
Ανακαλύψτε
τον υπέροχο

κόσµο της MAM

e-shop: mamhellas.gr



Η γέννηση ενός μωρού αλλάζει ριζικά τη ζωή των γονιών του.

Οι γονείς είναι πλέον ευχαριστημένοι μόνο όταν το μωρό τους είναι ευχαριστημένο.
Γι’ αυτό δημιουργήθηκαν τα προϊόντα MAΜ, που με πρωτοποριακό design και 
άριστη ποιότητα, προσφέρουν στο μωρό το καλύτερο ξεκίνημα για τη ζωή του.
Κάθε καινοτομία MAM, πριν φτάσει στο μωράκι σας, έχει εγκριθεί από ειδικούς 
επιστήμονες στον χώρο της υγείας.

Όλα τα προϊόντα MAM είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά και 
υπερπληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

Ήθελα
τόσο πολύ
να σε
γνωρίσω!
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Ειδικό Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η MAM τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο 
για τον καθορισμό και την υπέρβαση 
των προτύπων ασφάλειας στις 
πιπίλες και στα προϊόντα ταΐσματος.
H εταιρία έχει παίξει βασικό ρόλο 
στον κλάδο των βρεφικών προϊόντων 
εξελίσσοντας και αναπτύσσοντας
τα κριτήρια δημιουργίας τους,
ανεβάζοντας παράλληλα τον πήχη
της ασφάλειάς τους όλο και ψηλότερα. 
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Ο ερχομός του μωρού αποτελεί ένα ανεπανάληπτο γεγονός, που μετά τη συναρπαστική αρχή
υπόσχεται μια γεμάτη εκπλήξεις συνέχεια. Σε αυτήν την πορεία επιθυμούμε να σταθούμε δίπλα σας, 
ακολουθώντας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξή του. Εκτός από την επιστημονική ομάδα
που ασχολείται με τη δημιουργία και τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων ΜΑΜ, πολύ σημαντική πηγή
πληροφοριών μας είναι οι γονείς λόγω της αδιάκοπης ενασχόλησής τους με το μωράκι τους.

MAM Club 
Επισκεφτείτε το site mambaby.com και εγγραφείτε στο MAM Club.
Επιτρέψτε μας μια τακτική επικοινωνία μέσω των Newsletters
που ετοιμάζουμε για σας με χρήσιμες συμβουλές και διαγωνισμούς. 

Όσο είστε έγκυος δηλώστε τα στοιχεία σας για να λαμβάνετε το εξατομικευμένο ημερολόγιο
εγκυμοσύνης με χρήσιμες πληροφορίες για την περίοδο αυτή. Μετά τον τοκετό, δηλώστε τα στοιχεία
του νεογέννητου και θα λαμβάνετε το εξατομικευμένο ημερολόγιο ανάπτυξης για το μωράκι σας.

Στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram θα βρείτε επίκαιρους διαγωνισμούς
και πολλές εκπλήξεις!

Κοντά σας με ένα μόνο κλικ!
Για τις πρώτες σας αγορές αλλά και για κάθε ανάγκη που θα προκύψει δημιουργήσαμε
το ηλεκτρονικό κατάστημα mamhellas.gr.
Επισκεφτείτε το και ανακαλύψτε τον υπέροχο κόσμο της MAM. Περιηγηθείτε στις σελίδες του
και δείτε όλα μας τα είδη στις πιο πρόσφατες συλλογές καθώς και όλα τα διαθέσιμα ανταλλακτικά
των προϊόντων MAM.

e-shop: mamhellas.gr

(MAM Hellas)
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•
•

•

Βαμβακερή υφή για περισσότερη άνεση
Εξαιρετικά λεπτά και ιδιαίτερα απορροφητικά,
για αίσθημα απόλυτης ασφάλειας ανάμεσα σε δύο θηλασμούς
Με αυτοκόλλητο στερέωσης, που κρατά το επίθεμα στη θέση του

•

•

•

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

Επιθέματα στήθους

Προστατευτικά θηλών

Προϊόντα θηλασμού

Breast Pads

Nipple Shields Κουτί 
αποστείρωσης 2

τεμάχια

30
τεμάχια

Οι πρώτες μέρες με το μωρό στο σπίτι δεν είναι εύκολες.
Το νέο μέλος της οικογένειας μονοπωλεί το ενδιαφέρον και την απασχόληση.
Κάθε μέρα φέρνει κάτι άγνωστο και διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση με πολλές απορίες.
Στη φάση αυτή χρειάζεστε υποστήριξη και παρέα. 
Προτεραιότητα η προσαρμογή του μωρού στον θηλασμό, που αποτελεί ό,τι πολυτιμότερο μπορείτε
να του προσφέρετε. Εξοπλιστείτε με τα κατάλληλα προϊόντα που θα διευκολύνουν την υπέροχη
αυτή διαδικασία και απολαύστε την.
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Κοίτα!
Η πιπίλα μου 
είναι τόσο
μικρή
όσο κι εγώ!

