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YEMEK ZAMANI



58 59

BARDAKLAR

Bebeklerin gelişim dönemlerinde kendi bağımsızlıklarını kazanmaları için birer arkadaş!
Yeni Chicco bardak serisi, bebeğin yeteneklerini ve tercihlerini göz önünde bulundurarak ve yeni beceriler 
geliştirmesine destek olarak, büyümesinin her aşaması için pratik ve özel çözümlerle bebeğin kolayca ve 

doğal bir şekilde içmeyi öğrenmesine yardımcı olur.

GEÇİŞ BARDAĞI 4+
Emzirme döneminden veya biberondan bardağa aşamalı, 

pürüzsüz ve kolay geçiş için idealdir.

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

Motor becerileri geliştirmek için 
çıkarılabilir kolay kavrama kulpları.

Emmeyi azaltmak ve rahat bir şekilde 
içmenin tadını çıkarmak için dökülme 

önleyici sistem.

Bebeğin hassas diş etleri için süper 
yumuşak ve esnek silikon bardak ucu.

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006911100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006911200000

SOFT 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006911300000

ANATOMİK,
NÖROLOJİK VE SİNDİRİM

SİSTEMİYLE İLGİLİ
değişiklikler meydana gelir:

Bebek daha aktiftir,
etrafta dolaşır ve oynar
Bu yüzden, ÖZELLİKLE ,

DIŞARIDAYKEN YETERLİ SIVI
ALIMINA İHTİYAÇ DUYAR

Bebek
PİPETTEN EMEREK İÇMEYİ

öğrenmeye başlar.

Ses ve konuşmaya ait organlar gelişir.
BEBEK İÇME ESNASINDA

YUTMA VE NEFES
ALMA ARASINDA

KOORDİNASYON SAĞLAR
ve sıvı akışını nasıl ayarlayacağını 

öğrenir.

Bebek kendi başına yiyip 
içmeyi öğrenir.

Bebek, emzirme
 dönemindeki motor

hareketlerini yapmaya
devam etme

eğiliminde olduğu bir
geçiş dönemine girer.

• Dik duruş pozisyonu 
• İlk dişlerin çıkması
• Genel duyusal motor fonksiyonlarının
 gelişimi, emzirme ve biberon
 döneminden bardak dönemine geçiş

HER YAŞ VE EVRE İÇİN BARDAKLAR

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

SÜ
PE

R YUMUŞAK  SİLİKON
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EĞİTİM BARDAĞI6+
Farklı içme becerilerinin gelişmesine destek olmak için idealdir.

Bebeğin burnu için üst kısmında boşluk 
bulunan ergonomik şekilli bardak ve 

çıkarılabilir konforlu tutma kulpları, motor 
becerilerini geliştirmek için idealdir.

Ergonomik, ısırmalara dayanıklı yarı-yumuşak 
uç. Doğal boyun pozisyonunu destekleyecek 
ve dilin doğru yerleşimini sağlayacak şekilde 

geliştirilmiş eşsiz tasarım.

Çıkarılabilir kolay yudumlama valfi: Valfli
ya da valfsiz bebeğin içme kolaylığından ödün 
vermeyen, %100 damlatmaz, inovatif bardak.

SOFT 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006921300000

İLERİ SEVİYE BARDAK 12+
Kademeli olarak pipetle içme becerisini geliştirir.

Yumuşak kaplamalı pipetli eğitim ucu 
ısırmalara dirençlidir ve aşamalı olarak 
pipet şekliyle tanıştırmak için yuvarlak 

şekillidir.

Ergonomik şekilli bardak ve üstte burun 
için boşluk.

Çıkarılabilir kolay yudumlama valfi: Valfli ya 
da valfsiz bebeğin içme kolaylığından ödün 

vermeyen, %100 damlatmaz, inovatif bardak.

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006941100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006941200000

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006921100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006921200000

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

DAMLATMAZ 
ya da 

SERBEST 
AKIŞLI

2’si 1
Arada

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

AN
AT

OM
İK, ISIRMALARA DİRENÇLİ

DAMLATMAZ 
ya da 

SERBEST 
AKIŞLI

2’si 1
Arada

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

YA
RI

 Y
UM

UŞAK ISIRMAYA DİRENÇLİ
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İLERİ SEVİYE BARDAK12+
Dökmeden bardaktan içmeyi öğrenmek için idealdir.

Bebeğin kendisine doğru gelen sıvıyı 
görebilmesi için transparan silikon zar 

bulunur.

Dudakla aktif olan valf, bebeğin dudaklarına 
bastırıldığında sıvıları serbest bırakarak kendi 

başına içmeyi sağlar; sıvı %100
dökülmeden kalır.

Açık bardak kullanımına geçiş için valfi çıkarılabilir, 
kulplu ya da gerçek bir bardak gibi kulpsuz 

kullanılabilir.

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006951200000

SOFT 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006951300000

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006951100000

İLERİ SEVİYE BARDAK 12+

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006961100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006961200000

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

Tıpkı gerçek bir bardağın kenarından içmek gibi!

Alt dudağı sabit tutmak için ergonomik 
şekil ve üstte burun için boşluk.

Isırmalara dayanıklı sert uç.
İnce uç bebeğin açık bardak 

kullanımına geçişine yardımcı olur.

Çıkarılabilir kolay yudumlama valfi: Valfli
ya da valfsiz bebeğin içme kolaylığından ödün 
vermeyen, %100 damlatmaz, inovatif bardak.

IS
IR

MALARA DAYANIKLI UÇ

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

DAMLATMAZ 
ya da 

SERBEST 
AKIŞLI

2’si 1
Arada

36
0°

 KENDİ BAŞINA İÇME
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AKTİF EVRE BARDAĞI14+
Hareket halindeyken bile doğal bir içme deneyimi için idealdir.

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006981100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006981200000

AKTİF EVRE BARDAĞI 14+

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006991100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006991200000

SOFT 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-TR-RU-EL-AR)
KOD 00006991300000

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

IS
IR

MALARA DAYANIKLI UÇ

Hafif çift tabakalı ısı yalıtımlı bardak, 
terleme olmadan daha uzun süre 

içecekleri serin tutmaya yardımcı olur.

Isırmalara dayanıklı sert uç.
İnce uç bebeğin açık bardak kullanımına 

geçişine yardımcı olur.

Çıkarılabilir Kolay 
Yudumlama Valfi

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

DAMLATMAZ 
ya da 

SERBEST 
AKIŞLI

2’si 1
Arada

Hafif çift tabakalı ısı yalıtımlı bardak, 
terleme olmadan daha uzun süre 

içecekleri serin tutmaya yardımcı olur.

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

Pratiktir. Dışardayken bile kolay içiş sağlar.

Dökülme önleyici sistem ile hareket 
halindeyken bile kolay kullanım.

Yumuşak silikon pipet.
Temiz tutulması için iterek kapanma.

YU

MUŞAK, ESNEK PİPET

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.
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PARLAK BARDAK14+

NEDEN SEÇMELİSİNİZ: NEDEN SEÇMELİSİNİZ:

Gece için ideal: Karanlıkta parlayan bardak.

PARLAK PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006971100000

PARLAK AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006971200000

Hafif, çift cidarlı yalıtımlı bardak
içecekleri daha uzun süre terleme 

olmadan serin tutmaya yardımcı olur.

Isırmalara dayanıklı sert uç.
İnce uç bebeğin açık bardak kullanımına

geçişine yardımcı olur.

Çıkarılabilir.
Kolay Yudumlama Valfi

Büyük kolu sayesinde
taşıması kolay

POP-UP BARDAK 2y+
Özellikle hareket halindeyken çocukların içme deneyimi için idealdir.

Kapak kapatıldığında
dökülmeyi önler.

Açılır yumuşak silikon uç: 
Çevir ve yudumla

YENİ
ÜRÜN

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006920100000 

MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006920200000 

YEŞIL 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006920300000 

YU

MUŞAK SİLİKON UÇYU

MUŞAK SİLİKON UÇ
IS

IR
MALARA DAYANIKLI UÇ

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak. *Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

DAMLATMAZ 
ya da 

SERBEST 
AKIŞLI

2’si 1
Arada
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SEYAHAT BARDAĞI YENİ
ÜRÜN

Sapı sayesinde
taşıması kolay

Basit içme deneyimi: Biberondan içmek gibi.

