμπί στήριξης
Ευπροσάρμοστο κορδόνι για πιπίλες 
με κρίκο, πολυκρίκους ή παιχνίδια 
Μαλακή, ανθεκτική κορδέλα 
με ασφαλές μήκος για το μωρό
Καινοτομία ο ρυθμιστής μήκους 
της κορδέλας, ώστε να βολεύει 
ανάλογα με τη χρήση
Ευχέρεια χειρισμού με το ένα χέρι

Κωδικός: 330

•

•

•

•

•

•

Καπάκι προστασίας, που εξασφαλίζει 
απόλυτη υγιεινή στη θηλή
Ευέλικτος δακτύλιος για πιπίλες 
με κουμπί στήριξης
Ευπροσάρμοστο κορδόνι για πιπίλες 
με κρίκο, πολυκρίκους ή παιχνίδια
Μαλακή, ανθεκτική κορδέλα 
με ασφαλές μήκος για το μωρό
Καινοτομία ο ρυθμιστής μήκους της κορδέλας, 
ώστε να βολεύει ανάλογα με τη χρήση
Ευχέρεια χειρισμού με το ένα χέρι

Κωδικός: 335

Clip it!
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

Clip it! & Cover
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

με καπάκι για προστασία της θηλής

0+
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Συνδυασμένα σχέδια και χρώματα
για όσους προσέχουν τη λεπτομέρεια

Original Set
Πιπίλα

I Love Mummy & Daddy 
& Clip it!

Original Set
Πιπίλα Crystal

με ζωγραφισμένη ασπίδα
& Clip it!

Πιπίλες & Clip it!

•

•
•
•

•

•
•
•

Η αγαπημένη πιπίλα των γονιών 
με ασορτί κορδέλα στήριξης 
Ορθοδοντική πιπίλα με μεγάλα 
ανοίγματα στην ασπίδα της
και μοναδική ανάγλυφη εσωτερική 
επιφάνεια
Clip it! για κάθε τύπο πιπίλας
Διατηρεί την πιπίλα κοντά στο μωρό
Συρόμενος μηχανισμός στήριξης
για εύκολη χρήση με το ένα χέρι

Τοσοδούλικα σχεδιάκια ξεπηδούν 
από το κουμπί στην κρυστάλλινη 
ασπίδα και στην κορδέλα στήριξης
Ορθοδοντική πιπίλα με μεγάλα 
ανοίγματα στην ασπίδα της
και μοναδική ανάγλυφη εσωτερική 
επιφάνεια
Clip it! για κάθε τύπο πιπίλας
Διατηρεί την πιπίλα κοντά στο μωρό
Συρόμενος μηχανισμός στήριξης
για εύκολη χρήση με το ένα χέρι

Διαθέσιμα χρώματα

Κωδικός: 314S Κωδικός: 319S

0+ 6+
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•

•

Το φερμουάρ διευκολύνει το γρήγορο
άνοιγμα, γέμισμα & κλείσιμο της θήκης
Πρακτική σύνδεση με τσάντες,
ζώνες ή καροτσάκι,
χάρη στην απλή στήριξη με velcro

Κωδικός: 325

Διαθέσιμα χρώματα:

Θήκη μεταφοράς για     πιπίλες

Pod

0+
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Κωδικός: 620 Κωδικός: 625

•

•

•

Προστατεύουν τις ερεθισμένες θηλές, 
συμβάλλοντας έτσι στη συνέχιση 
του θηλασμού
Χάρη στο σχήμα πεταλούδας, 
το μωράκι μπορεί να μυρίζει
και να νιώθει το δέρμα της μαμάς του
Η ανάγλυφη επιφάνειά τους έρχεται
σε απαλή επαφή με το μάγουλο 
του μωρού

•

•

•

•
•

Βαμβακερή υφή 
για περισσότερη άνεση
Εξαιρετικά λεπτά και ιδιαίτερα 
απορροφητικά, για αίσθημα απόλυτης 
ασφάλειας ανάμεσα σε δύο θηλασμούς
Το αυτοκόλλητο στερέωσης κρατά 
το επίθεμα στη θέση του
Κατασκευάζονται στη Γερμανία 
Συσκευασία 30 τεμαχίων

