
Katalog produktów

bibi -75 lat doświadczenia 
i najwyższa szwajcarska jakość

Doskonale rozumiemy, co znaczy być rodzicem i robimy 
wszystko, aby zapewnić dziecku szczęście i uśmiech. Cel ten 
realizujemy poprzez przemyślane produkty, które obejmują 
różnorodne potrzeby dziecka. Dlatego szwajcarska marka bibi 
oferuje dwie linie produktów z kategorii Premium oraz Basic, 
aby sprostać oczekiwaniom wszystkich rodziców.

ortodontyczny kształt smoczka wspomaga naturalny rozwój 

zgryzu i podniebienia, nie zaburza odruchu ssania, a dodat-

kowe wgłębienie w silikonowej końcówce sprawia, że język 

ma więcej miejsca

silikonowa końcówka smoczka wyróżnia się niewyczu-

walnym dla dziecka zabawnym symbolem pozwalającym 

rozpoznać rozmiar smoczka

smoczek posiada SensoPearls® - perły sensoryczne, na-

śladujące gruczoły wokół piersi (Montgomerego), dzięki 

którym podczas ssania dziecko doznaje przyjemnego 

i znajomego uczucia

lekka i idealnie wyprofi lowana tarcza ErgoComfort za-

pewnia optymalne dopasowanie do buzi dziecka,nie po-

woduje podrażnień i jednocześnie nie przysłania noska
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Rozmiary
Wyłączny Importer Produktów Marki bibi a swiss brand
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KUBEK TRENINGOWY „NIEKAPEK”

Doskonały do łatwego przyrządzania 

mieszanki w domu i podróży. 

Praktyczny dozownik daje możliwość 

higienicznego i łatwego przenoszenia  

właściwej ilości mieszanki mleka 

modyfi kowanego w dowolne 

miejsce wyposażony jest w 4 komory 

z indywidualnym zamknięciem, 

wygodną pompkę i lejek .

Idealny  do nauki samodzielnego picia, posiada specjalną blokadę 

zapobiegającą wylewaniu się płynu oraz system antylkolkowy. 

Prosty ,ale bardzo skuteczny mechanizm ustnika jest łatwy do 

utrzymania  w czystości. Kubek wyposażony jest w  ergonomiczne 

uchwyty łatwe do trzymania małymi rączkami dziecka i rozwijające 

zmysł dotyku. Lekki ,bezzapachowy, dostosowany do mycia 

w zmywarce oraz używania w kuchence mikrofalowej, wolny 

od bisfenolu A.  Pojemność 220 ml, bezpieczne kolory,  pięknie 

zaprojektowane motywy dla chłopca i dziewczynki.

Dozownik mleka 
modyfi kowanego

0-6 16+6-16

Zawieszki do smoczków

108287 111025 111025

108286 111025

Idealnie dopasowana do smoczka szwajcarskiego bibi, umożliwia pewne i stabilne przymocowanie delikatnej tasiemki do 

ubranka dziecka, chroniąc tym samym smoczek przed zgubieniem lub zabrudzeniem. Odpowiednia długość tasiemki jest zawsze 

bezpieczna dla dziecka, a zastosowany klips posiada trwały uścisk zapobiegający odpinaniu, ekologiczne i naturalne barwniki 

w nadrukach zastosowane w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo  dziecka.



• najlepszy szwajcarski smoczek z serii HAPPINESS gwarantuje 

najwyższą jakość,

• ekologiczne i naturalne barwniki w nadrukach zastosowane 

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo twojego dziecka,

• wolne od bisfenolu-a, -s, siarki oraz żywic ftalowych,

• niepowtarzalny wzór podkreśla wyjątkowość dziecka,

• dostępne w 3 rozmiarach.