Kapatıldıığında
sızdırmaz.

Kolay Kapak:
Çevir ve iç.

PEMBE 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006910100000  

MAVI 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006910200000  

YEŞIL 
Koli içi adedi 6
(IT-EN-FR-ES-PT-PL-EL-AR-RU-TR)
KOD 00006910300000  

SERT KOLAY UÇSERT KOLAY UÇ

2y+ 6+
Yarı sıvı gıdalar için idealdir.

KOLAY TABAK

PEMBE 
Koli içi adedi 6
KOD 00010221100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
KOD 00010221200000

Altındaki vakum özelliğiyle 
düz yüzeylere vakum etisiyle 

sabitlenebilir.

Daha uzun ömürlü, esnek, 
temizlenmesi kolay.

Sapı tutmayı kolaylaştırır.

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

SÜ

PER VAKUMLU

ALT TABAN
SİLİKON

NEDEN SEÇMELİSİNİZ:

NEDEN SEÇMELİSİNİZ:
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KOLAY MENÜ

Yeni tatlar keşfetmeye yardımcı olur.

PEMBE 
Koli içi adedi 6
KOD 00010216100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
KOD 00010216200000

3 farklı porsiyon yemek 
aynı tabak içerisinde servis 

edilebilir. 

Daha uzun ömürlü, esnek, 
temizlenmesi kolay.

Altındaki vakum özelliğiyle tabağın 
kaymasını ve devrilmesini engeller, 

çocukların kendi kendine yemek yemeyi 
öğrenmesine yardımcı olur.

8+

ÇATAL/KAŞIK

Hassas diş etleri için maksimum yumuşaklık.

YUMUŞAK SİLİKON KAŞIK

Kendi kendine beslenmeye başlamak için kullanımı kolay kaşık.

İLK KAŞIĞIM

YEŞIL 
Koli içi adedi 6
KOD 00006828510000

KIRMIZI 
Koli içi adedi 6
KOD 00006828710000

PEMBE (IKILI)
Koli içi adedi 6
KOD 00006828110000

AÇIK MAVI (IKILI)  
Koli içi adedi 6
KOD 00006828210000

PEMBE 
Koli içi adedi 6
KOD 00016100100000

AÇIK MAVI 
Koli içi adedi 6
KOD 00016100200000

12+ 6+

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

Ayrıca en derin bebek maması 
kaplarıyla bile pratik olarak 

kullanılabilir.

Yumuşak, esnek silikon uç. Masaya değmeyen hijyenik uç.

UZ

UN VE KONFORLUUZ

UN VE KONFORLU

SÜ
PE

R YUMUŞAK SİLİKON

SÜ
PE

R YUMUŞAK SİLİKON

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

Ergonomik tutuşu ve açılı ucu ile 
bebeklerin kendi başına yemek yemeyi 

denediği ilk zamanlar için idealdir.

YU
MUŞAK VE AÇILIYU
MUŞAK VE AÇILI

SÜ

PER VAKUMLU

ALT TABAN
SİLİKON

NEDEN SEÇMELİSİNİZ:
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ÇATAL BIÇAK TAKIMI

Bebeğinizin ilk çatal kaşık kullanma girişimleri için ideal.

İLK ÇATAL BIÇAK TAKIMI

12+

18+ Çocuk boyutundadır, çocukların büyükler gibi yemesini sağlar.

METAL ÇATAL BIÇAK TAKIMI

PEMBE
Koli içi adedi 6
KOD 00016102100000

AÇIK MAVI
Koli içi adedi 6
KOD 00016102200000

SOFT 
Koli içi adedi 6
KOD 00016102300000

Paslanmaz çelik uçları 
bebeğinizin küçük ağzına 

uyum sağlar.

Küçük, ışıklı ve
kavraması kolay.

PA
SLANMAZ ÇELİKPA
SLANMAZ ÇELİK

SOFT 
Koli içi adedi 6
KOD 00016101300000Küçük, hafif ve kavraması kolay

kaymaz yüzeylidir.

NEDEN SEÇMELİSİNİZ:

ER
GO

NOMİK VE KAYMAZER
GO

NOMİK VE KAYMAZ

Dayanıklı ve yeniden kullanılabilir çelik ile beslenmeyi sürdürülebilir ve
eğlenceli hale getirin.

Bebeğinize günlük eylemler ile iyi alışkanlıklar öğretin.

SÜ

RDÜRÜLEBİLİR

Y EN İ D E N  K U L L A NI M

KESİNTİSİZ

D O L U M

GÜNLÜK

H İ D R A S Y O N

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

*Yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak.

KÜÇÜK HAREKET, IYI ALIS, KANLIK
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0+

GIDA SAKLAMA TERMOSU

Bebeğinizle dışarı çıkarken ve seyahat ederken gereklidir.

Kompakt ve geniş, seyahat için ideal.
6+

Sıcaklığı 5 saate 
kadar korur.

6 saate kadar 
yiyeceklerin ısısını 

korur.

Sıcak su, et suyu veya 
içecekler her zaman 

hazır.

Sızıntı yapmaz.

2’si 1 arada: Termos 
kapağı aynı zamanda 

bardak.

Kırılmaz paslanmaz 
çelikten üretilmiştir.

500 ml
Koli içi adedi 8
KOD 00060183100000

KIZ
Koli içi adedi 6
KOD 00060182100000

ERKEK
Koli içi adedi 6
KOD 00060182200000

ANNE BEBEK
TERMOSU

NOTE

h6

h5

NEDEN SEÇMELİSİNİZ:

NEDEN SEÇMELİSİNİZ:
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BANYO VE 
BAKIM ZAMANI
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0+

EŞSIZ ÖZELLIKLER

Doğumda bebeğin cildi doğası itibariyle narin ve hassastır. Yetişkinlerin cildine 
kıyasla üç ana farklılığa sahiptir:

BEBEK CILDI DOĞASI ITIBARIYLE HASSAS VE NARINDIR.

Cilt gelişimi gebeliğin ilk aylarında başlar ve bebeğin hayatının ilk yıllarında devam eder.

1 2 3
DAHA İNCE

Bebeklerin ciltleri daha incedir. 

Bu yüzden de hassastır ve 

yabancı madde geçirgenliği 

yetişkinlerinkinden 3 kat

daha fazladır.

DAHA KURU

Bebeklerin cildi daha az lipid üretir ve 

su dengesini düzenleyen mekanizma 

daha tam gelişmemiştir. Bu yüzden 

ciltleri daha kuru ve susuz olur.

KOLAY TAHRİŞ OLUR

Bebeklerin cildinin daha az asidik 

PH’lı olması daha kolay tahriş 

olmasına yol açar.

DOĞAL KORUMA
Gebeliğin son çeyreği boyunca bebeklerin cildi ‘’verniks kazeoza’’ isimli su, vaks ve

yağlı maddelerden oluşan ince beyaz-sarımtırak bir tabaka tarafından korunur.

Bu doğal koruma bebeğinin ilk günlerinden sonra sona erer.



80 81

0+

200 ML
Koli içi adedi 6
(IT)
KOD 00007451000000

(EN, ES, PT, EL, AR)
KOD 00007451100000

BEBEKLERIN CILDININ IHTIYAÇ DUYDUĞU HER ŞEY BU SERIDE 
Natural Sensation serisi, bebeklerin cildinin doğal gelişim sürecini tıpkı anne karnındaymış gibi 

takip etmek üzere oluşturulmuş bir seridir.

Tüm formülasyonlar, verniks kazeoza bileşiminden, gebelik sırasındaki doğal koruyucudan

esinlenilerek ve yalnızca bebeğin ihtiyaçlarını içererek cildinin temizlenmesi, korunması ve

beslenmesi için geliştirilmiştir. 