Το πρώτο φυσικό ένστικτο του μωρού, που το οδηγεί και στην πρώτη αναζήτηση
της τροφής του, είναι το πιπίλισμα. 

Αν δεν του δοθεί μια απλή διέξοδος και πέραν του χρόνου του ταΐσματος, είναι βέβαιο 
ότι θα καταφύγει σε οτιδήποτε διαθέσιμο βρει μπροστά του. 

Συνηθισμένη επιλογή ο αντίχειρας, μια συνήθεια που κόβεται δύσκολα και που 
πιθανότατα θα ακολουθεί το μωρό μέχρι τη σχολική ηλικία, διαταράσσοντας 
τη σωστή ανάπτυξη της γνάθου και των δοντιών του.

Αν επιλέξετε να του προσφέρετε μια ορθοδοντική πιπίλα, θυμηθείτε ότι η συνήθεια 
αυτή θα πρέπει να διακοπεί σταδιακά μέχρι το μωρό σας να γίνει τριών χρονών.
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Διατίθενται με θηλή από σιλικόνη SkinSoftTM ή με θηλή από φυσικό latex.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θηλή από σιλικόνη 
SkinSoftTM της MAM 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.

Ποιότητα και design
Πιπίλες ΜΑΜ

Φυσικό
Latex

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.
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Κουτί 
αποστείρωσης

Αποστείρωση σε 3 λεπτά που διατηρείται τουλάχιστον για 48 ώρες.

Χρησιμοποιώντας το κουτί αποστείρωσης της MAM εξοικονομείτε μέχρι και 77% ενέργεια και CO2. 

Βάζετε στο κουτάκι 25ml νερό
(μέχρι την ένδειξη)

Τοποθετείτε μέσα τις πιπίλες
  με τη θηλή προς τα κάτω

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

Διπλή συσκευασία 

 

Βάζετε στο κουτάκι 25ml νερό 
(μέχρι την ένδειξη)

 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)

Μονή συσκευασία

Κουτί μεταφοράς & αποστείρωσης
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Κοίτα!
Η πρώτη 
μου πιπίλα 
είναι τέλεια!

Η πιπίλα Perfect Start
με πιο μικρή ασπίδα σχεδιάστηκε
για να περιορίσει τα στραβά δοντάκια
Οι επιστημονικοί συνεργάτες της MAM 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.

Η ιδιαίτερα μικρή ασπίδα της πιπίλας MAM Perfect Start
παρέχει στο νεογέννητο βελτιωμένη άνεση.

* Επιστημονικές μελέτες του  Ινστιτούτου Wild Hi-Precision 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: 32 – 83% πιο λεπτός 
λαιμός, 1.1 – 19.5 φορές πιο μαλακή θηλή από τη θηλή μιας συνηθισμένης πιπίλας σιλικόνης).

MAM Perfect

Απλή πιπίλα

°BPA /BPS free: Όλα τα προϊόντα ΜΑΜ είναι κατασκευασμένα από υλικά
που δεν περιέχουν Δισφαινόλη Α (BPA) και Δισφαινόλη S (BPS)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ
Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:

Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς

επιστημονικούς μας συνεργάτες.
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Επιλέξτε την πιπίλα που ταιριάζει στο δικό σας μωρό

Perfect StartComfort
Κατασκευασμένη ολόκληρη 

από σιλικόνη

Start

Original OriginalOriginal

Original latex Original latex Original latex

I Love
Mummy & Daddy

I Love
Mummy & Daddy

I Love
Mummy & Daddy

Night Night Night

Λά
μπει στο σκοτάδι

Λά
μπει στο σκοτάδι

Λά
μπει στο σκοτάδι

100%
υψηλής

ποιότητας
σιλικόνη
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Αir Night

Αir

Air latex Air latex Air latex 

Αir Αir

Perfect Night

PerfectPerfect Perfect

Original, Air ή Perfect

Perfect Night

Λά
μπει στο σκοτάδι

Perfect Night

Λά
μπει στο σκοτάδι

Αir Night Λά
μπει στο σκοτάδι

Λά
μπει στο σκοτάδι

Λά
μπει στο σκοτάδι
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Limited Edition
Πιπίλες διαθέσιμες στο e-shop μας σε περιορισμένες ποσότητες
και μόνο για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα! Μην τις χάσετε!

