
από τη ΜΑΜΑ στη ΜΑΜ
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Υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από 
τη γέννηση ενός μωρού; Είναι ένα 
ανεπανάληπτο γεγονός, που υπόσχεται 
μια συναρπαστική αρχή και μια γεμάτη 
εκπλήξεις συνέχεια. Σε αυτή την πορεία 
επιθυμούμε να σταθούμε δίπλα σας, 
ακολουθώντας και υποστηρίζοντας
την ανάπτυξη του μωρού σας.
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.
Επισκεφτείτε το site μας
mambaby.com
και εγγραφείτε στο MAM Club.
Επιτρέψτε μας μια τακτική επικοινωνία
μέσω των Newsletter που ετοιμάζουμε
για σας με συμβουλές, διαγωνισμούς 
και εκπλήξεις. Και βέβαια βρείτε μας στο

Θα είναι για μας πραγματικά πολύτιμη
η συμμετοχή σας.

•
•

•

•

•

•

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

Γιατί ο θηλασμός είναι ό,τι πολυτιμότερο
μπορείτε να προσφέρετε στο μωρό σας

Προϊόντα θηλασμού

Breast Pads

Nipple Shields

30
τεμάχια

2
τεμάχια



Διατίθενται με θηλή από σιλικόνη-μετάξι ή με θηλή από φυσικό latex.

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.

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 μέχρι το μωρό σας να γίνει
τριών χρονών.

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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Κοίτα!
Τη γυρίζω 
ανάποδα!
Οι πιπίλες ΜΑΜ 
εφαρμόζουν πάντα 
τέλεια στο στοματάκι 
του μωρού, απλά γιατί 
έχουν συμμετρικό, 
ορθοδοντικό σχήμα.

Με θηλή από φυσικό 
latex ή σιλικόνη - μετάξι 
προσφέρουν πολύ 
ευχάριστο πιπίλισμα και 
καθησυχάζουν το μωρό. 
Με μεγάλες τρύπες 
αερισμού και ανάγλυφη 
εσωτερική επιφάνεια
δεν ερεθίζουν
την περιοχή γύρω
από το στόμα.

Και επειδή τα μωρά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, θα βρείτε τις πιπίλες ΜΑΜ
σε 3 διαφορετικά μεγέθη που ακολουθούν την ανάπτυξη της στοματικής κοιλότητας.

MAM Start
0-2 μηνών

MAM Original 
0-6 μηνών

MAM Original 
6+ μηνών

MAM Original 
16+ μηνών 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 (ΒPA).

Προετοιμασμένοι καλά για όλα!

Πιπίλες Επισκόπηση

Original
Συλλογή Cartoon

Original
Συλλογή Rock ‘n Roll

Air Perfect

Dento-
FlexR

Original

Start

Original AirNightI Love Mummy & Daddy Perfect

Dento-
FlexR

6+

Perfect

Dento-
FlexR

ΑirI Love Mummy & DaddyOriginal Night



 

Κουτί 
αποστείρωσης 

48h
διάρκεια

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

Για την πιπίλα MAM Perfect

MAM Air
0-6 μηνών

ΜΑΜ Air & Clip Combi
6+ μηνών

MAM Air
16+ μηνών

Γρήγορη και αξιόπιστη
αποστείρωση στο φούρνο

μικροκυμάτων

Κουτί μεταφοράς & αποστείρωσης

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.
Έτσι γεννήθηκε η πιπίλα ΜΑΜ Air που είναι  ιδανική για την ευαίσθητη επιδερμίδα του.
Θα τη βρείτε σε 3 διαφορετικά μεγέθη.

Κοίτα!
Σου 
χαμογελάω!
Η πιπίλα MAM Air 
σχεδιάστηκε για το
πιο όμορφο χαμόγελο
στον κόσμο.

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 (ΒPA).



0+

*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).

Ομαδική δουλειά για απόλυτη ασφάλεια:
Κάθε καινοτομία ΜΑΜ, πριν φτάσει στο μωράκι,

έχει εγκριθεί από τους ειδικούς επιστημονικούς μας συνεργάτες.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ

MAM Perfect 
0-6 μηνών

MAM Perfect 
6+ μηνών

MAM Perfect 
16+ μηνών

Γρήγορη και αξιόπιστη
αποστείρωση στο φούρνο

μικροκυμάτων

•

•

•

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

•

•

•

•

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 προστατευτικό καπάκι
εξασφαλίζει απόλυτη
υγιεινή στη θηλή

•

•

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

Clip
Κορδέλα στήριξης πιπίλας

Twist Clip & Cover
Κορδέλα στήριξης πιπίλας
με καπάκι για προστασία

της θηλής 

Pod
Θήκη μεταφοράς
για        πιπίλες

Αξεσουάρ πιπίλαςΚοίτα! Θα 
έχω τέλεια 
δοντάκια!
Η πιπίλα ΜΑΜ Perfect 
σχεδιάστηκε για να 
περιορίσει τα στραβά 
δοντάκια.