0-6m:        112921 
6-16m:     112922
16m+:       112923

0-6m:        112350-2 
6-16m:     112351-2
16m+:      112352-2

0-6m:        112939 
6-16m:     112940
16m+:       112941

0-6m:        112353-1 
6-16m:     112354-1
16m+:       112355-1

0-6m:        112915 
6-16m:     112917
16m+:       112916

16m+:       112349

0-6m:        112927 
6-16m:     112928
16m+:       112929

0-6m:        112350-1 
6-16m:     112351-1
16m+:       112352-1

0-6m:        112939 
6-16m:     112940
16m+:       112941

0-6m:        112353-2 
6-16m:     112354-2
16m+:       112355-2

0-6m:        112915 
6-16m:     112916
16m+:       112917

0-6m:        112347 
6-16m:     112348

0-6m:        112933 
6-16m:     112934
16m+:       112935

0-6m:        112939 
6-16m:     112940
16m+:       112941

0-6m:        112915 
6-16m:     112916
16m+:       112917

0-2m:       112345 

EN 1400

Kolekcja Mama/Papa Kolekcja Mama/Papa

Kolekcja lovely dots Kolekcja Bad Boy/ Drama Queen

Butelki antykolkowe

Smoczki do butelek

Kolekcja play with us Glow in the dark New Born

Glow in the dark

Niepowtarzalna 

koncepcja 

opakowań

0-6m:        112347
6-16m:     112348

Glow in the dark

• lekka i ergonomiczna tarcza,

• otwory wentylacyjne do 

łatwej cyrkulacji powietrza,

• miękka i elastyczna  

końcówka silikonowa dla 

lepszego komfortu ssania,

• ortodontyczny kształt

• niższa cena

• dostępne w czterech rozmiarach:

0m+:    108577 
5m+:    108432

0m+:     108300 109107

Silikonowy smoczek niekapek 
polecany od 6 miesiąca

S       108297 - do 3-go miesiąca
M      108298 - od 3-go miesiąca
L        108299 - od 6-go miesiąca

S M

L

zawór
antykolkowy

• najlepsza szwajcarska butelka gwarantuje najwyższą jakość,

• bezpieczna dla dziecka karmionego piersią, ponieważ nie 

zaburza odruchu ssania, gwarantuje naturalny  i równo-

mierny przepływ pokarmu,

• zawór antykolkowy zmniejsza nadmiar połykanego powie-

trza redukując ryzyko powstawania kolki,

• elementy łatwe w montażu i demontażu oraz wygodne 

w czyszczeniu, przystosowane do podgrzewania w mikro-

falówce,  mycia w zmywarce i wyparzania w sterylizatorze 

parowym,

• bezpieczny, trwały, bezzapachowy plastik łatwy w utrzyma-

niu w czystości - nawet podczas długotrwałego i intensyw-

nego użytkowania butelki,

• ekologiczne i naturalne barwniki w nadrukach zastosowa-

ne w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo twojego dziecka,

• wolne od bisfenolu-a, -s, siarki oraz żywic ftalowych,

• dostępna w dwóch modelach: wąska szyjka (pojemność 

125 ml, 250 ml) i szeroka szyjka (pojemność 250 ml).

Symetryczny kształt smoczka naśladuje kobiecą 

pierś i naturalny sposób karmienia. Posiada inteli-

gentny system 3in1 varia. Ustawiając oznaczenie 

z cyferką (1-wolny, 2- średni, 3-szybki) w kierunku 

noska dziecka można kontrolować  tempo 

przepływu pokarmu

Wyprofi lowany kształt smoczka zapewnia 

wystarczającą ilość miejsca dla swobodnej pracy 

szczęki i języka. Aktywne ssanie ortodontycznego 

smoczka pobudza pracę mięśni jamy ustnej, 

wzmacnia mięśnie mimiczne twarzy i zapobiega 

wadom zgryzu.

125 ml:   108278-1125 ml:   108278-2 250 ml:   108281-2 250 ml:   108281-1250 ml:   108282-2 250 ml:   108282-1

Niepowtarzalna 

koncepcja 

opakowań

S M

Smoczki BasicCare

Smoczki Happiness