Happy Thoughts

Winterfun

Hello Spring
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Κοίτα!
Η νέα μου
πιπίλα
μου δίνει
όλη την
άνεση που 
χρειάζομαι.

Η πιπίλα MAM Comfort, κατασκευασμένη εξολοκλήρου
από σιλικόνη, προσφέρει στο νεογέννητο ασφάλεια και άνεση.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τους γονείς από το νεογέννητο μωράκι τους. Στο νέο μέλος 
της οικογένειας θέλουν λοιπόν να προσφέρουν ασφάλεια και άνεση από την αρχή. Η MAM Comfort 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με παιδιάτρους, μαίες και λογοθεραπευτές ακριβώς για να υποστηρίξει 
τις ανάγκες του νεογέννητου. Είναι ελαφριά, εύκολη στο καθάρισμα και ιδιαίτερα ασφαλής. Η πολύ 
μαλακή σιλικόνη είναι απαλή για το δερματάκι του μωρού και έτσι αποφεύγονται τυχόν ερεθισμοί γύρω 
από το στοματάκι του. Η μικροσκοπική ορθοδοντική θηλή της πιπίλας προσφέρει στο μωρό φυσικό 
πιπίλισμα και βοηθάει στη σωστή οδοντική του ανάπτυξη. Χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό της και το 
μικρό της μέγεθος, το μωρό κρατάει την πιπίλα εύκολα στο στοματάκι του. Η MAM Comfort προσφέρει 
στο νεογέννητο την ασφάλεια που χρειάζεται ενώ παράλληλα βοηθάει τους γονείς να χαλαρώσουν. 

 ¹ Η υψηλής ποιότητας σιλικόνη έχει ελεγχθεί στο τελικό προϊόν και είναι 100% ασφαλής για μωρά.

°BPA /BPS free: Όλα τα προϊόντα ΜΑΜ είναι κατασκευασμένα από υλικά
που δεν περιέχουν Δισφαινόλη Α (BPA) και Δισφαινόλη S (BPS)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ
Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:

Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς

επιστημονικούς μας συνεργάτες.

100%
υψηλής

ποιότητας
σιλικόνη1
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0+

•
•
•
•

Διατηρούν την πιπίλα κοντά στο μωρό
Είναι κατάλληλα για όλες τις πιπίλες ΜΑΜ, για πιπίλες με κρίκο και για πολυκρίκους οδοντοφυΐας
Προσαρμόζονται απλά σε καλοκαιρινά & χειμωνιάτικα ρούχα
Διαθέτουν συρόμενο μηχανισμό στήριξης για εύκολη χρήση με το ένα χέρι

Εξασφαλίζει απόλυτη
υγιεινή στη θηλή

Clip
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

Clip Set 2 τεμαχίων
Κορδέλα στήριξης πιπίλας
I love Mummy & Daddy

Αξεσουάρ πιπίλας

Clip & Cover
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

με καπάκι για προστασία της θηλής

που διευκολύνουν την καθημερινότητα του μωρού
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•

•

Το φερμουάρ διευκολύνει
το γρήγορο άνοιγμα,
γέμισμα & κλείσιμο της θήκης
Πρακτική σύνδεση με τσάντα, 
ζώνη ή καροτσάκι, χάρη στην 
απλή στήριξη με αυτοκόλλητο
κριτς-κρατς

Clip it! & Cover
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

με καπάκι για προστασία της θηλής

•

•

•

•

•

Με ευέλικτο δαχτύλιο για πιπίλες
με κουμπί στήριξης
Με ευπροσάρμοστο κορδόνι για πιπίλες 
με κρίκο, πολυκρίκους ή παιχνίδια
Με μαλακή, ανθεκτική κορδέλα
με ασφαλές μήκος για το μωρό
Με ρυθμιστή μήκους της κορδέλας,
ώστε να βολεύει ανάλογα με τη χρήση
Με καπάκι προστασίας, που εξασφαλίζει 
απόλυτη υγιεινή στη θηλή

Pod
Θήκη μεταφοράς
για        πιπίλες
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Επιλέξτε για το μωρό σας το κατάλληλο μπιμπερό 