Γιατί ο θηλασμός είναι απλά πολύτιμος
Προϊόντα θηλασμού

Επιθέματα στήθους
Breast Pads

Προστατευτικά θηλών
Nipple Shields

Κουτί 
αποστείρωσης

22



Θηλές

Η ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΤΑΞΙ βρίσκεται σε διάφορα προϊόντα ΜΑΜ
και εγγυάται ένα μοναδικό αίσθημα οικειότητας

Πιπίλα Προστατευτικό Θηλής Έξτρα Απαλό Στόμιο

Διατίθενται με 4 βαθμίδες ροής

Feel Good Trainer+

Συμβατές με όλα τα μπιμπερό 
MAM και το Trainer+

Easy Start 
Anti-Colic

Easy Active 
Baby bottle

Κωδικός: 400S 
Μικρή ροή

0+

Κωδικός: 405S 
Μεσαία ροή

2+

Κωδικός: 410S 
Μεγάλη ροή

4+

Κωδικός: 415S 
Πολύ μεγάλη ροή

για χυλό
6+

• Διευκολύνει ιδιαίτερα την εναλλαγή ανάμεσα 
στον θηλασμό και στο μπιμπερό χάρη στην 

κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
επιφάνεια από σιλικόνη, απαλή σαν μετάξι

• Εφαρμόζει τέλεια στο στοματάκι του μωρού

• Εξασφαλίζει ευχερή ροή
  του ροφήματος

*Τεκμηριωμένα αποτελέσματα: 94% των μωρών δέχονται τη θηλή σιλικόνη - μετάξι της ΜΑΜ (Έρευνα αγοράς 2009-2014, σε 1.349 μωρά)

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΤΑΞΙ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Εύκολη μετάβαση από τον θηλασμό στο μπιμπερό
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*Έρευνα αγοράς 2009-2014, σε 1.349 μωρά

Κλείνει με ασφάλεια.
Χρησιμοποιείται και ως δοσομετρητής.

Εύκολο γέμισμα και πλύσιμο.

Θηλή μετάξι από σιλικόνη,
κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

για ένα οικείο αίσθημα ταΐσματος.

Ασφαλές και εξαιρετικά ανθεκτικό
στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΤΑΞΙ

PREMIUM GLASS

Γυάλινο μπιμπερό Feel Good

Ευδιάκριτη κλίμακα
στην πίσω πλευρά
για ακριβή μέτρηση

GLASS
PREM

IUM
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•

•
•

Κατασκευασμένο από πυρίμαχο γυαλί 
υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό
στις υψηλές θερμοκρασίες
Εργονομικό σχήμα για εύκολο κράτημα
Η θηλή σιλικόνη - μετάξι μικρής ροής 
διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ στήθους 
και μπιμπερό χωρίς να επηρεάζει
τη συνέχιση του θηλασμού 

•

•
•

Κατασκευασμένο από πυρίμαχο γυαλί 
υψηλής ποιότητας, εξαιρετικά ανθεκτικό
στις υψηλές θερμοκρασίες
Εργονομικό σχήμα για εύκολο κράτημα
Η θηλή σιλικόνη - μετάξι μεσαίας ροής
διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ στήθους 
και μπιμπερό χωρίς να επηρεάζει
τη συνέχιση του θηλασμού 

Κωδικός: 370S Κωδικός: 375S

Feel Good
Γυάλινο μπιμπερό

170ml

Feel Good
Γυάλινο μπιμπερό 

260ml

Γυάλινα μπιμπερό Feel Good
Για να αισθάνεται καλά και το μωρό και η μαμά του

Διαθέσιμα χρώματα

0+

GLASS
PREM

IUM

2+
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Βάλτε το μπιμπερό
για 3 λεπτά
σε φούρνο

μικροκυμάτων
Βάλτε στη βάση

λίγο νερό

Τοποθετήστε πάνω 
στη βάση τα διάφορα 
μέρη του μπιμπερό

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
νέα θηλή ΜΑΜ από σιλικόνη
είναι πραγματικά απαλή σαν μετάξι.
Γιατί κανένα άλλο υλικό δεν προσφέρει
στο μωρό τόσο ευχάριστη
αίσθηση πιπιλίσματος.

Το καπάκι κλείνει με ασφάλεια και κάνει 
το μπιμπερό ιδανικό για τη δυναμική 

καθημερινότητα του μωρού.

Μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα 
και πλύσιμο αλλά και σταθερότητα 
στην όρθια θέση.

Ανοιγόμενη βάση
με βαλβίδα ελέγχου ροής.

