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Ένα νέο όραμα

Μια επιτυχημένη σειρά αρχίζει συχνά με ένα τολμηρό όραμα! 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, όταν οι γονείς αγόραζαν προϊόντα 
βρεφανάπτυξης, καλούνταν να επιλέξουν: 
Ελκυστικός σχεδιασμός ή ιατρικά χαρακτηριστικά;

Τα προϊόντα ΜΑΜ είναι διαθέσιμα και στις 5 ηπείρους και οι πιπίλες μας κατέχουν 
ηγετική θέση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στις Η.Π.Α.

Πωλούνται κάθε χρόνο πάνω από 60 εκατομμύρια βρεφικά προϊόντα ΜΑΜ σε 
περισσότερες από 60 χώρες, στις πέντε ηπείρους. Η ΜΑΜ είναι η πρώτη εταιρία 
σε πωλήσεις πιπίλας στις Η.Π.Α. και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ

Όλα τα προϊόντα ΜΑΜ σχεδιάζονται και εξελίσσονται
με τη συνεργασία παιδιάτρων και παιδοδοντιάτρων.
www.icmrs.org

Όλα τα προϊόντα ΜΑΜ δεν περιέχουν Δισφαινόλη Α (BPA) και Δισφαινόλη S (BPS) 
και είναι απολύτως ασφαλή για το μωρό.
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Πιπίλες MAM

Ποιότητα και σχεδιασμός
Το μωρό σας μπορεί πλέον να πιπιλίζει με ασφάλεια και στυλ. 
Oι πιπίλες ΜΑΜ έχουν δημιουργηθεί από διακεκριμένους σχεδιαστές και 
εξελίσσονται συνεχώς με τη συνεργασία παιδιάτρων και παιδοδοντιάτρων.

Οι πιπίλες ΜΑΜ διατίθενται με θηλή-μετάξι από σιλικόνη.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θηλή-μετάξι  της 
ΜΑΜ από 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.

Οι πιπίλες ΜΑΜ διατίθενται σε πολλά διαφορετικά μοντέρνα χρώματα. 
Οι συλλογές τους ανανεώνονται συνεχώς και συνδυάζονται τέλεια με 
την εμφάνιση του μωρού σας, ακολουθώντας την τελευταία λέξη της μόδας.

TM
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Πιπίλα MAM Perfect
Η ΜΑΜ, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για τελειοποίηση προϊόντων 
βρεφανάπτυξης και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, δημιουργεί την τέλεια πιπίλα.

Ιδιαίτερα λεπτή και έξτρα μαλακή
Μειώνει την πιθανότητα για στραβά δοντάκια 
στο μέλλον.

MAM PerfectΣυνηθισμένη πιπίλα

60% πιο στενός λαιμός
4 φορές πιο απαλό πιπίλισμα*

*Κατά μέσο όρο: 36 – 76% πιο λεπτός λαιμός,
 0,88 – 8,16 φορές πιο μαλακή από μια συνηθισμένη πιπίλα σιλικόνης.

Πλεονεκτήματα MAM Perfect 
• Η πιπίλα MAM Perfect έχει τον λεπτότερο 
λαιμό θηλής (2 mm) που υπάρχει στην αγορά.
• Η MAM Perfect έχει έξτρα μαλακή θηλή με 
αποτέλεσμα να ανακουφίζει τα μωρά από τον 
πόνο.
• Η MAM Perfect μειώνει την εμφάνιση 
ανώμαλης σύγκλισης στα παιδικά δόντια.

• Προστατεύει ενάντια στο Σύνδρομο Αιφνίδιου 
Βρεφικού Θανάτου.
• Η χρήση των πιπίλων από πρόωρα μωρά 
βοηθά στη  μετάβαση τους από τη σίτιση με 
ρινογαστρικό καθετήρα στη σίτιση από το στόμα, 
στην αύξηση  βάρους και παράλληλα μειώνει το 
χρόνο παραμονής τους στο νοσοκομείο.
• Σημαντικά περιορισμένη σύγκλιση των 
δοντιών σε σύγκριση με την σύγκλιση από το 
πιπίλισμα του αντίχειρα.

Night Night
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Πιπίλες Επισκόπηση  Συλλογή 2016
Ορθοδοντικές πιπίλες για μωρά κάθε ηλικίας

•  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
•  Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

•   Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα,   
    χάρη στα μεγάλα ανοίγματα και τη μοναδική 
    ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•   Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

MAM Start MAM Original - Animals

MAM Original - I love Mummy & Daddy

•   Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα     
    ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•   Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

MAM Original - Night

•   Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα     
    ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•   Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης



•  Η τέλεια πιπίλα
•  60% πιο στενός λαιμός για 3 φορές πιο απαλό πιπίλισμα
•  Μειωμένη πιθανότητα για στραβά δοντάκια στο μέλλον
•  Μονή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