Feel Good
Γυάλινο μπιμπερό

170ml

μικρή ροή

Easy StartTM

Anti-Colic 
160ml

Easy StartTM

Anti-Colic 
130ml

μικρή ροή

Feel Good
Γυάλινο μπιμπερό 

260ml

μεσαία ροή

Easy StartTM

Anti-Colic 
260ml

μεσαία ροή

Γυάλινο Για την αντιμετώπιση

πολύ
μικρή ροή

GLASS
PREM

IUM
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Easy StartTM

Anti-Colic 
320ml

μεγάλη ροή μεσαία ροή

Easy ActiveTM

Baby Bottle 
270ml

μεγάλη ροή

Easy ActiveTM

Baby Bottle 
330ml

Trainer+
220ml

πολύ
μεγάλη ροή

Για δραστήρια μωρά Μετάβασηςτων κολικών
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Γυάλινο μπιμπερό Feel Good

Ευδιάκριτη κλίμακα
στην πίσω πλευρά
για ακριβή μέτρηση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΘΗΛΗ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SKINSOFTTM

PREMIUM GLASS

Κλείνει με ασφάλεια.
Χρησιμοποιείται και ως δοσομετρητής.

Κλείνει με ασφάλεια.
Εύκολο γέμισμα και πλύσιμο.

Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
για ένα οικείο αίσθημα ταΐσματος.

Ασφαλές και εξαιρετικά ανθεκτικό
στις υψηλές θερμοκρασίες.

GLASS
PREM

IUM
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•

•
•

Κατασκευασμένα από πυρίμαχο γυαλί υψηλής ποιότητας,
εξαιρετικά ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
Εργονομικό σχήμα για εύκολο κράτημα
Η θηλή από σιλικόνη SkinSoftTM διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ 
στήθους και μπιμπερό χωρίς να επηρεάζει τη συνέχεια του θηλασμού 

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

μεσαία ροήμικρή ροή

0+ 2+

GLASS
PREM

IUM
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Μπιμπερό MAM Easy StartTM Anti-Colic:
Το μπιμπερό που αγαπούν τα μωρά.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που το 94%1 των μωρών αποδέχονται
πολύ εύκολα το πρωτοποριακό μπιμπερό Easy Start Anti-Colic
της MAM σε συνδυασμό με τον θηλασμό. Η πρωτοποριακή βαλβίδα της 
ανοιγόμενης βάσης του εξασφαλίζει συνεχή ροή, που μειώνει αέρια και 
κολικούς, όπως επιβεβαιώνει το 80% των μαμάδων2.
Η επίπεδη, συμμετρική, μαλακή θηλή του κατασκευασμένη από σιλικόνη 
SkinSoft™ προσφέρει στο μωρό φυσικό τάισμα3

 καθώς το σχήμα της 
προσομοιάζει στη θηλή της μητέρας κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Η λειτουργία αυτοαποστείρωσης σε φούρνο μικροκυμάτων εξασφαλίζει 
απλή και ασφαλή αποστείρωση του μπιμπερό μέσα σε 3 μόλις λεπτά.

1. Έρευνα αγοράς 2009–2017 σε 1,508 μωρά σε Αυστρία, Γερμανία, Ηνωμένο   Βασίλειο και Η.Π.Α. 
2. Έρευνα, Αυστρία 2011, σε 73 μητέρες μωρών με κολικούς. Έρευνα αγοράς, Η.Π.Α. 2018, σε 35 μητέρες μωρών με κολικούς. 
3. Κλινική μελέτη, Αργεντινή, 2012, σε 34 μωρά. 

Easy Start 130ml:
Κατάλληλο

και για τάισμα
μητρικού γάλακτος

Μειώνει αέρια
& κολικούς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ
Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:

Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο 
μωράκι, έχει εγκριθεί από τους ειδικούς

επιστημονικούς μας συνεργάτες.
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Μπιμπερό Easy StartTM Anti-Colic
κατά των κολικών
Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 
πολυπροπυλένιο (PP)*

Easy StartTM

Anti-Colic 
320ml

μεγάλη ροή

Easy StartTM

Anti-Colic 
130ml

Easy StartTM

Anti-Colic 
160ml

μικρή ροή
πολύ
μικρή ροή μεσαία ροή

Easy StartTM

Anti-Colic 
260ml*

Το πολυπροπυλένιο είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής ποιότητας, 100% 
ασφαλές για το μωρό. Προέρχεται απευθείας από άνθρακα και υδρογόνο, έχει παρόμοια σύσταση 
με αυτή του κεριού και δεν περιέχει χημικούς πλαστικοποιητές ή άλλα μαλακτικά υλικά. Είναι το πιο 
ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό για τα βρεφικά προϊόντα και αντέχει στοv βρασμό.