Η νέα πιπίλα ΜΑΜ
Perfect δημιουργήθηκε 
σε στενή συνεργασία
με ορθοδοντικούς
και παιδοδοντιάτρους.
Οι επιστήμονες 
συμφωνούν: όσο πιο 
λεπτός και πιο μαλακός 
είναι ο λαιμός της θηλής, 
τόσο λιγότερη πίεση 
ασκείται στα δοντάκια 
και στη σιαγόνα
του μωρού. 
Έτσι περιορίζεται αισθητά ο κίνδυνος για στραβά δοντάκια στο μέλλον.
Θα τη βρείτε σε 3 διαφορετικά μεγέθη.

o Όλα τα προϊόντα ΜΑM είναι κατασκευασμένα από υλικά που δεν περιέχουν Δισφαινόλη Α (ΒPA).

60%
πιο λεπτός λαιμός

4 φορές
πιο απαλό πιπίλισμα*

0+

http://www.mambaby.com/gr/proionta/pipiles/axesoyar/



* Ιατρική μελέτη 2011/ Έρευνα αγοράς 2010 σε 204 μητέρες

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νέα θηλή ΜΑΜ
από σιλικόνη είναι πραγματικά απαλή σα 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.

Το μπιμπερό Anti-Colic είναι η τελευταία καινοτομία
των σχεδιαστών της ΜΑΜ.

• Η βαλβίδα της βάσης λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή ελέγχου ροής
και εξασφαλίζει την ομαλή και συνεχή ροή του περιεχομένου.

• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο
και διατίθεται με χωρητικότητα 160ml και 260ml

• Η διαδικασία αυτο-αποστείρωσης κάνει τη ζωή της μητέρας
πιο εύκολη, ειδικά έξω από το σπίτι!

80%
Βάλτε

το μπιμπερό
για 3 λεπτά
σε φούρνο

μικροκυμάτων

Βάλτε
στη βάση
λίγο νερό

Η θηλή σιλικόνη - μετάξι της ΜΑΜ διευκολύνει 
ιδιαίτερα την εναλλαγή ανάμεσα στο θηλασμό
και στο μπιμπερό χάρη στην κατοχυρωμένη
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επιφάνεια
από σιλικόνη, απαλή σα μετάξι.

Μπιμπερό κατά των κολικών

ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΤΑΞΙ

Μπιμπερό κατά των κολικών 
& Θηλές σιλικόνη - μετάξι

Anti-Colic
160ml

Anti-Colic
260ml

Άνετη διατροφή με λιγότερους κολικούς

Θηλή σιλικόνη - μετάξι

0+

Διατίθενται με 4 βαθμίδες ροής

Μικρή ροή

Μεσαία ροή

Μεγάλη ροή

Πολύ μεγάλη ροή
για χυλό

0+

2+

4+

6+

1
2
3
X

*Τεκμηριωμένα 
αποτελέσματα: 94% των 
μωρών δέχονται τη θηλή 
σιλικόνη - μετάξι της ΜΑΜ.
(Έρευνα αγοράς 2008-
2010, σε 995 μωρά)

http://www.mambaby.com/gr/proionta/mpimpero-potirakia/thiles/http://www.mambaby.com/gr/proionta/mpimpero-potirakia/mpimpero/



Γυάλινο μπιμπερό Feel Good

Ευδιάκριτη κλίμακα
στην πίσω πλευρά
για ακριβή μέτρηση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ - ΜΕΤΑΞΙ

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

•

•
•

Κατασκευασμένα 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 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

0+ 2+

GLASS
PREM

IUM



Baby Bottle 
270ml

Trainer+
220ml

Μπιμπερό μετάβασης
σε ποτηράκι

Baby Bottle 
330ml

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

•

•

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

•

•

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

•

•

•

Πολύ κοντά στο σχεδιασμό
του μπιμπερό, θα βοηθήσει το μωρό
να μεταβεί στο ποτηράκι χωρίς δυσκολία
1ο στάδιο: Με θηλή που δε στάζει 
από σιλικόνη - μετάξι για εύκολη 
εναλλαγή ανάμεσα στο στήθος 
της μαμάς και το μπιμπερό.
2ο στάδιο: Με πολύ μαλακό στόμιο 
που δε στάζει για εύκολη μετάβαση 
από το μπιμπερό στο ποτηράκι

* Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο

http://www.mambaby.com/gr/proionta/mpimpero-potirakia/mpimpero/

“κλικ” “κλικ” “κλικ” “κλικ”

•

•

•

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

•

•

•

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 μη στάζει το περιεχόμενο 

“κλικ!” “κλικ!”