DOĞAL VE ÖZEL
OLARAK SEÇİLMİŞ
ETKİN MADDELER

YÜKSEK TEST 
TOLERANS SEVİYESİ EKSTRA HASSAS

FORMÜLASYON

NEDEN SEÇMELİSİNİZ?

Spesifik özellikleri için seçilen 
içerik maddeleri, yüksek 

toksikolojik güvenlik profiline 
uygundur.

Ürün tolerans seviyeleri ve etkinlikleri, 
tanınmış bağımsız kuruluşlar 

tarafından tıbbi gözetim altında test 
edilmiştir. 

Tüm formülasyonlar bebeklerin narin
ciltlerine göre geliştirilmiştir.

Paraben, fenoksietanol, renklendirici ve 
alkol içermez. Bebek cildine uygun pH.

*Medikal gözetim altında 4 hafta boyunca 60 bebekle banyo yağı, vücut losyonu ve pişik kremi ile yapılan klinik testler. 

DERMATOLOGLAR VE PEDIATRISTLER TARAFINDAN ONAYLANMIŞTIR

DOĞUMDAN ITIBAREN KULLANIMA UYGUNDUR

ANNELER
TARAFINDAN

ONAYLANDI

*Medikal gözetim altında 4 hafta boyunca 60 bebekle banyo yağı, vücut losyonu ve pişik kremi ile yapılan klinik testler. 

BANYO YAĞI

Tatlı Badem Yağı: Rahatlatıcı ve esnetici etki 
E Vitamini: Nemlendirici ve koruyucu etki

Uzun süreli etkisi ile ilk banyodan itibaren  
%22 daha fazla su tutma kapasitesi vardır.
İlk kullanımdan itibaren cildin doğal savunma 
mekanizmasını güçlendirir.

%98 oranında bebeklerin hassas 
ciltleri için uygundur.

%97 oranında bebeğin ilk 
günlerinden itibaren cildini temizler 
ve besler.
 
%88 oranında yağ kalıntısı 
bırakmadan temizler ve besler.

Bebek cildine yakınlığıyla hidrolipidik tabakayı değiştirmeden cildi temizler: Genel temizleyicilere göre daha hassastır.

Ultra besleyici formülü çok kuru ciltler için de idealdir.

Yenidoğan saç temizliği için de uygundur.

Banyo suyunda seyreltilmiş olarak kullanılır veya doğrudan pamuklu bir tabaka ile cilde uygulanır. Durulamaya gerek yoktur.

ANNELER
TARAFINDAN

ONAYLANDI
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0+

500 ML
Koli içi adedi 6
(IT)
KOD 00007713000000

(EN, ES, PT, EL, AR)
KOD 00007713100000

0+

Pamuk Özü: Rahatlatıcı ve nemlendirici etki.
E Vitamini: Rahatlatıcı ve koruyucu etki.

300 ML
Koli içi adedi 6
(EN, ES, PT, EL, AR)
KOD 00007457100000

200 ML
Koli içi adedi 6
(IT)
KOD 00007714000000

(EN, ES, PT, EL, AR)
KOD 00007714100000

500 ML
Koli içi adedi 6
(IT)
KOD 00007453000000

(EN, ES, PT, EL, AR)
KOD 00007453100000

4’ü 1 ARADA PİŞİK KREMİ

Parfümsüz formülü ile ekstra hassas bir koruma sağlar. Etkisi dört 

aşamalıdır:

1. Dış etkenlerin neden olduğu tahriş ve kızarıklıkları ÖNLER.

2. Cildi korur ve nefes almakta özgür bırakırken bariyer etkisi yaratarak 

doğal cilt savunma mekanizmalarını GÜÇLENDIRIR.

3. Cildin koruyucu bariyerini yeniler ve ilk kullanımdan itibaren 

RAHATLATIR.

4. Doğal cilt bariyerini yenileme sürecini teşvik eder ve cildi ONARIR.

%10 Çinko Oksit: Rahatlatıcı etki 
Shea Yağı: Cilt bariyeri yeniletici etki 
Pantenol (Pro-vitamin B5): Nemlendirici, yumuşatıcı 
ve rahatlatıcı etki 
E Vitamini: Rahatlatıcı ve koruyucu etki.

Döküntülerin ve kızarıklığın başlamasını engeller, cilt 
bariyerini korur.
Bez değişim süreleri arasında uzun süre koruma sağlar.

100 ML
Koli içi adedi 6
(IT)
KOD 00007459000000

(EN, ES, PT, EL, AR)
KOD 00007459100000

%97 oranında hoş yapısı ile uygulanması kolay 
bulunmuştur.
%98 oranında parfümsüz formülü ekstra hassas 
bulunmuştur.  

GÖZ YAKMAYAN BANYO KÖPÜĞÜ

Bebeğin cildini nazik bir şekilde temizler ve güzel bir koku sağlar.

Formülün içeriği hassas bebek cildi için ideal temizlik sağlar ve cilt üzerinde ekstra hassastır.

Durulaması kolaydır.

Aloe: Nemlendirici ve rahatlatıcı etki. 
Papatya: Rahatlatıcı ve yumuşatıcı etki.

GÖZ YAKMAYAN SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI

Bebeğin cildini ve saçını tek adımda nazikçe temizler.

Ciltte hoş kokular bırakır, bebeğin ince saçlarını yumuşatır ve taramayı kolaylaştırır.

Durulaması kolaydır.

Aloe: Nemlendirici ve rahatlatıcı etki. 
Papatya: Rahatlatıcı ve yumuşatıcı etki.

TEMİZLEME SÜTÜ

2’si 1 Arada: Temizler ve nemlendirir.

Basit bir hareket ile hassasça bebeğin yüzünü, ellerini ve bez bölgesini temizler. Durulamaya gerek yoktur.  
Bebeğin cildini yumuşak ve ipeksi bırakır, hoş bir koku sağlar.

Özel formülü cildi kurutmaz.

ANNELER
TARAFINDAN

ONAYLANDI
*Medikal gözetim altında 4 hafta boyunca 60 bebekle banyo yağı, vücut losyonu ve pişik kremi ile yapılan klinik testler. 
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0+

150 ML
Koli içi adedi 6
(IT)
KOD 00007455000000

(EN, ES, PT, EL, AR)
KOD 00007455100000

Bebeklerin ağlaması tıpkı sizlerin bebekleriniz için endişelenmeniz 

kadar doğaldır. Sizi rahatlatmak için doğal içeriklerle oluşturulmuş 

özel cilt bakım serisi olan Chicco Baby Moments’ı ürettik.  

VÜCUT LOSYONU

Günlük kullanımda cilt giderek beslenir ve 

iyi bir nemlilik oranının korunmasını sağlar.
24 saat aktif koruma / sürekli nemlilik.

Shea Yağı: Cilt bariyeri yenileyici özellik. 
E Vitamini: Yenileyici ve koruyucu özellik.

Bebeğin cildini ilk kullanım itibariyle derinden besler ve doğru nem oranını korur. 

Cildin doğal bariyerini koruyup güçlendirirken nefes almasını sağlar.

Hoş ve kolayca emilen ürün dokusuna sahiptir. Yağsızdır.

%97 oranında cildi yumuşak ve 
ipeksi hale getirmiştir.
%95 oranında kuru ciltler için 
uygun bulunmuştur.
%100 oranında hoş dokusu ile
uygulanması kolay bulunmuştur.

ANNELER
TARAFINDAN

ONAYLANDI

*Medikal gözetim altında 4 hafta boyunca 60 bebekle banyo yağı, vücut losyonu ve pişik kremi ile yapılan klinik testler. 

D O Ğ A L D I R
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0+

DAHA TEMİZ VE DAHA HAFİF FORMÜLLER
 %96’YA KADAR DOĞAL İÇERİKLİDİR

%100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK ŞİŞELERDEN, %50 GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK TÜPLER VE FSC KARTON KUTU 
MALZEMELERİNDEN ÜRETİLMİŞTİR

YENİ ÜRÜNLER EBEVEYNLERİ TATMİN ETMEK VE
BEBEKLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ÜRETİLMEKTEDİR.