*

*Διατίθεται και σε διπλή συσκευασία

0+0
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Easy ActiveTM 

Baby Bottle
330ml

Easy ActiveTM

Baby Bottle 
270ml

Easy ActiveTM

Baby Bottle 
330ml

μεγάλη ροή

Μετάβαση βήμα-βήμα από τον θηλασμό στο μπιμπερό
Μπιμπερό Easy ActiveTM *

•
•

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

* Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο (PP)

2+ 4+ 4+

μεσαία ροή μεγάλη ροή
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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 SkinSoftTM 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

ΘΗΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΖΕΙ & ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΟΜΙΟ

Μπιμπερό μετάβασης σε ποτηράκι
Trainer+ 220ml

4+

Trainer+
220ml

Μπιμπερό μετάβασης σε ποτηράκι

πολύ
μεγάλη ροή
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Από σιλικόνη SkinSoftTM για αίσθηση
παρόμοια με την επιδερμίδα της μητέρας

Θηλές

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

στην κατοχυρωμένη επιφάνεια σιλικόνης.

• Εφαρμόζει τέλεια στο
  στοματάκι του μωρού.

• Εξασφαλίζει ευχερή ροή
  του ροφήματος.

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΘΗΛΗ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ SKINSOFTTM

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Η σιλικόνη SkinSoftTM βρίσκεται σε διάφορα προϊόντα ΜΑΜ
και εγγυάται ένα μοναδικό αίσθημα οικειότητας

Πιπίλα Προστατευτικό Θηλής Έξτρα Απαλό Στόμιο
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Οι θηλές MAM διατίθενται με 5 βαθμίδες ροής

Μεγάλη ροή

4+

Πολύ μεγάλη ροή
για χυλό

6+

Μικρή ροή

0+

Μεσαία ροή

2+

Συμβατές με όλα τα μπιμπερό MAM και το Trainer+

Trainer+Feel Good Easy StartTM

Anti-Colic
Easy ActiveTM

Baby bottle

25

Πολύ μικρή ροή
για το νεογέννητο
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•

•

Ιδιαίτερα μαλακές και ευέλικτες τρίχες
που δεν γδέρνουν την επιφάνεια
του μπιμπερό
Εργονομικός σχεδιασμός για τέλειο
καθαρισμό μπιμπερό και θηλών

Milk Powder Box
Δοχείο για σκόνη 

γάλακτος

Soft Brush
Βούρτσα καθαρισμού
μπιμπερό και θηλών

Thermal bag
Θερμομονωτική θήκη 

μπιμπερό

που διευκολύνουν την καθημερινότητα των γονέων
Αξεσουάρ μπιμπερό

•

•

Τριγωνικό σχήμα με περιεκτικότητα
3 μεγάλων δόσεων (40 γρ)
για εύκολο γέμισμα του μπιμπερό
Μεγάλα γωνιακά ανοίγματα
επιτρέπουν το άδειασμα όλης
της ποσότητας

•

•

Η ειδική εσωτερική επένδυση 
διατηρεί τη θερμοκρασία
του περιεχομένου (ζεστό ή κρύο) 
μέχρι και 4 ώρες
Στηρίζεται εύκολα σε ζώνη,
τσάντα ή καρότσι
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MAM Gift Set
Καλώς ήρθες στον κόσμο

Πρακτικό δώρο για το νεογέννητο

0+
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σε ένα ενιαίο σύστημα
Ηλεκτρικός Αποστειρωτής & Θερμαντήρας μπιμπερό

6σε1
6 καινοτόμες

λειτουργίες σε
1 συσκευή

1. Αποστείρωση ατμού σε
    φούρνο μικροκυμάτων

2. Αποστείρωση ατμού με
    ηλεκτρικό ρεύμα

3. Ταχεία θέρμανση μπιμπερό
4. Ήπια θέρμανση μπιμπερό
5. Απόψυξη & θέρμανση
    βρεφικής τροφής
6. Λειτουργία διατήρησης
    θερμοκρασίας

Λειτουργίες

Στη συσκευασία 
περιλαμβάνονται

δωρεάν:
2 μπιμπερό

Easy Start 160ml,
2 πιπίλες MAM Start

& 1 λαβίδα
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Γ. Θερμαντήρας μπιμπερό
   & βρεφικών γευμάτων

ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ & 
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

Γρήγορη & απλή λειτουργία 
με 3 διαφορετικές

βαθμίδες θέρμανσης: 
1. Ήπια θέρμανση 

2. Ταχεία θέρμανση 
3. Απόψυξη & θέρμανση

σε μία λειτουργία 

Με ενσωματωμένη λειτουργία
διατήρησης θερμοκρασίας. 