* Ιατρική μελέτη 2011/ Έρευνα αγοράς 2010 σε 204 μητέρες

Μπιμπερό Easy Start Anti-Colic 
κατά των κολικών

80%
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•

•

•

Η κατοχυρωμένη βαλβίδα
της ανοιγόμενης βάσης εξασφαλίζει 
σταθερή ροή του γάλακτος και 
προλαβαίνει τη δημιουργία κολικών
Η θηλή από σιλικόνη - μετάξι
μικρής ροής διευκολύνει την εναλλαγή 
μεταξύ στήθους και μπιμπερό χωρίς
να επηρεάζει τη συνέχιση του θηλασμού
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP) 

•

•

•

•

•

•

Η κατοχυρωμένη βαλβίδα
της ανοιγόμενης βάσης εξασφαλίζει 
σταθερή ροή του γάλακτος και 
προλαβαίνει τη δημιουργία κολικών
Η θηλή από σιλικόνη - μετάξι
μεσαίας ροής διευκολύνει την εναλλαγή 
μεταξύ στήθους και μπιμπερό χωρίς
να επηρεάζει τη συνέχιση του θηλασμού
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP)

Η κατοχυρωμένη βαλβίδα
της ανοιγόμενης βάσης εξασφαλίζει 
σταθερή ροή του γάλακτος και 
προλαβαίνει τη δημιουργία κολικών
Η θηλή από σιλικόνη - μετάξι
μεγάλης ροής διευκολύνει την εναλλαγή 
μεταξύ στήθους και μπιμπερό χωρίς
να επηρεάζει τη συνέχιση του θηλασμού
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP)

Κωδικός: 350S Κωδικός: 351S

Διαθέσιμα 
χρώματα

* Ιατρική μελέτη 2011/ Έρευνα αγοράς 2010 σε 204 μητέρες

Μπιμπερό κατά των κολικών

Easy Start 
Anti-Colic

160ml

Easy Start 
Anti-Colic

260ml

Easy Start 
Anti-Colic

320ml

Άνετη διατροφή με λιγότερους κολικούς.

0+

Κωδικός: 356S

4+2+
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•

•

•

Η κατοχυρωμένη βαλβίδα
της ανοιγόμενης βάσης εξασφαλίζει 
σταθερή ροή του γάλακτος  και 
προλαβαίνει τη δημιουργία κολικών
Η θηλή από σιλικόνη - μετάξι
μικρής ροής διευκολύνει την εναλλαγή 
μεταξύ στήθους και μπιμπερό χωρίς
να επηρεάζει τη συνέχιση του θηλασμού
Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP)

Διαθέσιμα χρώματα

Easy Start 
Anti-Colic

260ml

0+

Κωδικός: 355S

Easy Active 
Baby Bottle

330ml

•

•

Μεγαλύτερη χωρητικότητα για
το μωράκι που μεγαλώνει και πίνει 
περισσότερο γάλα
Θηλή-μετάξι από σιλικόνη
μεγάλης ροής

Κωδικός: 365S

Διπλές συσκευασίες μπιμπερό 

2+ 4+
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Διαθέσιμα χρώματα

Κωδικός: 360S Κωδικός: 361S

•

•

Μεγάλο άνοιγμα για εύκολο γέμισμα 
και πλύσιμο αλλά και σταθερότητα 
στην όρθια θέση
Η θηλή-μετάξι από σιλικόνη
μεσαίας ροής διευκολύνει
την απρόσκοπτη προσαρμογή
στο μπιμπερό

•

•

Μεγαλύτερη χωρητικότητα για
το μωράκι που μεγαλώνει και πίνει 
περισσότερο γάλα
Θηλή-μετάξι από σιλικόνη
μεγάλης ροής

Μετάβαση βήμα-βήμα από το θηλασμό στο μπιμπερό...
Μπιμπερό (PP)*

* Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο

Easy Active 
Baby Bottle 

270ml

Easy Active 
Baby Bottle 

330ml

2+ 4+
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Extra Soft Spout
Πολύ μαλακό στόμιο για μπιμπερό!