Ελεύθερη ροή - 
χωρίς βαλβίδα

Ελεύθερη ροή - 
χωρίς βαλβίδα

Ελεύθερη ροή - 
χωρίς βαλβίδα

Ροή που δε στάζει - 
με βαλβίδα

Ροή που δε στάζει - 
με βαλβίδα

Ροή που δε στάζει - 
με βαλβίδα

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΤΟΜΙΟ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΤΟΜΙΟ

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΤΟΜΙΟ

2+ 4+

Learn To Drink Cup
270ml

Εκπαιδευτικό ποτηράκι 

Sports Cup 
330ml

Ποτηράκι εξόδου

Starter Cup
150ml 

Το πρώτο του ποτηράκι

... και από το μπιμπερό στο ποτηράκι
Ποτηράκια

6+ 4+ 8+

 http://www.mambaby.com/gr/proionta/mpimpero-potirakia/potirakia/



http://www.mambaby.com/gr/proionta/odontiki-frontida/mini-polykrikoi-odontofyias/

* Το νερό είναι αποσταγμένο και απολύτως ασφαλές σε περίπτωση κατάποσης

http://www.mambaby.com/gr/proionta/odontiki-frontida/polykrikoi-odontofyias/

Πολυκρίκοι Οδοντοφυΐας
Οι πολυκρίκοι της ΜΑΜ προσφέρουν ανακούφιση
κατά την οδοντοφυΐα και προωθούν τις δεξιότητες του μωρού.

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

Πολυκρίκοι οδοντοφυΐας

2+ 4+2+

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

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

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

Eιδικά σχεδιασμένος και για
τα πίσω δοντάκια
Το καινοτόμο τρισδιάστατο σχήμα
του μίνι πολυκρίκου οδοντοφυΐας 
καλλιεργεί τις κινητικές δεξιότητες 
του μωρού
4 ειδών ανάγλυφες επιφάνειες &
2 διαφορετικά υλικά για απαλό μασάζ 
στα ούλα του μωρού και πολλές επιλογές 
δαγκώματος!

Mini Cooler & Clip
Πολυκρίκος 

οδοντοφυΐας με νερό &
κορδέλα στήριξης

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

Cooler
Πολυκρίκος οδοντοφυΐας

με νερό

4+

Bite & Play
Πολυκρίκος οδοντοφυΐας με νερό
& περιστρεφόμενη κουδουνίστρα

5+

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

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

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



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 σας 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.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.
mambaby.com/gr/proionta/odontiki-frontida/
odontiki-ygeia-apo-tin-archi/

http://www.mambaby.com/gr/proionta/odontiki-frontida/odontiki-frontida/

•

•

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

•

•

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
Ασπίδα προστασίας της 
στοματικής κοιλότητας
Ενημερωτικό τευχάκι

Σωστή υγιεινή του στόματος από νωρίς
Οδοντική φροντίδα

Γάντι - Λαγουδάκι 
καθαρισμού

στοματικής κοιλότητας

Oral Care Rabbit
Βρεφική 

οδοντόβουρτσα

First Brush
Εκπαιδευτική 

οδοντόβουρτσα

Training Brush
Εκπαιδευτική & βρεφική

οδοντόβουρτσα

Σετ

0+ 6+



http://www.mambaby.com/gr/proionta/skeyi-fagitoy/mpol/ http://www.mambaby.com/gr/proionta/skeyi-fagitoy/machairopiroyna/

 

•

•

 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 τώρα
και ως κανονικό πιάτο

•

•

•

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

•

•

Ο προστατευτικός δακτύλιος
δεν αφήνει την τροφή να χυθεί,
όταν το μωράκι τρώει μόνο του
Πρακτικό καπάκι που
προσαρμόζεται και στις δύο 
πλευρές: Απλά ανοίξτε
το καπάκι και “κουμπώστε” το 
στην κάτω πλευρά
του σκεύους

