
(MAM Hellas)

Ο προσδιορισμός ηλικίας στις συσκευασίες ΜΑΜ είναι καθαρά ενδεικτικός, 
ώστε να δίνει μια αίσθηση στους γονείς. Κάθε παιδί είναι μοναδικό, 
αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό και μπορεί από μόνο του
να αποφασίσει πότε είναι έτοιμο να δοκιμάσει κάτι καινούριο.

Tip του μήνα 

Πιπίλα MAM Perfect



Ελέγξτε την πιπίλα πριν από κάθε χρήση – ιδιαίτερα όταν το μωρό
έχει βγάλει δοντάκια – και αντικαταστήστε την αμέσως μόλις διακρίνετε
κάποιο σημάδι φθοράς. Για λόγους υγιεινής και για την ασφάλεια
του μωρού αντικαταστήστε την πιπίλα κάθε 1-2 μήνες.

Πιπίλα MAM Comfort

Tip του μήνα

(MAM Hellas)



Υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης ή του πλυσίματος 
μιας πιπίλας μια μικρή ποσότητα νερού να εισέλθει στη θηλή. Απομακρύνετέ 
την πιέζοντας απαλά τη θηλή με καθαρά χέρια.

Πιπίλα MAM Air

Tip του μήνα

(MAM Hellas)



Το latex είναι ένα ευαίσθητο φυσικό υλικό, το οποίο υφίσταται παλαίωση. 
Φυλάσσετε τα προϊόντα latex μακριά από ηλιακή ακτινοβολία, θερμαντικό 
σώμα, δυνατό φωτισμό ή 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 τους. Επιπλέον, θα πρέπει κατά την αγορά να ελέγχετε πάντα 
την ενδεικτική ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία.

Πιπίλα MAM Original

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)



Οι κορδέλες στήριξης πιπίλας πλένονται απλά, με ζεστό νερό και ένα ήπιο 
απορρυπαντικό. Μην τις αποστειρώνετε με βρασμό, ατμό ή σε φούρνο 
μικροκυμάτων.
Μην επιμηκύνετε την κορδέλα στήριξης με πρόσθετα εξαρτήματα γιατί 
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος!

Clip Set

Tip του μήνα

(MAM Hellas)



Το πολυπροπυλένιο είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό υλικό υψηλής 
ποιότητας, 100% ασφαλές για το μωρό. Έχει παρόμοια σύσταση με αυτή 
του κεριού και δεν περιέχει χημικούς πλαστικοποιητές ή άλλα μαλακτικά 
υλικά, ενώ παράλληλα είναι ανθεκτικό στον βρασμό. 

Μπιμπερό
μετάβασης
Trainer+

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)



Η πρωτοποριακή βαλβίδα της ανοιγόμενης βάσης εξασφαλίζει συνεχή 
ροή, επιτρέποντας στο μωρό να πίνει ήρεμα, με τον δικό του ρυθμό, χωρίς 
να κουράζεται. Οι κολικοί και οι παλινδρομήσεις της πρώτης βρεφικής 
ηλικίας μειώνονται, όπως επιβεβαιώνει το 80% των μαμάδων, ενώ το 
μωρό απολαμβάνει φυσικό τάισμα.

Μπιμπερό Easy Start Anti-Colic

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)



Η πρωτοποριακή θηλή από σιλικόνη SkinSoftTM της MAM προσομοιάζει 
στη θηλή της μητέρας κατά τον θηλασμό λόγω του επίπεδου σχήματός της 
και έτσι προσαρμόζεται τέλεια στο στοματάκι του μωρού. Το γεγονός αυτό 
διευκολύνει την εναλλαγή μεταξύ θηλασμού και μπιμπερό.

Μπιμπερό Easy Active

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)



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 του. 

Μπιμπερό Feel Good

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)



Μην χρησιμοποιείτε τα ποτηράκια για ροφήματα θερμοκρασίας
άνω των 40°C ούτε για ροφήματα που περιέχουν ανθρακικό
γιατί επηρεάζεται η στεγανότητά τους.

Ποτηράκι
Starter Cup

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)



Οι πολυκρίκοι οδοντοφυΐας ηρεμούν το μωρό όταν βγάζει τα πρώτα του 
δοντάκια. Όταν αντιληφθείτε ότι το μωράκι σας νιώθει ενόχληση στα 
ούλα και στα δοντάκια του, δώστε του άμεσα έναν πολυκρίκο για να το 
βοηθήσετε να ανακουφιστεί. Μην χρησιμοποιείτε πιπίλες σε αυτήν την 
περίπτωση γιατί το μωράκι σας ενδέχεται να κόψει τη θηλή. 

Πολυκρίκος 
Οδοντοφυΐας

MAM Cooler

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)



Η στοματική υγιεινή πρέπει να ξεκινά με τη γέννηση του μωρού.
Στην αρχή χρησιμοποιήστε το Γάντι-Λαγουδάκι καθαρισμού στοματικής 
κοιλότητας. Η μαλακή αυτή πετσέτα καθαρίζει το στοματάκι του μωρού 
και το προετοιμάζει για την καθημερινή φροντίδα των δοντιών που θα 
ακολουθήσει.

Χαρούμενο
βούρτσισμα

με τον

Tip του μήνα 

(MAM Hellas)

Οδοντική φροντίδα MAM