BEBEK CİLDİ 

0 AY+

FARKLI İHTİAÇLARINA GÖRE ÜRETİLMİŞTİR.

BEBEKLERİN
CİLDİNE ÖZEL

DOĞAL KÖKENLİ
FORMÜL

YENİ ÜRÜNLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR
AMBALAJ

0+

Baby Moments özel anları paylaşmak için tasarlandı. Zaman ve ihtiyaçlar 
her an değişiyor. İnsanlar daha iyi bir dünya yaratmak

için kendilerini sorumlu hissediyor ve daha fazla sürdürülebilir ürün
tercih etmeye başlıyor. Baby Moments önemli gelişmeler göstererek 360°

sürdürülebilir içeriklerle yeni bir sese sahip oldu.

NEDEN SEÇMELİSİNİZ:
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0+BEBEK CİLDİ

100 gr

REF. 00010398000000
Koli içi adedi 12

SABUN

Gliserin bazlı formülü ile bebeğinizin cildini nazikçe 
temizler ve cildini nemlendirir. Bitkisel bazlı sabunun 
%81’i doğal bileşenlerden üretilmiştir.

0+ BEBEK CİLDİ

200ML

REF. 00010590000000
Koli içi adedi 6

500ML

REF. 00010591000000
Koli içi adedi 6

750ML

REF. 00010592000000
Koli içi adedi 6

GÖZ YAKMAYAN VÜCUT YIKAMA VE SAÇ ŞAMPUANI

Bebeğinizin hassas cildini ve saçlarını tek adımda temizler. Göz yakmayan formüle sahip, %92 bitkisel içerikli aynısefa özlü saç ve vücut 
şampuanıdır. Bebeğinizin saçının ve cildinin yumuşak ve hafif kokulu kalmasını sağlar.

Tüm kozmetik ürün yelpazesi bebeklerin cildinin günlük bakımı için özel olarak tasarlanmıştır:

- Bitkisel gliserin ve doğal özler içerir.

- Narin ve kusursuz bir kokuya sahiptir.

- Dermatolojik ve oftalmolojik olarak test edilmiştir.

100ML

REF. 00010244000000
Koli içi adedi 6

150 gr

REF. 00010397000000
Koli içi adedi 6

60 ADET

REF. 00010609000000
Koli içi adedi 12

DOĞAL PİŞİK KREMİ

TALK PUDRASI KARE PAMUK

%15 çinko oksit içeren yeni formüle sahip bu krem, nefes alabilen koruyucu bir tabaka oluşturarak tahrişe karşı koruma sağlar. 
Pantenol bebeğinizin cildinin yenilenmesine yardımcı olur. Yüksek koruma bariyer etkisi için idealdir, %84 doğal bileşenler içeren 
hassas bir formüldür. Parfüm içermez.

Pirinç nişastalı zengin formülün emici özelliği ile bebeğin 
cildini tazeler ve korur. %95 doğal içerikle oluşturulan 
nazik formülü bebeğinizin cildinin kuru ve kadifemsi 
kalmasını sağlarken gözenekleri tıkamaz ve doğal olarak 
nefes almasını sağlar.

%100 saf pamuktan üretilen kare pamuklar bebeğinizin 
cildini nazikçe okşar. Kirleri giderir, kalıntı bırakmaz. 
Paket çocukların boğulma riskine karşı erişemeyeceği bir 
yerde saklanmalıdır.
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200ML

REF. 00010595020000
Koli içi adedi 6

VÜCUT LOSYONU

Bebeğinizin cildini nemlendirerek harika bir şekilde pürüzsüz ve yumuşak 
hale gelmesini sağlar. %87 doğal içeriklerden üretilmiştir, yumuşatma ve 
besleyici özellikleri ile bilinen tatlı badem sütü içermektedir. 

0+ BEBEK CİLDİ

100ML

REF. 00010248000000
Koli içi adedi 6

SU BAZLI PARFÜM

Tatlı kokulu kucaklaşmalar için yumuşak, narin bir koku.
%96 doğal bileşenler içeren alkolsüz formüle sahiptir. 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

0+

Bebeğinizin vücudunu temizlemek için ideal banyo süngerleri,
annelerin değişen ihtiyaçlarına yönelik farklı malzeme, ölçü ve büyüklüktedir.

SÜNGERLER

KOD 00007865000000
Koli içi adedi 6

KOD 00061777300000
Koli içi adedi 12

EKSTRA EMİCİ BANYO SÜNGERİ

İNCE DİŞLİ TARAK

Yüksek su emme kapasitesi ile bilinen 
doğal selülozdan üretilmiştir.
Suyu emdiğinde cilt üzerinde yumuşak 
ve naziktir.

Yuvarlak uçlu ince dişlere sahiptir ve 
sıcak suda sterilize edilebilir.

KOD 00007866000000
Koli içi adedi 6

SÜNGER BANYO ELDİVENİ

Kullanışlı bir sabun cebi bulunan bu banyo zamanı aksesuarı, 
hem kullanışlı hem de pratiktir.
Elastik bir bant sayesinde tek elle tutulabilir ve diğer el bebeği 
tutmak üzere serbest kalır.

BANYO 
AKSESUARLARI
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FIRÇA VE TARAK

Doğal kıllı fırça ve bebeğinizin saçını nazikçe taramanıza izin veren yuvarlak uçlu tarak içerir.
Kolay ve güvenli kavrayış sağlayan büyük sapları vardır. 
İki farklı renk kombinasyonu mevcuttur.

AÇIK MAVI 

KOD 00006569200000
Koli içi adedi 6

PEMBE 

KOD 00006569100000
Koli içi adedi 6

0+ BAKIM ÜRÜNLERİ 0+HİJYEN SETLERİ

BEBEK TIRNAK MAKASI

Paslanmaz çelikten yapılan bebek tırnak makaslarının eğimli bıçakları, yuvarlatılmış uçları ve kullanım sırasında tam güvenliği sağlamak 
üzere içi lastik parmak delikleri vardır. Kullanılmadığı zamanlarda bıçakları hijyenik olarak korumak için özel bir kılıfla birlikte gelir.
İki farklı rengi bulunmaktadır.

PEMBE 

KOD 00005912100000
Koli içi adedi 6

AÇIK MAVI 

KOD 00005912200000
Koli içi adedi 6

0+ TIRNAK BAKIM SETLERİ

BEBEK MANİKÜR SETİ 4’Ü 1 ARADA

İki farklı unisex tasarımda 4’ü 1 arada bebek bakım seti. Bebeğin manikürü için gerekli tüm malzemeleri içeren şirin ve havalı paketlemeler; 

mükemmel bebek duşu veya doğum günü için ve seyahatler sırasında ebeveynler için mükemmel bir hediyedir.

Küçük taşınabilir çanta dört farklı aksesuar içerir:

Bebek tırnak makası: Kavisli bıçaklı ve yuvarlak uçlu paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Tırnak törpüleri (2 adet): Yeni doğanlar için tasarlanmıştır.

Tırnak makası: Maksimum güvenlik için kaymaz saplı ve yuvarlak uçlu.

Cımbız: Daha iyi kavrama kontrolü için kaymaz saplı.

POLAR BEAR

KOD 00010731100000
Koli içi adedi 6

PANDA

REF. 00010731000000
Koli içi adedi 6

MUTLU ELLER 

Bebeğinizin el ve tırnak bakımı için gerekli olan her şey.

AÇIK MAVI

KOD 00010019000000
Koli içi adedi 6

PEMBE

KOD 00010019100000
Koli içi adedi 6

Taşınabilir çantanın içinde 4 farklı aksesuar içerir.

Yuvarlatılmış uçları ve koruyucu kılıfıyla bebek tırnak makası.

Özellikle yeni doğanlar için tasarlanmış 6 adet bebek törpüsü.

Kaymayan tutma yeri ve maksimum güvenlik için yuvarlak uçlara sahip tırnak makası.