•

•

•
•

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

•

•

•

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

•
•

•

•

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

Feeding bowl
Μπωλ με καπάκι Μπωλ & Πιατάκι

Baby`s bowl & plate

Εργονομικά και πρακτικά για εύκολη χρήση
μέσα και έξω από το σπίτι

Σκεύη φαγητού

Snack Box
Μπωλάκι για snack

Σκεύη φαγητού

Δοχείο για σκόνη 
γάλακτος

Milk Powder Box
Πιρουνάκι, Κουταλάκι, 

Μαχαιράκι

Baby`s cutlery
Θερμοευαίσθητα κουταλάκια

με προστατευτική θήκη

Heat sensitive spoons and cover

6+ 6+



Χρησιμοποιήστε σωστά τα προϊόντα ΜΑΜ

Πιπίλες με θηλή latex

Οι πιπίλες ΜΑM κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίστανται υπεραυτοματοποιημένο 
ποιοτικό έλεγχο και πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες και δεν 
προβλέπουν ημερομηνία λήξης.
 
Το latex όμως, ως φυσικό υλικό, υφίσταται φυσική παλαίωση. Η ΜΑΜ, στο πλαίσιο της συνεχούς 
προσπάθειάς της για την απόλυτη ασφάλεια των προϊόντων της, καινοτομεί στην Ελλάδα 
καθιερώνοντας ημερομηνία λήξης 2 ετών στις πιπίλες με θηλή από latex - θα τη βρείτε χαραγμένη 
στην αριστερή πλευρά του κουτιού μεταφοράς και αποστείρωσης. Η ημερομηνία αυτή
είναι ενδεικτική, καθώς η σωστή φύλαξη του latex παρατείνει σημαντικά το χρόνο ζωής του. 

Ωστόσο, σε μία χώρα με τις καιρικές 
συνθήκες της Ελλάδας, οι γονείς
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 
Σας παρακαλούμε λοιπόν να φυλάσσετε 
τα προϊόντα latex μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία, από θερμαντικό σώμα,
από δυνατό φωτισμό ή από 
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 της θηλής. 
Επιπλέον, πριν δώσετε την πιπίλα 
στο μωρό σας, ελέγχετέ την πάντα 
προσεκτικά, τραβώντας τη θηλή 
προς κάθε κατεύθυνση και βέβαια 
αντικαταστήστε την πιπίλα
αμέσως μόλις παρατηρήσετε 
κάποιο σημάδι φθοράς.

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 
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.

Και βέβαια μην αποφύγετε την πρώτη 
επίσκεψη σε παιδοδοντίατρο μόλις
το μωράκι συμπληρώσει το πρώτο του έτος.



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
που χρειάζεται υποστήριξη. Στη φάση
αυτή χρειάζεστε υποστήριξη και παρέα.
Επισκεφτείτε το site μας
mambaby.com
και εγγραφείτε στο MAM Club
για να λαμβάνετε τα Newsletter που 
ετοιμάζουμε για σας κάθε μήνα και λάβετε 
μέρος στους διαγωνισμούς μας.
Όσο είστε έγκυος δηλώστε τα στοιχεία σας
για να λαμβάνετε ένα εξατομικευμένο 
ημερολόγιο εγκυμοσύνης με χρήσιμες 
πληροφορίες για την περίοδο αυτή.
Μετά τον τοκετό, δηλώστε τα στοιχεία
του νεογέννητου και θα λαμβάνετε ένα
εξατομικευμένο ημερολόγιο ανάπτυξης
για το μωράκι σας. Και φυσικά…

(MAM Hellas)

Τα προϊόντα ΜΑΜ θα τα βρείτε
στα καταστήματα ΛΗΤΩ, Prenatal, 
ΗΡΑ, στο βρεφικό τμήμα
των Hyper Market CARREFOUR,
στα JUMBO (όπου θα βρείτε 
συγκεκριμένους κωδικούς),
σε καταστήματα βρεφικών ειδών
και σε πολλά φαρμακεία σε όλη 
την Ελλάδα.
 
Καλέστε μας στο 2310 278846
για να σας υποδείξουμε
ένα κοντινό σας σημείο πώλησης.

Σας ευχόμαστε να απολαύσετε
την ανεπανάληπτη 
βρεφική ηλικία του μωρού σας, 
όπως πραγματικά της αξίζει!
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Τηλέφωνο: 2310 278846

e-mail: info.mamhellas@mambaby.com

Αποκτήστε τώρα στη 
μοναδική τιμή των

Προσφορά γνωριμίας
για νέους γονείς

3,90€

80%

ένα μπιμπερό
Anti-Colic 130ml

0+ μηνών

μία πιπίλα Start
0-2 μηνών