Για εύκολη μετάβαση από
το στήθος της μαμάς
ή το μπιμπερό 
στο ποτηράκι

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Δεν στάζει και είναι 
προσαρμοσμένο
στις δεξιότητες του μωρού

Επιφάνεια από σιλικόνη
απαλή σαν μετάξι,

για αίσθηση οικειότητας
στο τάισμα

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΕΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΑΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ

Easy Start 
Anti-Colic

Feel Good Trainer+

Easy Active 
Baby bottle

Συμβατό με όλα τα μπιμπερό 
MAM και το Trainer+

4+

Κωδικός: 425S
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Trainer+ 220ml
Μπιμπερό μετάβασης σε ποτηράκι

ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΕΡΟΥΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Εύκολο γέμισμα και καθάρισμα

Λειτουργεί και ως δοσομετρητής
χάρη στην ενσωματωμένη μεζούρα

Αντιολισθητικά για σίγουρο
και άνετο κράτημα

από τα παιδικά χεράκια

2 στάδια για να μάθει το μωρό να πίνει μόνο του:
    1ο ΣΤΑΔΙΟ Με θηλή που δεν στάζει:
Θηλή από σιλικόνη - μετάξι για εύκολη εναλλαγή ανάμεσα 
στο στήθος της μαμάς και το μπιμπερό
    2ο ΣΤΑΔΙΟ Με πολύ μαλακό στόμιο που δεν στάζει: 
Εύκολη μετάβαση από το μπιμπερό στο ποτηράκι

Διαθέσιμα χρώματα

Κωδικός: 450

ΘΗΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ & ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΟΜΙΟ

4+
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Δοχείο για σκόνη γάλακτος
Milk Powder Box

Κωδικός: 545

•

•

•
•

Τριγωνικό σχήμα με περιεκτικότητα
3 μεγάλων δόσεων (40 γρ)
για εύκολο γέμισμα του μπιμπερό
Μεγάλα γωνιακά ανοίγματα επιτρέπουν 
το άδειασμα όλης της ποσότητας
Κατάλληλο για κάθε μπιμπερό
Ιδανικό για χρήση στο σπίτι και
στις μετακινήσεις

0+

Διαθέσιμα χρώματα

Thermal bag
Θερμομονωτική θήκη μπιμπερό

Κωδικός: 780

Αξεσουάρ Μπιμπερό
Τα πάντα για την καθημερινότητα του μωρού
συνδυασμένα τέλεια

•

•

Το ειδικό εσωτερικό υλικό διατηρεί
τη θερμοκρασία του περιεχομένου
(ζεστό ή κρύο) μέχρι και 4 ώρες
Στηρίζεται εύκολα σε ζώνη,
τσάντα ή καρότσι
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Διαθέσιμα χρώματα

Soft Brush
Βούρτσα καθαρισμού μπιμπερό

και θηλών

Κωδικός: 430

•

•

Ιδιαίτερα μαλακές και ευέλικτες τρίχες
(από υψηλής ποιότητας πλαστικό),
που δε γδέρνουν την επιφάνεια του μπιμπερό
Εργονομικός σχεδιασμός για τέλειο καθαρισμό
μπιμπερό και θηλών

Κωδικός: 435 

Αποστειρωτής ατμού
για φούρνο μικροκυμάτων

Δώρο ένα μπιμπερό
ΜΑΜ Easy Start  Anti-Colic 160ml

•
•

•
•

•

Αποστείρωση σε πέντε λεπτά 
Χωρητικότητα έως 6 μπιμπερό,
σε δύο επίπεδα
Δυνατότητα αποστείρωσης και με κρύο νερό
Με λαβίδα για την υγιεινή συναρμολόγηση
των προϊόντων μετά την αποστείρωση
Λειτουργία στραγγίσματος
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Αποστειρωτής ατμού Θερμαντήρας μπιμπερό

Κωδικός: 932 Κωδικός: 940

•
•

•

Σίγουρη και αξιόπιστη αποστείρωση
Χωράει μέχρι 9 κλασικά μπιμπερό
ή μέχρι 7 με μεγάλο άνοιγμα
Περιέχει πλέγμα για τοποθέτηση 
μικρών εξαρτημάτων προς 
αποστείρωση και λαβίδα για κράτημα 
των αποστειρωμένων ειδών

•

•

Θερμαίνει μπιμπερό και βαζάκια
βρεφικών γευμάτων
Αυτόματη ασφαλής λειτουργία
με δυνατότητα επιλογής της έντασης
της θερμοκρασίας

Ηλεκτρικές Συσκευές
Αποστείρωσης & Θέρμανσης
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Διαθέσιμα χρώματα

“κλικ” “κλικ” “κλικ!” “κλικ!”