Hipoalerjenik naylon kıllara sahip tırnak fırçası.
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0+ KULAK HİJYENİ

KULAK ÇUBUĞU  160 ADET

KOD 00010442000000
Koli içi adedi 24

KULAK ZARI KORUMALI 
KULAK ÇUBUĞU 90 ADET 

KOD 00010441000000
Koli içi adedi 24

KULAK ZARI KORUMALI
KULAK ÇUBUĞU 60 ADET 

KOD 00010440000000
Koli içi adedi 24

COTTON BUDS

Chicco’nun kulak temizleyicileri yumuşak ve esnektir, %100 pamukludur. Hijyen ve bakım için idealdir.

0+BURUN HİJYENİ
PHYSIOCLEAN

Burun hijyeni özellikle yeni doğan bebeklerde çok önemlidir. Çünkü bebekler ilk aylarında burunlarından nefes alıp verirler 
fakat burunlarını nasıl temizleyeceklerini bilemezler. Tıkalı bir burun bebeğin uykusunu, beslenmesini ve hem bebeğin, 

hem de ailenin genel konforunu etkiler. Chicco’nun geniş ürün portföyü, bebeğinizin günlük burun hijyeni için 
mükemmel çözümler sunmaktadır.

KOD 00004904000000
Koli içi adedi 6

KOD 00004923000000
Koli içi adedi 12

KOD 00004982000000
Koli içi adedi 6

BURUN ASPİRATÖRÜ KLASİK BURUN ASPİRATÖRÜ

BURUN ASPİRATÖRÜ İÇİN YEDEK YUMUŞAK UÇLAR

Pratik, açılıp yeniden kapanabilir çantasıyla burun aspiratörü burun 
salgılarını ortadan kaldırarak bebeğinizin rahatça nefes almasını 
sağlar ve küçük burunları temiz tutmak için hızlı bir çözüm sunar.
Ergonomik tutuş sağlayan şekli sayesinde kullanımı kolaydır.
Yumuşak ve esnek malzemelerden yapılmış başlıkları bebeğinizin 
hassas ve narin burnuna uyum sağlar. Önceden yerleştirilmiş emici 
filtresiyle tek kullanımlık başlık, maksimum hijyen sağlar.
Tıbbi bir cihazdır.

Ergonomik şekli sayesinde kolayca kullanılır. Yumuşak başlıklarıyla 
özellikle küçük burun deliklerinde kullanımı uygundur.
Tıbbi bir cihazdır.

Bebeğinizin burnunu hijyenik tutmak için tek tek paketlenmiştir.
Küçük hassas burunlara mükemmel uyum sağlayacak şekilde 
dizayn edilmiştir.
10 adet başlık içerir.
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0+ BURUN HİJYENİ
PHYSIOCLEAN

AĞIZ BAKIMI

100 ML

KOD 00005217000000
Koli içi adedi 12

2 ML 10 ADET

KOD 00010175000000
Koli içi adedi 24

SERUM FİZYOLOJİK SOLÜSYON

İZOTONİK DENİZ SUYU SPREYİ

Burun mukozasının sağladığı doğal korumayı destekleyerek bebeğinizin brununu doğal olarak temizlemek ve nemlendirmek için 
idealdir. Temizleme eylemi aşırı mukusun giderilmesine yardımcı olur. Temiz bir burun emzirmeyi kolaylaştırır ve bebeğin huzur içinde 
uyumasına yardımcı olur. Fizyolojik solüsyona batırılmış bir kompres ile gözleri temizlemek için de kullanılabilir. Aerosol tedavisi için 
de uygundur.

Burnu temizler ve aşırı mukusun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Doğal bir şekilde nemlendirir ve burun mukozasını korur, tahriş olmuş 
ya da kuru burna rahatlık verir. Alerji ve grip için de kullanılabilir. Burna aşırı sokmayı önlemek için ‘Comfort Stop’ güvenlikli özel ucu ile ekstra 
nazik bir spreydir.
Kullanımı kolay ve çok pozisyonludur 360° teknolojisi sayesinde burun yıkamayı daha eksiksiz hale getirmek için her pozisyonda kullanılabilir.
Koruyucu içermez. 

0+

4+

6-24

1

2

3

4

5

BUGÜN HASSAS, YARIN SAĞLIKLI
Chicco daha ilk günden itibaren bebeğinizin diş ve diş etlerinin bakımını etkili ve güvenli bir biçimde sağlayacak eksiksiz bir ürün serisi sunar. 

Büyüme sırasında bebeğinizin farklı özel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ürünler uzmanlar ve Chicco Bebek Mutluluk Laboratuvarı iş birliğiyle 
geliştirilmiştir.

Bebekler 4 adımda ağız hijyenine alışırlar: 

DİŞLER ÇIKARKEN

DİŞLER ÇIKMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEBEBEĞİNİZİN AĞIZ 

HİJYENİNE ÖZEN 

GÖSTERMEYE 

BAŞLAMAK

DİŞ HİJYENİNE 

ALIŞTIRMAYA BAŞLAMAK

İLK SÜT DİŞLERİ

SÜT DİŞLERİ

KALICI DİŞLER

DİŞLER ÇIKTIKTAN SONRA

DİŞ ÇIKARMA

KALICI DİŞLER

Dişlerin çıkışına hazırlık evresi, şişmiş diş etleri ve tahriş 
gibi küçük ama can sıkıcı sorunlarla tanımlanır. Bu 
süreçte bebeklerin ısırma ihtiyacı giderek artar ve diş 
kaşıyıcılar sayesinde rahatlarlar.

Bu dönemde, bebeğinizin diş etlerinin her beslenme 
sonrası temizlenmesi gerekmektedir.
Bu durum iyi bir hijyen alışkanlığı oluşturmanın yanı 
sıra, miniğinizin dişleri çıktığında günlük temizliğine 
alışmasına da katkı sağlayacaktır.

İlk süt dişleri yaklaşık 6 aylıkken çıkar. Ebeveynler 
fırçalama işlemini eğlenceli bir rutine dönüştürmeyi 
denemelidir.

Bütün diş çıkarma süreci 20 tane dişin oluşumu ile 
24 ayda tamamlanır. Süt dişleri kalıcı olanlardan çok 
farklıdır: Süt dişlerinin minesi daha ince ve geçirgendir 
ve daha az yoğun bir yapıya sahiptir. Süt dişlerinin geçici 
doğasının ciddiye alınması çok önemlidir: Bu dişler kalıcı 
dişlerin doğru bir şekilde çıkmasını sağlar.

İlk kalıcı dişler genellikle 6 yaşına kadar çıkmaktadır. 
Kalıcı dişleri korumak önemlidir. Günde 2 kere doğru
flörür miktarlı diş macunu ile fırçalanmalıdır. 

3-6

6+

yaş

yaş
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DİŞ FIRÇALARI

Çocuk doktorları, mevcut olabilecek bakterileri yok etmek için her beslenmeden sonra bebeğin diş etlerini temizlemenizi önerir.

0+

DİŞ FIRÇASI

Yuvarlatılmış baş ve ince boyun, bebeğinizin küçük ağzı için 
tasarlanmıştır. 
Yenilikçi, ekstra yumuşak konik uç teknolojili kıllar, 
bebeğinizin tahriş olmuş diş etlerine hassas ve oldukça 
yumuşak bir şekilde nüfuz ederken bebeğinizin dişlerinin 
düzgün bir şekilde temizlenmesini sağlar. 
Baş kısmı, ağzın arka köşelerine ulaşabilmek için hafif açılıdır. 
Hem ebeveynler, hem de bebekler tarafından kolayca 
kavranabilen geniş, yumuşak ve kaymaz bir sapı vardır. 
Bebeğinizi eğlendirici desenlere sahiptir. Başlık dahildir.

PEMBE

KOD 00006958100000
Koli içi adedi 12

MAVI

KOD 00006958200000
Koli içi adedi 12

6-36

DİŞ FIRÇASI

Çok yumuşak konik teknoloji kıllarıyla diş etlerinin ve süt dişlerinin etkili ve güvenli bakımı 
sağlar. Dil kazıyıcılı başlık, ergonomik kaymaz tutuş. Neşeli kıl ve  vantuz yeri ile diş fırçalamak 
çok eğlenceli bir rutine dönüşecek!