•  Λάμπει στο σκοτάδι
•  Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα    
   ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•  Μονή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

MAM Perfect - Animals MAM Perfect - Night

Πιπίλες Επισκόπηση  Συλλογή 2016
Ορθοδοντικές πιπίλες για μωρά κάθε ηλικίας

•   Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα   
    ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•   Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

•   Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα   
    ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•   Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

MAM Original - Flagship MAM Original - I love Mummy & Daddy
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Πιπίλες Επισκόπηση  Συλλογή 2016
Ορθοδοντικές πιπίλες για μωρά κάθε ηλικίας

•  Πρωτότυπο βραβευμένο σχέδιο
•  Αεράτος μίνιμαλ σχεδιασμός της ασπίδας για ακόμη λιγότερους ερεθισμούς
•  Μοντέρνα σχέδια
•  Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

MAM Original Night

MAM Perfect - Night MAM Air - Modern Pattern

•  Λάμπει στο σκοτάδι
•  Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα    
   ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•  Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

MAM Perfect - Modern Pattern

•  Η τέλεια πιπίλα
•  60% πιο στενός λαιμός για 3 φορές πιο απαλό πιπίλισμα
•  Μειωμένη πιθανότητα για στραβά δοντάκια στο μέλλον
•  Μονή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

•  Λάμπει στο σκοτάδι
•  Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα    
   ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•  Μονή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης
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Αξεσουάρ Πιπίλας

Κουτί μεταφοράς & αποστείρωσης
Όλες οι πιπίλες ΜΑΜ είναι πλέον συσκευασμένες ανά δύο 
στο νέο κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης, που προσφέρει: 

•  Καθαρή και σίγουρη μεταφορά
•  Γρήγορη και πρακτική αποστείρωση
•  Απλά γεμίστε το κουτί με νερό, τοποθετήστε μέσα τις πιπίλες 
   και αποστειρώστε τις με απόλυτη ασφάλεια σε φούρνο μικροκυμάτων

Clip
•  Κορδέλα στήριξης πιπίλας
•  Διατηρεί την πιπίλα κοντά στο μωρό
•  Κατάλληλο για όλες τις πιπίλες ΜΑΜ και 
   για πιπίλες με κρίκο
•  Απλή προσαρμογή σε καλοκαιρινά 
   & χειμωνιάτικα ρούχα
•  Συρόμενος μηχανισμός στήριξης για 
   εύκολη χρήση με το ένα χέρι
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Μπιμπερά & Ποτηράκια

Πλεονεκτήματα μπιμπερού MAM Anti-Colic
•  94% των μωρών δέχονται τη θηλή σιλικόνη του ΜΑΜ
 Anti-Colic μπιμπερού 
•  80% των μωρών που χρησιμοποιούν τα ΜΑΜ 
 Anti-Colic μπιμπερά εμφανίζουν μειωμένο αριθμό
 κολικών
•  Με τα  ΜΑΜ Anti-Colic μπιμπερά τα μωρά τρέφονται  
 καλύτερα, καθώς δεν χρειάζεται να κάνουν διαλείμματα
 για να αναπνέουν
• Χρησιμοποιώντας ΜΑΜ Anti-Colic μπιμπερά μειώνονται
   τα κλινικά συμπτώματα στα μωρά που υποφέρουν
 από κολικούς
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Μπιμπερό MAM Anti-Colic

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.

Βάση που ανοίγει με βαλβίδα ελέγχου ροής.



Μπιμπερό MAM Anti-Colic
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Μπιμπερά
Μετάβαση βήμα-βήμα από το στήθος της μαμάς στο μπιμπερό ...
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Ποτηράκια
... και από το μπιμπερό στο ποτηράκι
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Θηλές

Θηλή-μετάξι από σιλικόνη

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θηλή-μετάξι 
από σιλικόνη, πολύ πιο απαλή από τη συνηθισμένη 
σιλικόνη,  προσφέρει στο μωρό την αίσθηση του φυσικού 
θηλασμού και εξασφαλίζει την ομαλή εναλλαγή μεταξύ 
του στήθους της μαμάς και του μπιμπερό.

2+

4+

6+

2
3
X

Διατίθενται με 3 βαθμίδες ροής

Μεσαία ροή

Μεγάλη ροή

Πολύ μεγάλη ροή
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Προϊόντα θηλασμού

Manual Breast Pump
Απογαλακτήρας

•  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
•  Συσκευασία σε κουτί 30 τεμαχίων

•  Με μαλακό και ελαστικό λαιμό
•  Με μηχανισμό που έχει τρία στάδια ρύθμισης

“Γιατί ο θηλασμός είναι ότι πολυτιμότερο μπορείτε να προσφέρετε στο μωρό σας!”