Για κάθε μέγεθος
μπιμπερό & δοχείου.

ΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Γ

ΚΑΠΑΚΙ

2 ΚΑΛΑΘΙΑ 

ΒΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Α

Β

Α. Αποστειρωτής φούρνου μικροκυμάτων
Β. Ηλεκτρικός αποστειρωτής 

Εύκολο άνοιγμα & 
κλείσιμο, δυνατότητα 

χρήσης του και για 
στράγγισμα.

 

 

2 επίπεδα για
οργανωμένη 
τοποθέτηση:

μικρά προϊόντα επάνω,
μεγάλα προϊόντα κάτω

ή το αντίστροφο.
Χωρητικότητα

μέχρι 6 μπιμπερό. 

Για γρήγορη
και ασφαλή 

αποστείρωση. 
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Υγρά Απολυμαντικά Μαντηλάκια MAM

•

•
•
•
•
•

Κατάλληλα για την απολύμανση βρεφικών προϊόντων 
και ιατρικών ειδών καθημερινής χρήσης
Εξουδετερώνουν βακτηρίδια, ιούς και μύκητες
Δερματολογικά ελεγμένα
Χωρίς άρωμα και χρωστικές
Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 μαντηλάκια
Κατασκευάζονται στη Γερμανία
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•

•

•

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

•
•

•

Ανατομικός σχεδιασμός 
Με σκληρό στόμιο
που αλλάζει τον τρόπο
που πίνει το μωρό 
Κατοχυρωμένη βαλβίδα από 
καθαρή σιλικόνη, ώστε να μην 
στάζει το περιέχομενο

•
•

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

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΤΟΜΙΟ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΤΟΜΙΟ

Fun To Drink Cup
270ml

Εκπαιδευτικό ποτηράκι 

Sports Cup 
330ml

Ποτηράκι εξόδου

Starter Cup
150ml 

Το πρώτο του ποτηράκι

Εκπαιδευτικά ποτηράκια που προσαρμόζονται
στις δεξιότητες του μωρού

Ποτηράκια

4+ 8+

“κλικ” “κλικ”

Ελεύθερη ροή - 
χωρίς βαλβίδα

Ροή που δεν στάζει - 
με βαλβίδα

“κλικ” “κλικ”

Ελεύθερη ροή - 
χωρίς βαλβίδα

Ροή που δεν στάζει - 
με βαλβίδα

Πο
λύ

 μ
αλ

ακό στόμιο
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•
•

•

•

Eιδικά σχεδιασμένος και για τα πίσω δοντάκια
Το καινοτόμο τρισδιάστατο σχήμα του
καλλιεργεί τις κινητικές δεξιότητες του μωρού
4 ειδών ανάγλυφες επιφάνειες &
2 διαφορετικά υλικά για απαλό μασάζ στα ούλα
του μωρού και πολλές επιλογές δαγκώματος
Με κορδέλα στήριξης που τον κρατά καθαρό
και κοντά στο μωρό

Mini Πολυκρίκοι Οδοντοφυΐας
Ιδιαίτερα μικροί & εύχρηστοι

2+ 4+

Bite & Relax – Δεύτερο στάδιο
με κορδέλα στήριξης
Mίνι πολυκρίκος για το

δεύτερο στάδιο οδοντοφυΐας

Bite & Relax – Πρώτο στάδιο
Μίνι πολυκρίκος για το

πρώτο στάδιο οδοντοφυΐας

Κουτί 
αποστείρωσης

•

•

•
•

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
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* Το νερό είναι αποσταγμένο και απολύτως ασφαλές σε περίπτωση κατάποσης

Οι πολυκρίκοι που περιέχουν νερό* τοποθετούνται
στο ψυγείο και δροσίζουν τα ευαίσθητα ούλα

Πολυκρίκοι οδοντοφυΐας

Bite & Brush
Πολυκρίκος

καθαρισμού δοντιών

3+

•

•

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

2+

Cooler
Πολυκρίκος οδοντοφυΐας

με νερό

4+

•

•

Μικρός ψυχόμενος πολυκρίκος
για την πρώτη δροσιά
στα ευαίσθητα ούλα
του νεογέννητου
Χάρη στον συνδυασμό
με το Clip μένει πάντα
κοντά στο μωρό