ERKEK

KOD 00009079200000
Koli içi adedi 12

KIZ

KOD 00009079100000
Koli içi adedi 12

3-6
years

ELMALI MUZLU DİŞ MACUNU

ÇİLEKLİ DİŞ MACUNU

Ksilitol ile çürükleri önlemeye yardımcı olur.  
Düşük aşındırıcı özelliği sayesinde süt dişlerine zarar 
vermeyen formül.
Elma-Muz aroması, ek besin dönemindeki bebekler için 
idealdir.
Elma ve muz aroması bebeginizin ağızıyla bu yaşta 
buluşur ve ebeveynlere bebeklerinin ağız hijyenini keyifli 
bir günlük rutine dönüştürmesinde yardımcı olur. 

Aşındırcı olmayan özelliği sayesinde süt 
dişlerine zarar vermez.
Ksilitol ile çürükleri önlemeye yardımcı olur.
Daha büyük çocuklar için ideal tattadır.
Çilek tadı bebeğin damak tadıyla buluşur, 
ebeveynlerin günlük rutin olarak ağız hijyenini 
keyifli hale getirmelerine yardımcı olur.

FLORÜR IÇERMEZ
50 ML

KOD 00002320100000
Koli içi adedi 6

FLORÜR IÇERMEZ
50 ML

KOD 00002321100000
Koli içi adedi 6

6-24

1-5
years

DİŞ MACUNLARI

ksilitollü

ksilitollü



100 101

AĞIZ BAKIM SETLERİ4+

AĞIZ BAKIM SETİ

Kullanışlı kutu, diş fırçası ve çilek aromalı diş macunu içerir.

MAVI - FLORÜRSÜZ

KOD 00006959200000
Koli içi adedi 6

PEMBE - FLORÜRSÜZ

KOD 00006959100000
Koli içi adedi 6

SEYAHAT SETİ

Pratik seyahat çantası. İçerik: Çilekli diş macunu, ekstra yumuşak kıllara sahip diş fırçası, vantuz ve kıl kapağı, renkli
durulama bardağı.

ERKEK

KOD 00008543220000
Koli içi adedi 6

KIZ

KOD 00008543110000
Koli içi adedi 6

3+
yaş

1,5 LT

KOD 00007532200000
Koli içi adedi 6
(IT, SR, PT, EN, AR, UK, EL, TR, PL)

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 0+

ÇAMAŞIR DETERJANI

Bebeğinizin kıyafetlerini temizlemek için özel koku önleme teknolojisi ile 
formüle edilmiştir.
Giysilerdeki leke ve kokuları etkili bir şekilde giderir, giysilerde hoş bir koku 
bırakır.
Düşük ve yüksek sıcaklıklarda makine ve elde yıkamaya uygundur, kalıntı 
bırakmaz. Süper konsantre formül standart yıkama sayısı: 27
Hipoalerjeniktir, renklendirici içermez ve dermatolojik olarak test 
edilmiştir

YUMUŞATICILAR

Bebeğinizin hassas cildini tahriş etmeyecek şekilde kıyafetlerini yeniler ve yumuşatır. Hipoalerjeniktir, renk vermez ve 
dermatolojik olarak hassas ciltler üzerinde test edilmiştir. Konsantre formül; koku önleme teknolojisi ile lekeleri ve kokuları etkin 
şekilde temizler, kıyafetleri temiz ve narin kokulu bırakır. Üç hassas kokuda mevcuttur: Narin Çiçekler, Pudra Tazeliği ve 
Hassas Dokunuş.

KONSANTRE YUMUŞATICI 750 ML
Koli içi adedi 6
(IT, EN, ES, FR, PT, SR, RU, PL, HR, TR, EL)
KOD 00067294200000

KONSANTRE YUMUŞATICI 1.5 LT
Koli içi adedi 6
(IT, EN, EL, PL, PT, SR)
KOD 00067294210000 

YIKAMA

YIKAMAYIKAMA
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0+ EV TEMİZLİĞİ NOTE

500 ML

KOD 00010102000000
Koli içi adedi 6
(IT, EN, PT, SR, EL, PL)

500 ML

KOD 00010101000000
Koli içi adedi 6
(IT, EN, PT, SR, EL, PL)

300 ML

KOD 00009570000000
Koli içi adedi 6
(IT-EN)

LEKE ÇIKARICI SPREY ÇOK AMAÇLI YÜZEY TEMİZLEME SPREYİ

BİBERON TEMİZLEYİCİSİ

Lekelere veda etme zamanı, bebek kıyafetleri
için çok klasik olanlara bile!
Aktif oksijen ile özel olarak formüle edilmiştir.
Özellikle oksitlenebilir olan lekelerin (çim,
domates, meyve vb.) çıkarılmasında etkilidir.
%96 doğal içerikli formül.
Nikel, krom ve kobalt test edilmiştir.
Renklendirici ve koku içermez.

Tüm ev yüzeyleri için (mutfak, banyo vb.) ve
çocuğunuzun temas ettiği tüm nesneler
için (mama sandalyesi, alt değiştirme
minderleri, oyun masası vb.) özel formüle
edilmiştir. Durulama gerekli değildir. Formül
yeşil çayı özünün antibakteriyel özelliği ile
zenginleştirilmiştir. %99 doğal bileşenlere
sahip formül.
Nikel, krom ve kobalt test edilmiştir.
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Renklendirici ve koku içermez.

Biberon, emzik ve diğer bebek aksesuarları için
özel formüle edilmiş bir temizleyicidir.
Formülü doğal maddeler içermektedir.
Hassas ciltler üzerinde dermatolojik olarak
test edilmiştir.
Nikel test edildi. Renklendirici ve koku
içermez.
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KORUMA ZAMANI
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BEBEKLER VE ATEŞ0+ DİJİTAL 
TERMOMETRELER 0+

DIGI BABY DİJİTAL TERMOMETRE

Renkli, pratik ve kompakt; koltuk altı, rektal ve ağız ölçümleri için uygundur.
Ucu bebekler için özel olarak geliştirilmiştir. 

°C ve °F olarak ölçüm yapar.

KOD 00009059000000 
Koli içi adedi 12

DÜŞÜK PİL 
GÖSTERGESİ

ÖLÇÜM BİTTİĞİNDE 
SESLİ UYARI

Okuma belleği son ölçümü
kaydeder.

KULLANIŞLI 
SAKLAMA KABI

OTOMATİK 
AÇMA KAPAMA

ATEŞ ALARMI

Normal üstü ateş için akustik
sinyal sesi çıkartır.

YENİ
ÜRÜN

ATEŞ NEDİR?

DİJİTAL TERMOMETRELERLE ÖLÇÜM

NASIL ÖLÇÜLÜR?

KIZILÖTESİ TERMOMETRELERLE ÖLÇÜM

ÖLÇÜM ŞEKLİ
NORMAL 
SICAKLIK

YÜKSEK 
SICAKLIKBİLİYOR MUYDUNUZ?

Vücuttaki ısının genelde 36,5°C ve 37,5°C arasında olan normal sınırlarının üzerine çıkmasıdır (kişiden kişiye değişir). Genel olarak vücut ısısı 
sabahları düşüktür ve akşam üstüne doğru yükselir; yoğun fiziksel çaba gibi bazı durumlarda da ısı yükselir.

36,6 °C

34,7 °C

35,5 °C

35,8 °C

38,0 °C

37,3 °C

37,5 °C

38,0 °C

REKTAL

KOLTUKALTI

ALIN

KULAK

Koltuk altından ölçüm: Yeni doğanlar ve bebekler için önerilen yöntemdir. Cilt sıcaklığı 
dış etkenlerden etkilenir. Bu sebeple bebeğin koltuk altının kuru olduğundan emin 
olmanız ve ölçüm sırasında bebeği sabit bir şekilde tutmanız gerekir. 