Ελεύθερη ροή - 
χωρίς βαλβίδα

Ελεύθερη ροή - 
χωρίς βαλβίδα

Ροή που δεν στάζει - 
με βαλβίδα

Ροή που δεν στάζει - 
με βαλβίδα

Πο
λύ

 μ
αλ

ακ
ό στόμιο

Νέο

•

•

•

Ιδιαίτερα ελαφρύ κι εύκολο
στο κράτημα
Με χερουλάκια που αφαιρούνται - 
ειδικά σχεδιασμένα για μικρά χεράκια
Με πολύ μαλακό στόμιο
από σιλικόνη - μετάξι, για εύκολη 
μετάβαση από το μπιμπερό
ή τον θηλασμό στο ποτηράκι

Κωδικός: 470Κωδικός: 461

•

•

•

Ανατομικός σχεδιασμός
για εύκολο κράτημα
Με σκληρό στόμιο που αλλάζει
τον τρόπο που πίνει το μωρό 
Αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από 
το κανονικό ποτήρι

•
•

Κυρτός ανατομικός σχεδιασμός
Σκληρό στρογγυλό στόμιο
με 4 ανοίγματα και κατοχυρωμένη 
βαλβίδα από καθαρή σιλικόνη,
ώστε να μην στάζει το περιεχόμενο 

... και από το μπιμπερό στο ποτηράκι
Ποτηράκια

Fun To Drink Cup
270ml

Εκπαιδευτικό ποτηράκι

Sports Cup 
330ml

Ποτηράκι εξόδου

Starter Cup
150ml 

Το πρώτο του ποτηράκι

4+ 8+

Κωδικός: 462

ΠΟΛΥ 
ΜΑΛΑΚΟ 
ΣΤΟΜΙΟ

35

ΣΚΛΗΡΟ 
ΣΤΟΜΙΟ

ΣΚΛΗΡΟ 
ΣΤΟΜΙΟ



Κοίτα! 
Βγάζω 
δοντάκια!

Μαζί με την επιστημονική ομάδα της MAM σχεδιάσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά πολυκρίκων οδοντοφυΐας για να 
διευκολύνουμε το μωρό κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του. Καθώς αρχίζουν να 
εμφανίζονται τα πρώτα δοντάκια το μωρό απολαμβάνει την ανακουφιστική δράση των πολυκρίκων και ανακαλύπτει νέες 
αισθήσεις ενώ παίζοντας μαζί τους αναπτύσσει το αίσθημα της εξερεύνησης αλλά και τις κινητικές του δεξιότητες.

Οι πολυκρίκοι οδοντοφυΐας MAM ανακουφίζουν το μωρό και συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη των αισθήσεών του.

Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:
Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς
επιστημονικούς μας συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

o Όλα τα προϊόντα ΜΑM είναι 
κατασκευασμένα από υλικά που δεν 
περιέχουν Δισφαινόλη Α & S (BPA & BPS).

Bite & Brush Bite & Relax - phase 2 Bite & PlayMini Cooler & Clip

3+ 4+ 5+2+
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Νέοι, ιδιαίτερα μικροί

Διαθέσιμα χρώματα

•

•

•
•

Άμεση ανακούφιση
στα μπροστινά δοντάκια
4 ειδών ανάγλυφες επιφάνειες & 
2 διαφορετικά υλικά για πολλές 
επιλογές δαγκώματος!
Ιδιαίτερα μικρός και ελαφρύς
Κατάλληλος για πολύ μικρά μωρά

Κωδικός: 556 Κωδικός: 566

•

•

•

•
•

Eιδικά σχεδιασμένος και για
τα πίσω δοντάκια
Το καινοτόμο τρισδιάστατο σχήμα του μίνι 
πολυκρίκου οδοντοφυΐας καλλιεργεί
τις κινητικές δεξιότητεςτου μωρού
4 ειδών ανάγλυφες επιφάνειες &
2 διαφορετικά υλικά για απαλό μασάζ 
στα ούλα του μωρού και πολλές επιλογές 
δαγκώματος!
Έξτρα ελαφρύς, ιδανικός για μετακινήσεις
Συσκευασία σε blister

Bite & Relax – Δεύτερο στάδιο 
με κορδέλα στήριξης

Mίνι πολυκρίκος για το δεύτερο 
στάδιο οδοντοφυΐας

Μίνι πολυκρίκος για το πρώτο 
στάδιο οδοντοφυΐας

Bite & Relax – Πρώτο στάδιο

Mini Πολυκρίκοι Οδοντοφυΐας

2+ 4+

Κουτί 
αποστείρωσης
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Διαθέσιμα χρώματα

Ανακούφιση κατά την οδοντοφυΐα
και προώθηση των δεξιοτήτων του μωρού.
Οι πολυκρίκοι που περιέχουν νερό* τοποθετούνται
στο ψυγείο και δροσίζουν τα ευαίσθητα ούλα.