Mini Cooler & Clip
Πολυκρίκος 

οδοντοφυΐας με νερό &
κορδέλα στήριξης

•

•

Το ψυχόμενο, ανάγλυφο επάνω 
τμήμα προσφέρει δροσιά και 
ανακούφιση στους γομφίους
Κυκλικό σχήμα για εύκολο 
κράτημα
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Η υγεία των δοντιών διασφαλίζεται με τη 
φροντίδα τους κατά τη διάρκεια της βρεφικής 
ηλικίας. Ο συνδυασμός της εκπαιδευτικής και 
της βρεφικής οδοντόβουρτσας κάνει τη φροντίδα 
αυτή εύκολη υπόθεση. Το μωράκι εξοικειώνεται 
έγκαιρα με το σωστό βούρτσισμα των δοντιών 
και αποκτά μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια, 
που θα το ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή. 
Θυμηθείτε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 
η διατροφή του μωρού δεν θα πρέπει να περιέχει 
ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες.

Brushy Time! Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή και ξεκινήστε το βούρτσισμα!

Χαρούμενο
βούρτσισμα

με τον

ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΣΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ! 

Στον Brushy αρέσει πολύ να βουρτσίζει
τα δοντάκια του!

Διαβάστε στο μωρό σας την ιστορία του
στο mambaby.com ή στη δωρεάν εφαρμογή 

του Brushy και κάντε το να αγαπήσει το 
βούρτσισμα

των δικών του δοντιών!

το αρκουδάκι

Κοίτα!
Διασκεδάζω
βουρτσίζοντας
τα δόντια μου!
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•

•

Για μασάζ και καθαρισμό
των ευαίσθητων ούλων
ή των πρώτων δοντιών 
Απλά περάστε τον δείκτη 
και τον μέσο του χεριού 
σας στα αυτιά του λαγού 
και ξεκινήστε!

•

•

Ιδανική καθοδήγηση
του βουρτσίσματος, χάρη
στη μακριά λαβή, καθώς 
γονέας και μωρό κρατούν 
μαζί την οδοντόβουρτσα
Ασπίδα προστασίας της 
στοματικής κοιλότητας

•

•

Πιο κοντή και στερεή 
λαβή, ώστε το μωρό 
να μιμηθεί σωστά τις 
κινήσεις των μεγάλων
Ασπίδα προστασίας 
της στοματικής 
κοιλότητας

•

•

1o στάδιο: Εκπαιδευτική 
οδοντόβουρτσα
2o στάδιο: Βρεφική 
οδοντόβουρτσα

Φροντίδα
από το

1o

δοντάκιΣωστή υγιεινή του στόματος από νωρίς
Οδοντική φροντίδα

Γάντι - Λαγουδάκι 
καθαρισμού

στοματικής κοιλότητας

Oral Care Rabbit
Βρεφική 

οδοντόβουρτσα

Baby’s Brush
Εκπαιδευτική 

οδοντόβουρτσα

Training Brush
Εκπαιδευτική & βρεφική

οδοντόβουρτσα

Σετ

0+ + +6+
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Tα φιλαράκια της ΜΑΜ συμβάλλουν στην ανάπτυξη
των αισθήσεων του μωρού και ανακουφίζουν τα ευαίσθητα ούλα του.

Lucy η σαλιγκαρίνα Max το βατραχάκιEllie η μελισσούλα

Προσοχή, τα φιλαράκια της ΜΑΜ
δεν αποστειρώνονται και έχουν ημερομηνία λήξης 3 χρόνια!

Bob ο χελωνάκος

Η Lucy θα γίνει η πρώτη 
ευχάριστη και αγαπημένη 
συντροφιά του μωρού

• Ο Max
είναι κατάλληλος για 
ζούληγμα και δάγκωμα

•Τα φτεράκια της Ellie 
προσφέρονται για
εύκολο κράτημα

• • Το παράξενο σχήμα 
του Βοb βοηθά στον 
συντονισμό των
κινητικών δεξιοτήτων
του μωρού

100% 
ασφαλή

Χειροποίητα
μασητικά παιχνίδια 
βρεφανάπτυξης

2+ 4+3+ +
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Εργονομικά και πρακτικά για εύκολη χρήση
μέσα και έξω από το σπίτι

Είδη φαγητού

6+

•

•

Ένα κουταλάκι με μακρύ χερούλι για τάισμα & 
ένα με κοντό χερούλι για χρήση
από το ίδιο το μωράκι
Θήκη με 2 θέσεις για να μεταφέρονται, 
αποθηκεύονται ή να χωρίζονται το καθαρό
από το χρησιμοποιημένο κουταλάκι

