
 

Zestaw laktacyjny NUK Nature Sense 
https://sklep.babyland.com.pl/pl/p/Zestaw-laktacyjny-NUK-
Nature-Sense/265 

 

Dwupak smoczków NUK Space koala + tygrysek r. 1 
https://sklep.babyland.com.pl/pl/p/Smoczek-NUK-
Space%2C-silikonowy%2C-2-szt.-/649 

 

Dwupak smoczków NUK Space miś + wieloryb r. 2 
https://sklep.babyland.com.pl/pl/p/Smoczek-NUK-
Space%2C-silikonowy%2C-2-szt.-/649 

 

• Wkładki laktacyjne NUK Ultra Dry Comfort 60 sztuk 

https://sklep.babyland.com.pl/pl/p/Wkladki-laktacyjne-

NUK-Ultra-Dry-Comfort%2C-60-szt./336 

 

płyn do mycia butelek i smoczków NUK 500 ml 
https://sklep.babyland.com.pl/pl/p/Plyn-do-mycia-butelek-
i-smoczkow-NUK%2C-500-ml/214 
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• poduszka Amy do karmienia szara 

https://amy.com.pl/sklep/kolekcja-sky-bunny/kolor-rozeta-

szara/poduszka-do-karmienia-amy-155-sky-bunny-rozeta-

szara/  

 

• śpiworek do łóżeczka Amy 62 cm pingwiny białe 

https://amy.com.pl/sklep/kolekcja-pingwiny/kolor-

bialy/spiworek-do-lozeczka-amy-62cm-pingwiny-biale/  
 

 

Biała czapka niemowlęca z uszkami r. 56 
https://sklep.bamarnicol.pl/pl/p/Biala-czapka-z-
uszkami/1258  

 

Biała czapka niemowlęca z supełkiem r.56 
https://sklep.bamarnicol.pl/pl/p/Biala-czapka-z-
wezelkiem/1264   

 

• Białe body z długim rękawem r. 56 

• https://sklep.bamarnicol.pl/pl/p/BODY-Z-DLUGIM-

REKAWEM/1217 

 

Białe body z krótkim rękawem r. 56 
https://sklep.bamarnicol.pl/pl/p/BODY-Z-KROTKIM-
REKAWEM/1203  
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• Białe półśpiochy bawełniane r. 56 

• https://sklep.bamarnicol.pl/pl/p/Biale-polspiochy-

bawelniane/1238 

 

• Pieluszki bambusowe Bambiboo Newborn (2-4kg, 26 

szt./opak.), 1 opak. 

 

• Pieluszki bambusowe Bambiboo Mini (3-8kg, 25 szt./opak.), 

1 opak. 

•  
 

 

• Pieluszki bambusowe Bambiboo Midi (6-11kg, 21 

szt./opak.), 1 opak. 

•  

 

• Chusteczki bambusowe nawilżane Bambiboo (60 szt./opak), 

1 opak. 

 

• Termoopakowanie na butelkę midi Caro szare pikowane 

• https://cebababy.eu/pl/p/Termoopakowanie-na-Butelke-

Midi-CARO-Szare-Pikowane-Ceba-Baby/676 

•  
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Prześcieradło jersey z gumką 120x60 szare jasne 
https://cebababy.eu/pl/p/Przescieradlo-Jersey-z-gumka-
120x60-Szare-jasne/3074   

 

Rosnące body dziecięce + zestaw przedłużaczy do body, 
morskie przygody 
http://www.ekoubranka.pl/wiosna-lato-2018/3189-
rosnace-body-dzieciece-zestaw-przedluzaczy-do-body-
morskie-przygody.html 
* zdjęcie poglądowe, marka Ekoubranka zastrzega, że wzory 
mogą się różnić w zależności od stanów magazynowych 
 

 

łóżko Amelia 120x60 białe 
https://littlesky.pl/amelia-biala/lozko-amelia-biala  

 

Królik Szymon 
https://lulaki.pl/zabawki-recznie-szyte-kroliki/261-recznie-
robiona-zabawka-krolik-szymon.html  

 

• bambusowa wkładka do wózka niebiańskie piórka 

• https://maylily.pl/wkladki-do-wozka-bambusowe/662-

bambusowa-wkladka-do-wozka-niebianskie-piorka.html 

 

• Marka Nafnaf Organic: Zestaw: body kimono długi rękaw + 

body kimono krótki rękaw + półśpiochy + czapka r. 62 

https://nanaforganic.pl/product-pol-4126-Zestaw-Body-

kimono-dlugi-rekaw-body-kimono-kr-rekaw-polspiochy-

czapka.html 
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• Foto mata ‘żółte góry’ 

https://pstryksmyk.pl/pl/p/foto-mata-ZOLTE-GORY/107 
 

 

• szumiący ptaszek Whisbird kolor turkus 

• https://whisbear.com/sklep/szumiacy-pomocnicy-

whisbear/ptaszek-whisbird/  

 

• Ręczniczek otulacz bambusowy z kapturkiem i uszami 90x90 

gwiazdy 

• http://woodlook.com.pl/product/reczniczek-bambusowy-z-

kapturkiem-i-uszami-90x90-gwiazdy/ 
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