Πολυκρίκοι οδοντοφυΐας

•

•

Καθαρίζει τα πρώτα δοντάκια
και ταυτόχρονα κάνει μασάζ
στα ευαίσθητα ούλα
Δαγκώνοντας στην πλευρά
της βούρτσας το μωρό
ανακουφίζεται και εκπαιδεύει
τους στοματικούς μυς του

Κωδικός: 560

3+

Κωδικός: 555

•

•

•

Μικρός ψυχόμενος πολυκρίκος
για την πρώτη δροσιά στα ευαίσθητα
ούλα του νεογέννητου
Κυρτός και ελαφρύς, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με ευχέρεια
Χάρη στον συνδυασμό με το Clip
μένει πάντα κοντά στο μωρό

Πολυκρίκος καθαρισμού δοντιών
Bite & Brush

Πολυκρίκος οδοντοφυΐας με νερό &
κορδέλα στήριξης

Mini Cooler & Clip *

2+
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Διαθέσιμα χρώματα

* Το νερό που περιέχει ο πολυκρίκος είναι αποσταγμένο και απολύτως ασφαλές για το μωρό σε περίπτωση κατάποσης

•

•

Καμπυλωτή ανατομία
για σωστό κράτημα
Διαφορετικά υλικά και μοτίβα
αποσπούν την προσοχή του μικρού 
από την ενόχληση της οδοντοφυΐας

Κωδικός: 570

Πολυκρίκος οδοντοφυΐας με νερό
& περιστρεφόμενη κουδουνίστρα

Bite & Play *

5+

Κωδικός: 565

•

•

Το ψυχόμενο, ανάγλυφο επάνω 
τμήμα προσφέρει δροσιά και 
ανακούφιση στους γομφίους
Κυκλικό σχήμα για εύκολο κράτημα

Πολυκρίκος οδοντοφυΐας
με νερό

Cooler *

4+
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Κοίτα!
Έχω ένα 
φιλαράκι 
έτοιμο
για όλα

Τα φιλαράκια της ΜΑΜ θα γίνουν η αγαπημένη παρέα του μωρού σας. Κατασκευάζονται με επιδεξιότητα, από φυσικό
latex, υλικό ιδιαίτερα μαλακό και 100% ασφαλές. Τα έντονα χρώματα και οι διαφορετικές υφές τους δυναμώνουν την
όραση και την αφή του μωρού ενώ παράλληλα με την ποικιλία της σκληρότητάς τους ανακουφίζουν τα ευαίσθητα ούλα του. 
Θα τα βρείτε με διάφορες μορφές να εξελίσσονται ανάλογα με τις δεξιότητες του μωρού στους πρώτους μήνες της ζωής του 
και θα παραμείνουν για καιρό η αγαπημένη του συντροφιά.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το πως τα Φιλαράκια της ΜΑΜ συμβάλλουν στην υγιεινή ανάπτυξη του μωρού σας, 
επισκεφθείτε το mambaby.com.

Τα φιλαράκια της ΜΑΜ είναι τα χειροποίητα μασητικά παιχνίδια 
βρεφανάπτυξης που θα λατρέψει το μωρό σας.

Ellie η μελισσούλα Max το βατραχάκι Bob ο χελωνάκοςLucy η σαλιγκαρίνα

Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:
Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς
επιστημονικούς μας συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

Γνωρίστε τα Φιλαράκια της ΜΑΜ:

3+ 4+ 5+2+

o Όλα τα προϊόντα ΜΑM είναι 
κατασκευασμένα από υλικά που δεν 
περιέχουν Δισφαινόλη Α & S (BPA & BPS).