Rektal ölçüm: Esnek olan dijital termometrenin ucuna, ölçüm için vazelin veya 
zeytinyağı uygulayın ve bebeği sabit bir şekilde tutun. Rektal ölçüm değeri koltuk 
altından ölçüme göre ortalama yarım derece daha yüksek çıkmaktadır.

Bebeklerin ateşini ölçmek her zaman göründüğü kadar kolay değildir! Bu işlemi olabildiğince az müdahaleci kılmak için özel tasarlanmış işlev 
ve teknolojilere sahip bir termometre kullanmak çok önemlidir. Bebek ve çocukların ateşini ölçmek için en uygun olanlar kızılötesi ve dijital 
teknolojilerdir. Bu cihazlar, vücudun çeşitli yerlerinden ateş ölçmenize olanak sağlar. 

Alından ölçüm: Doğru sonuçlar alabilmek için alın ölçerin hızlı, dikkatlice ve doğru 
konumlandırılmış olması gerekir. Termometreyi 20-25 dk kadar bulunduğu ortamda 
bırakıp, buldunduğu yerin sıcaklığına adapte olması beklenmelidir. Ölçümden sonra, 
tekrar ölçüm için 5 dakika cihaz elde tutulmadan beklenmelidir. Bebeğin vücut sıcaklığını 
değerlendirmek için vücut sıcaklığını ve ortamı karşılaştırın. Alın ölçüm değeri koltuk 
altından ölçüme göre ortalama yarım derece daha yüksek çıkmaktadır.

Kulaktan ölçüm: Bu tarz bir ölçüm için kızılötesi termometre gereklidir. Sensörün kulak 
kanalına doğru konumlandırılmış olması gerekmektedir: Kulağın hafifçe gerdirilmesi 
gerekmektedir. Kulak iltihabı veya kiri, değerlerin farklı çıkmasına sebep olabilir. Bu tarz 
termometrelerde her kullanımda filtre kullanılmalıdır. Kulak ölçüm değeri koltuk altından 
ölçüme göre ortalama yarım derece daha yüksek çıkmaktadır.

Farklı ölçüm yerleri, farklı değerler gösterecektir: Ölçümler arasında ön yargısız bir 
şekilde belirgin ve geçerli korelasyonlar yapmak zor olacaktır. Dolayısıyla, alından 
sıcaklık ölçümünün koltuk altı ölçümden farklı olması kesinlikle normaldir ve ikisini 
karşılaştırmak yanlış olacaktır. saniye

BE
BE

KL
ER

, Ç

OCUKLAR VE BÜYÜKLER İ Ç
İN ü

arada
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DÜŞÜK PİL
GÖSTERGESİ

DİJİTAL
TERMOMETRELER0+

2’Sİ 1 ARADA 

KOD 00009594000000
Koli içi adedi 12

HAFIZA

Hafıza son okunan dereceyi 
hatırlar.

Termometreyi yerleştirme stresini 
minimuma düşürür. Kısa, esnek ucu  
sayesinde yerleştirirken itmeyi önler.

Yenilikçi anotomik şekli sayesinde 
termometreyi tam pozisyonunda 

tutabilirsiniz. Ekstra tutuş için kauçuk 
kaplamadır. 

Bebeğinizle büyüyen ilk Chicco termometredir.
Hızlı ve doğru sonuç için ideal çözüm.

Büyümesinin her aşamasında ölçüm sağlar.
°C veya °F cinsinden sıcaklık okur.

REKTAL ÖLÇÜM

KOLTUK ALTINDAN ÖLÇÜM

2 ÖLÇÜM ŞEKLİ

KLİNİK OLARAK TEST EDİLMİŞTİR

OTOMATİK
AÇMA KAPAMA

ATEŞ ALARMI

Akustik bir sinyal ile olası bir ateş 
nöbetini ortaya çıkarır.

DİJİTAL
TERMOMETRELER 0+

FLEX NIGHT PLUS

Flex Night Plus, özellikle bebeğin vücut ısısını ışık açmaya gerek duymadan gece boyu ölçmek için 
tasarlanmış ilk dijital termometredir. Flex Night bebeğinizin ateşini yalnızca 10 saniyede ölçer. Esnek uç, 
bebeğinizin ateşini ölçerken maksimum rahatlık sunar. °C/°F seçilebilir. Gerekirse, termometre koltuk altı 

ölçümlerini de alır. 

KOD 00009812000000 
Koli içi adedi 12

DÜŞÜK PİL
GÖSTERGESİ

ÖLÇME BİTTİĞİNDE
BEEP SESİ ÇIKARIR

Hafıza son ölçülmüş olan 
dereceyi hatırlar.

OTOMATİK
AÇMA KAPAMA

ATEŞ ALARMI

Akustik bir sinyal ile olası bir ateş 
nöbetini ortaya çıkarır.

k
il

in
ik olarak te

st edilmişti
r•
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KT
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saniye

KO
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saniye

   

  

GENİŞ ARKA IŞIK EKRANI SESSİZ  MOD
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KIZILÖTESİ
TERMOMETRE0+ KOD 00009903000000 

Koli içi adedi 4

ARKA IŞIK

10 BELLEK YUVASI

ATEŞ GÖSTERGESİ

BEBEKLERE UYGUN DİZAYN

Basit ve sezgisel, termometreyi tek bir hareketle hareket ettirerek sıcaklığın tespit edilmesini sağlar. 
Tüm aile için kullanıma uygundur.

SMART TOUCH

KIZILÖTESİ
TERMOMETRELER 0+KOD 0000922200000

Koli içi adedi 6

Kızılötesi teknoloji bebeğin ateşini 
1 saniyede ölçmenizi sağlar.

Thermo Family ateşi ve daha fazlasını 
ölçer. Aynı zamanda nesnelerin ve 

sıvıların sıcaklığını ölçebilir.

GENİŞ EKRAN

10 BELLEK YUVASI

Yeni termometre ile bebeğinizin ateşi her zaman 
kontrol edilebilir.

THERMO FAMILY

Thermo Family bebeğinizin ateşini alından ölçmek için ideal bir termometredir. 
Bebeğinizin atel ölçüsünü telefonunuzla senkronize edebilir veya normal termometre 

olarak kullanabilirsiniz. Özel Chicco Baby Universe aplikasyonu sayesinde ateşi izleyebilir, 
verileri görüntüleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz kişiyle güvenli 

şekilde paylaşabilirsiniz.

ANINDA VE HIZLI

ATEŞ ALARMI

Chicco Baby Universe 
aplikasyon tüm 
değer ve ölçümleri 
kaydederek 
telefonunuzdan 
her zaman 
görüntülüyebileceğiniz 
ölçüm günlükleri 
oluşturur.
Aplikasyonda:
1. Değerleri otomatik olarak kaydedin.
2. Sıcaklık eğilimlerini izleyin.
3. Semptomlar ve ilaçlar hakkında not alın.
4. Bilgileri seçtiğiniz kişiyle güvenli bir şekilde 
paylaşın.
Çoklu profil işlevi sayesinde her aile üyesinin 
kendine özel bir profili oluşturabilir ve her 
zaman danışılabilir.

Akustik bir sinyal ile olası bir ateş 
nöbetini ortaya çıkarır.

Gece kullanımı için geniş arka 
ışık göstergesi.

3Ü 1 ARADA: ÇOK FONKSİYONLU

ÇO

K FONKSİYONLU

BE
BE

KL
ER

, Ç
OCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN

KO

LAY KURULUM

ANINDA

saniye.

ANINDA

saniye.
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0+ BEBEK TELSİZİ

Chicco Bebek Telsizleri, anne ve babaların bebeklerine yakın olmalarına yardımcı olmak için çok kullanışlı bir araçtır.

Chicco’nun araştırması, ebeveynlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gelişen trendlerle güncel kalmaya odaklanmıştır.

Kompaktlık, çekici tasarım, kullanım kolaylığı ve yenilik Chicco Bebek Telsizlerinin özellikleridir.

Chicco Bebek Monitörü serisi, kablosuz iletişimin ön saflarında yer almak için DECT ve dijital teknolojiyi kullanır.