Είδη καθαρισμού και αποστείρωσης

Microwave Steam Sterilizer
Αποστειρωτής

Soft Brush
Ψήκτρα καθαρισμού μπιμπερό & θηλών

•  Σίγουρη και αξιόπιστη αποστείρωση
•  Μεγάλη χωρητικότητα (υπάρχει χώρος για  
   μπιμπερά και πιπίλες)
•  Ευκολία στη χρήση αφού μπαίνει στο     
   φούρνο μικροκυμάτων
•  Σύγχρονος και μοντέρνος σχεδιασμός

•  Ιδιαίτερα μαλακές και ευέλικτες τρίχες (από υψηλής      
   ποιότητας πλαστικό), που δεν γδέρνουν την επιφάνεια   
    του μπιμπερό
•  Εργονομικός σχεδιασμός για τέλειο καθαρισμό      
    μπιμπερό και θηλών
•  Διατίθενται σε 2 χρώματα (μπλε & πράσινο)

17



Οδοντική φροντίδα
Οι σχεδιαστές της ΜΑΜ, με τη βοήθεια παιδοψυχολόγων και παιδοδοντιάτρων, δημιούργησαν μια 
πρωτοποριακή σειρά πολυκρίκων οδοντοφυΐας, που έχει στόχο να ανακουφίσει το μωράκι από την 
ενόχληση που του προκαλεί η ανατολή των νεογιλών δοντιών. Οι πολυκρίκοι οδοντοφυΐας ΜΑΜ 
εκπαιδεύουν όλες τις αισθήσεις του μωρού και προωθούν την ενεργητική μάθηση μέσα από το 
παιχνίδι. Δροσίζοντας τα ερεθισμένα ούλα του, μασώντας απαλά ή δαγκώνοντας δυνατά, το μωρό 
ξεχνά τον πόνο της οδοντοφυΐας και αφοσιώνεται στη νέα, ενδιαφέρουσα ασχολία του.

Ανάγλυφη επιφάνεια που βοηθά για τα μπροστινά και τα πίσω δοντάκια

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

Bite & Relax
Πολυκρίκος 
οδοντοφυΐας
χωρίς νερό

Cooler
Πολυκρίκος 
οδοντοφυΐας

με νερό

Training Brush
Εκπαιδευτική οδοντόβουρτσα

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

18
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Χρησιμοποιήστε σωστά τα προϊόντα

Συνήθεια πιπιλίσματος του αντίχειρα
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 το ακολουθεί μέχρι τη 
σχολική ηλικία, διαταράσσοντας την 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 όταν το μωρό σας γίνει τριών χρονών.

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 γάλατος 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.

Με τις καλύτερες ευχές μας να απολαύσετε την ανεπανάληπτη βρεφική 
ηλικία του μωρού σας, όπως πραγματικά της αξίζει!
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Οδηγίες οδοντικής φροντίδας
Σωστή υγιεινή του στόματος από νωρίς

1 2

3 4

5
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Οδηγίες οδοντικής φροντίδας
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Ορθοδοντικές πιπίλες για μωρά κάθε ηλικίας

•  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
•  Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

MAM Start MAM Perfect - Animals

Πιπίλες Επισκόπηση

MAM Original - Night

•  Λάμπει στο σκοτάδι
•  Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνειας
•  Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

•  Η τέλεια πιπίλα
•  60% πιο στενός λαιμός για 3 φορές πιο απαλό πιπίλισμα
•  Μειωμένη πιθανότητα για στραβά δοντάκια στο μέλλον
•  Μονή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης
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Ορθοδοντικές πιπίλες για μωρά κάθε ηλικίας
Πιπίλες Επισκόπηση

MAM Air- Smile

MAM Original - Clearline

•   Φιλική προς την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα, χάρη στα μεγάλα   
    ανοίγματα και τη μοναδική ανάγλυφη εσωτερική της επιφάνεια
•   Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης

•  Πρωτότυπο βραβευμένο σχέδιο
•  Αεράτος μίνιμαλ σχεδιασμός της ασπίδας για ακόμη λιγότερους ερεθισμούς
•  Μοντέρνα σχέδια
•  Διπλή συσκευασία σε κουτί μεταφοράς και αποστείρωσης



Πρωτοποριακός σχεδιασμός και αγάπη για τη λεπτομέρεια.
Ιατρική έρευνα και τεχνική καινοτομία.
Έτσι διασφαλίζεται η μοναδική ποιότητα των προϊόντων ΜΑΜ,
που ικανοποιούν τις υψηλότερες προσδοκίες των γονιών και 
προσφέρουν στο μωράκι το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή.

Μάθετε περισσότερα στο:

MAM Cyprus

MAM Cyprus:
28ης Οκτωβρίου & Παναγιώτη Συμεού

3105 Λεμεσός, Κύπρος
Email: irene@tamlino-lp.com

Τηλ.: 97 773342

Διανομέας Κύπρου:
Iama Pharmaceutical Ltd

Email: iama-pharmaceutical@cytanet.com.cy
Tηλ.: 25 209500