40



Κωδικός: 590 Κωδικός: 591

•

•

Η Lucy θα γίνει η πρώτη ευχάριστη
και αγαπημένη συντροφιά του μωρού
Φιλική και λαμπερή, συμβάλλει στην 
ανάπτυξη των αισθήσεων  του μωρού 
από την αρχή και ανακουφίζει
τα ευαίσθητα ούλα του

•

•

Τα φτεράκια της Ellie προσφέρονται
για εύκολο κράτημα
Το σχήμα και η ποικιλόμορφη ανάγλυφη 
υφή της συμβάλλουν στην ανάπτυξη
των αισθήσεων του μωρού και 
ανακουφίζουν τα ευαίσθητα ούλα του

Χειροποίητα
μασητικά παιχνίδια 
βρεφανάπτυξης

Lucy η σαλιγκαρίνα Ellie η μελισσούλα

+2
μηνών

+3
μηνών

Κωδικός: 592 Κωδικός: 593

•

•

Ο Max είναι κατάλληλος για ζούληγμα
και για δάγκωμα
Το χαμογελαστό προσωπάκι του
και το σωματάκι με την ποικιλόμορφη 
ανάγλυφη υφή του συμβάλλουν
στην ανάπτυξη των αισθήσεων
του μωρού και ανακουφίζουν τα 
ευαίσθητα ούλα του

•

•

Το παράξενο σχήμα του Βοb βοηθά
στον συντονισμό των κινητικών 
δεξιοτήτων του μωρού
Η ποικιλόμορφη ανάγλυφη υφή του 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των
αισθήσεων του μωρού και ανακουφίζει
τα ευαίσθητα ούλα του

Max το βατραχάκι Bob ο χελωνάκος

+4
μηνών

+5
μηνών

Τα φιλαράκια της ΜΑΜ

Προσοχή, τα φιλαράκια της ΜΑΜ δεν αποστειρώνονται!

100% 
ασφαλή
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Διαθέσιμα χρώματα

•

•

Για μασάζ και καθαρισμό των ευαίσθητων ούλων
ή των πρώτων δοντιών
Κατασκευασμένο από ασφαλή, ιδιαίτερα απαλά υλικά

Κωδικός: 610

Σωστή υγιεινή του στόματος από νωρίς.
Για να γίνει το βούρτσισμα των δοντιών
μια ευχάριστη εμπειρία.

Οδοντική φροντίδα

Γάντι -  λαγουδάκι
καθαρισμού στοματικής κοιλότητας

Oral Care Rabbit

0+
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Διαθέσιμα χρώματα

•

•

•
•

•

Ιδανική καθοδήγηση του βουρτσίσματος, 
χάρη στη μακριά λαβή, καθώς γονέας
και μωρό κρατούν μαζί την οδοντόβουρτσα
Στρογγυλεμένα άκρα ώστε να προσεγγίζει 
φιλικά το στοματάκι του μωρού
Πολύ μαλακές τρίχες
Κεφαλή για μασάζ στα ούλα και
καθαρισμό της γλώσσας
Ασπίδα προστασίας της στοματικής 
κοιλότητας κατά το βούρτσισμα

•

•

•
•

•

Πιο κοντή και στερεή λαβή, ιδανική ώστε
το μωρό να μιμηθεί σωστά τις κινήσεις
ενός μεγάλου 
Κεφαλή για μασάζ στα ευαίσθητα ούλα
του μωρού
Πολύ μαλακές τρίχες
Το χρώμα στις μεσαίες τρίχες υποδεικνύει
την ενδεδειγμένη ποσότητα για οδοντόκρεμα
Ασπίδα προστασίας της στοματικής 
κοιλότητας κατά το βούρτσισμα

•

•

•

1ο στάδιο: Εκπαιδευτική οδοντόβουρτσα 
(Κωδικός: 600)
2ο στάδιο: Βρεφική οδοντόβουρτσα
(Κωδικός: 601)
Ενημερωτικό τευχάκι με οδηγίες
για τη βρεφική οδοντική φροντίδα
Ασπίδα προστασίας της στοματικής
κοιλότητας κατά το βούρτσισμα

Κωδικός: 600 Κωδικός: 601 Κωδικός: 602

Βρεφική οδοντόβουρτσα
και ασπίδα προστασίας

First Brush
Εκπαιδευτική 

οδοντόβουρτσα
και ασπίδα προστασίας

Training Brush
Εκπαιδευτική & βρεφική

οδοντόβουρτσα
και ασπίδα προστασίας

Σετ

6+
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Κοίτα!
Τρώω μαζί 
με τους 
μεγάλους! 