Ebeveyn ünitesi yalnızca aşağıdakilerle ilişkili bebek ünitesiyle iletişim kurar: Gizliliğiniz garanti edilir.

Evdeki veya yakındaki diğer cihazlardan kaynaklanan ses-görüntü paraziti yoktur.

İki birim çok uzak bir mesafede iletişim kurabilir.

DELUXE GÖRÜNTÜLÜ BEBEK 
TELSİZİ

SMART GÖRÜNTÜLÜ BEBEK 
TELSİZİ

SMART DELUXE
TEKNİK
ÖZELLİKLER

SES SEVİYESİ 

GÖSTERGELERİ

2 TARAFLI İLETİŞİM

EKRAN PARLAKLIĞI 
KONTROLÜ

GECE IŞIĞI

NİNNİLER

SİHİR ETKİSİ

İŞLEVLERİ

DECT teknolojisi paraziti en aza indirir ve iki ünite arasındaki iletişimin maksimum gizliliğini garanti eder.
* DECT teknolojisi, eski analog teknolojiden daha iyi bir ses kalitesi sağlar

TEKNOLOJİ DİJİTAL DİJİTAL

KAPSAMA ALANI 200 mt 220 mt

AYARLANABİLİR VİDEO 
KAMERA

LCD RENKLİ EKRAN

KIZILÖTESİ VİDEO 
KAMERA

EKRAN 2.4’’ 4,3”

EBEVEYN ÜNİTESİ PİLLER SARJ EDİLEBİLİR SARJ EDİLEBİLİR

EBEVEYN ÜNİTESİ 
BOYUTLAR

120X60X65 mm 140X65X70 mm

EBEVEYN ÜNİTESİ 
AĞIRLIK

70 g
75 g

AKILLI ECO MODU
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0+KOD 00010159000000 
Koli içi adedi 3

GÖRÜNTÜLÜ BEBEK  
TELSİZİ

Chicco’nun Akıllı Video Bebek Telsizi ile bebeğinizi odanın her noktasında izleyebilir ve yatmadan önce 
izleyebilirsiniz. Chicco Akıllı Video Bebek Telsizi uzun ömürlü şarj edilebilir pil takımı içerir ve Smart Eco 

modu sayesinde cihaz kullanımdayken enerji tüketimini azaltmanızı sağlar. Chicco Video Bebek Monitörü 
Smart, optimum koşullarda 200 m’ye kadar bir menzile sahiptir ve ayrıca özel kızılötesi gece işlevi 

sayesinde küçük çocuğunuzu gündüz ve hatta gece izlemek için yüksek çözünürlüklü büyük bir renkli LCD 
ekran ile donatılmıştır.

Bebeğinizi rüyasında izleyin.

2.4’’ EKRAN 

KIZILÖTESİ GECE GÖRÜŞÜ

AKILLI VİDEO BEBEK MONİTÖRÜ

Bebek Ünitesi

Ebeveyn Ünitesi

Bebeğinizin uyuduğunu 
gündüz ve gece görebilirsiniz. 

Otomatik olarak açılır.

Renk göstergesi Özel ve güvenli
bağlantı

Uzun ömürlü pilUzun mesafe

0+
GÖRÜNTÜLÜ BEBEK  

TELSİZİ KOD 00010158000000
Koli içi adedi 3

Chicco’nun Akıllı Video Bebek Telsizi ile bebeğinizi odanın her noktasında izleyebilir ve yatmadan önce izleyebilirsiniz. Chicco Akıllı 
Video Bebek Telsizi uzun ömürlü şarj edilebilir pil takımı içerir ve Smart Eco modu sayesinde cihaz kullanımdayken enerji tüketimini 

azaltmanızı sağlar. Chicco Video Bebek Monitörü Smart, optimum koşullarda 200 m’ye kadar bir menzile sahiptir ve ayrıca özel 
kızılötesi gece işlevi sayesinde küçük çocuğunuzu gündüz ve hatta gece izlemek için yüksek çözünürlüklü büyük bir renkli LCD ekran ile 

donatılmıştır.

Bebeğinizi rüyasında izleyin.

4.3’’ EKRAN

KIZILÖTESİ GECE GÖRÜŞÜ

GERİ KONUŞMA

AKILLI VİDEO BEBEK MONİTÖRÜ

Bebek Ünitesi

Ebeveyn ÜnitesiBebeğinizin uyuduğunu 
gündüz ve gece görebilirsiniz. 

Otomatik olarak açılır.

Geri konuşma mikrofon 
özelliği ile bebeğinizi her 

zaman dinleyebilir ve onunla 
her zaman konuşabilirsiniz.

Özel ve
Güvenli Bağlantı

Uzun 
mesafe

Uzun ömürlü pilRenk Göstergesi Oda sıcaklığı
termometresi
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KORUMA

Chicco koruyucu serisi özel formülüyle gece ve gündüz etkilidir. 

GECE VE GÜNDÜZ KORUMA

Yeni Chicco Koruyucu Serisi bebeğin cildini tazeler, nemlendirir ve kimyasal kovucu kullanmadan 
doğal bir şekilde korur. Doğal kovucular olarak bilinen Melisa ve Andiroba Cevizi Yağı sayesinde 
bebeğin cildi doğal bir şekilde korunur. Ayrıca, hiçbir ürün sentetik parfüm içermez ve ürünler 

yalnızca Melisa yağından kaynaklanan doğal ve hafif bir kokuya sahiptirler.

%100 DOĞAL KORUMA

Chicco koruyucu serisinin tüm ürünleri dermatolojik olarak test edilmiştir, en hassas ciltler için
bile güvenli ve uygundur. Alkol, renklendirici, paraben, EDTA, SLES, fenoksietanol, PEG, petrol türevleri, 

silikon, mineral yağlar içermez.

EKSTRA HASSAS KORUMA

Piyasadaki ürünlerin büyük bir bölümü kimyasal kökenli aktif bileşenler içerir. Ancak bebeklerin 
hassas ciltlerinin, ilk aylardan itibaren, hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş ve ideal olarak 

doğal aktif bileşenler içeren koruyucular ile dış etkenlerden korunmaları gerekir.

BEBEKLER İÇİN DOĞAL KORUMA
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2+

KORUMA

Bebekler için ideal %100 doğal koruma. Pratik formatları sayesinde, ürünlerin uygulanması daha da kolay.

TAZELEYİCİ VE KORUYUCU SPREY - 100 ML

Bebeğin cildini Melisa ve Andiroba Cevizi Yağı 

ile tazeler ve doğal bir şekilde korur. 

İçeriğindeki Melisa hafif ve doğal bir koku 

verir.

Tüm vücuda uygulanması hızlı ve kolaydır.

2+

KOD 00009566000000
Koli içi adedi 12

GÜNEŞTEN KORUMA

GÜNEŞ SPREYİ SPF 50+ GÜNEŞ KREMİ SPF 50+

Chicco güneş koruyucu ürünleri bebeğinizin hassas cildini güneş ışınlarından korumak için özel olarak geliştirilmiştir.

İleri seviyede güneş ışını koruyuculu 3P Formül, bebeğinizi UVA, 

UVB ve kızılötesi ışınlarının etkilerine karşı korur.

Hassas ciltlerde test edilmiştir. Suya dayanıklıdır.

Hiçbir formül paraben, fenoksietanol ve alkol içermez.

Hassas ve narin ciltler için çok yüksek 
koruma sağlayan güneş spreyi, cildi tüm 
güneş ışınlarına karşı korur (UVA, UVB ve 
kızılötesi ışınlar). Kolay bir şekilde uygulanır. 
E vitamini ve Altın Çilek Özü içerir.

Hassas ve narin ciltler için çok yüksek koruma sağlayan
Chicco Güneş Kremi cildi besler ve tüm cildi korur. Cildi
beslerken aynı zamanda güneş ışınlarına karşı korur (UVA,
UVB ve kızılötesi ışınlar). E vitamini ve Altın Çilek Özü 
içerir.

150 ML

KOD 00009159000000
Koli içi adedi 6

75 ML

KOD 00009161000000
Koli içi adedi 6
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