•
•

•

Απόλυτα λειτουργικά
Μαχαίρι με ασφαλή άκρη, πιρούνι
με στρογγυλεμένα δοντάκια
Με αντιολισθητικές λαβές για εύκολο 
κράτημα

Πιρουνάκι, Κουταλάκι, 
Μαχαιράκι

Baby`s cutlery
Θερμοευαίσθητα κουταλάκια

με προστατευτική θήκη

Heat sensitive spoons and cover
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Χρησιμοποιήστε σωστά τα προϊόντα ΜΑΜ

Κορδέλες στήριξης πιπίλας
Η στήριξη της πιπίλας του μωρού στα ρούχα του την κρατάει κοντά του, εξασφαλίζει την καθαριότητά
της και δεν την αφήνει να κατρακυλήσει στο δρόμο κατά τη διάρκεια της βόλτας του.
Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν που είναι κατασκευασμένο
ειδικά για αυτόν τον σκοπό και καλύπτει τις διεθνείς προδιαγραφές, κυρίως όσον αφορά το μήκος του.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα απλό κορδόνι και μην επιμηκύνετε αυθαίρετα μια κορδέλα 
στήριξης. Κίνδυνος ατυχήματος!

Η τερηδόνα του μπιμπερό

Αποφύγετε το τελευταίο τάισμα της ημέρας στο κρεβάτι. Είναι μια συνήθεια ευχάριστη για το μωρό,
η οποία όμως κρύβει μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης τερηδόνας στα νεογιλά δοντάκια - γνωστής
και ως τερηδόνας του μπιμπερό - η οποία θα ακολουθήσει το παιδάκι και μετά την αλλαγή των δοντιών. 
Θυμηθείτε ότι ακόμα και μια σταγόνα γάλακτος που μένει τη νύχτα στο στοματάκι του μωρού, επηρεάζει 
ριζικά την υγεία των δοντιών του.
Ταΐστε το μωρό κρατώντας το σε όρθια στάση και φροντίστε για το ξέπλυμα της στοματικής του 
κοιλότητας πριν το βάλετε για ύπνο.
Και βέβαια πραγματοποιήστε την πρώτη επίσκεψη σε παιδοδοντίατρο μόλις το μωράκι συμπληρώσει
το πρώτο του έτος.

Πιπίλες με θηλή latex
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι το latex ως ευαίσθητο φυσικό υλικό, υφίσταται παλαίωση. 
Φυλάσσετε τα προϊόντα latex μακριά από ηλιακή ακτινοβολία, θερμαντικό σώμα, δυνατό φωτισμό 
ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας, ώστε να τα προστατεύετε από ενδεχόμενη φθορά, που 
δεν είναι πάντα οφθαλμοφανής, αλλά επηρεάζει την ανθεκτικότητα, την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής 
τους. Επιπλέον, πριν δώσετε μια πιπίλα με θηλή latex στο μωρό σας, ελέγχετέ την πάντα προσεκτικά, 
τραβώντας τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση και βέβαια αντικαταστήστε την αμέσως μόλις παρατηρήσετε 
κάποιο σημάδι φθοράς. Ελέγχετε επίσης κατά την αγορά την ενδεικτική ημερομηνία λήξης που 
αναγράφεται πάνω στη συσκευασία.
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Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
και ανακαλύψτε τον υπέροχο κόσμο της MAM.

Ζήστε μια εμπειρία online αγορών,
επιλέγοντας προϊόντα MAM

στις πιο πρόσφατες συλλογές τους,
και καλύψτε κάθε ανάγκη του μωρού σας! 

• Το έντυπο έχει τυπωθεί
  σε χαρτί με πιστοποίηση FSC®
  που εξασφαλίζει τη χρήση βιώσιμων πόρων.

Βρείτε τα προϊόντα MAM σε πολλά φαρμακεία και 
καταστήματα βρεφικών ειδών σε όλη τη χώρα.

Ακουλουθήστε το παρακάτω link
και εντοπίστε τα σημεία πώλησης που βρίσκονται κοντά σας:

https://www.mambaby.com/gr/katastimata/

e-shop: mamhellas.gr

ΜΕΙΓΜΑ

Xαρτί από
υπεύθυνες πηγές

FSC® C015022www.fsc.org

®
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MAM Baby

We

babies.
MAM Hellas
Τηλέφωνο: 2310 278846

e-mail: info.mamhellas@mambaby.com

e-shop: mamhellas.gr