Τα μωρά αρχίζουν να τρώνε και να πίνουν μόνα τους σιγά-σιγά. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια από τις πιο συναρπαστικές 
εμπειρίες της ανάπτυξής τους. Η ΜΑΜ είναι δίπλα τους και σε αυτήν τη φάση με προϊόντα σχεδιασμένα σε συνεργασία
με ειδικούς επιστήμονες και κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας υλικά, που ανταποκρίνονται  στις ικανότητες και
στην εκπαιδευτική συμπεριφορά των μικρών παιδιών. Έτσι η διαδικασία του φαγητού γίνεται μια ευχάριστη εμπειρία
για όλη την οικογένεια.

Η σειρά φαγητού ΜΑΜ θα βοηθήσει το μωράκι σας να μάθει να τρώει μόνο του με ασφάλεια.

Baby’s Cuttlery Baby’s Bowl and Plate Snack Box

Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:
Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς
επιστημονικούς μας συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

o Όλα τα προϊόντα ΜΑM είναι 
κατασκευασμένα από υλικά που δεν 
περιέχουν Δισφαινόλη Α & S (BPA & BPS)

Τα σκεύη φαγητού της ΜΑΜ 
είναι κατάλληλα για μωρά από 6 μηνών και πάνω.

Heat sensitive
spoons and cover
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Διαθέσιμα χρώματα

•

•

•

Θερμοευαίσθητα κουταλάκια
που αλλάζουν χρώμα όταν το φαγητό 
του μωρού είναι πολύ ζεστό
Ένα κουταλάκι με μακρύ χερούλι
για τάισμα & ένα με κοντό χερούλι
για χρήση από το μωράκι
Συμπαγής και μικρή θήκη με
δύο θέσεις για να μεταφέρουν,
να αποθηκεύουν ή να κρατούν 
χωριστά το καθαρό από το 
χρησιμοποιημένο κουταλάκι

Κωδικός: 513

•
•

•

•

Απόλυτα λειτουργικά
Μαχαίρι με ασφαλή άκρη, πιρούνι 
με στρογγυλεμένα δοντάκια
Με αντιολισθητικές λαβές 
για εύκολο κράτημα
Κατάλληλα για δεξιόχειρα 
και αριστερόχειρα παιδάκια

Κωδικός: 515

Ασφαλή μαχαιροπίρουνα για τάισμα και εκπαίδευση

Πιρουνάκι, Κουταλάκι, Μαχαιράκι
Baby`s cutlery

Θερμοευαίσθητα κουταλάκια
με προστατευτική θήκη

Heat sensitive spoons and cover

Σκεύη φαγητού
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Διαθέσιμα χρώματα

 

•

•

 Μαθαίνοντας βήμα-βήμα:

Βήμα 1ο: Το πιατάκι κρατά το μπωλ 
σταθερό και δεν του επιτρέπει
να αναποδογυρίζει εύκολα
Βήμα 2ο: Ανεξάρτητη χρήση -
το πιατάκι χρησιμεύει πλέον
ως κανονικό πιάτο

Κωδικός: 528

•

•

•

Το πρακτικό χερούλι επιτρέπει σε μωρό 
και γονείς να το κρατούν εύκολα,
ακόμα και με το ένα χέρι
Τα ξεχωριστά τμήματά του δίνουν
τη δυνατότητα αποθήκευσης & ταΐσματος 
δύο διαφορετικών τροφών
Ιδανικό για αποθήκευση, μετακινήσεις
και ταξίδια, χάρη στο σταθερό καπάκι του

Κωδικός: 527

Feeding bowl
Μπωλ με καπάκι Μπωλ & Πιατάκι

Baby`s bowl & plate

Εργονομικά μπωλ για το σπίτι και τη βόλτα
Σκεύη φαγητού

6+
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Snack Box
Μπωλάκι για snack

Διαθέσιμα χρώματα

•

•

Ο προστατευτικός δακτύλιος
δεν αφήνει την τροφή να χυθεί
όταν το μωράκι τρώει μόνο του
Πρακτικό καπάκι που προσαρμόζεται 
και στις δύο πλευρές: Ανοίγει
και κουμπώνει στην κάτω πλευρά
του σκεύους

Κωδικός: 529

6+
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Στην Ελλάδα 
από το 1991

e-shop:
mamhellas.gr  

Για επαγγελματίες

Τηλέφωνο: 2310 755706 
Fax: 2310 789707
sales.mamhellas@

mambaby.com

MAM Hellas
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