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   dobre
początki

Rozwój jamy ustnej



Rozwój jamy ustnej dzieci jest ważny dla ich ogólnego zdrowego rozwoju. Więc 
wspólnie z dentystami NUK stworzył czteroetapowy program pielęgnacji jamy ustnej – 
wysokiej jakości produkty, które wspierają zdrowy rozwój jamy ustnej. Od smoczków 
uspokajających do szczoteczek do zębów - produkty te są zaprojektowane tak, aby 
spełniać wymagania położnych, lekarzy, rodziców i oczywiście dzieci na całym świecie.



































K ARMIENIE BUTELK Ą

wzorując się 
  na Naturze

Karmienie



K ARMIENIE BUTELK Ą

Zostało udowodnione, że karmienie piersią jest najlepsze dla dziecka. Jeżeli karmienie 
piersią nie jest możliwe, dzieci nadal mogą otrzymywać cenne składniki odżywcze 
zawarte w mleku matki. Poza laktatorami i innymi pomocami do karmienia NUK oferuje 
wiele praktycznych produktów, które są pomocne podczas codziennych obowiązków.
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Nauka jedzenia    
   i picia jest 
dziecinnie prosta

Nauka jedzenia i picia
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Od ok. 6. miesiąca dziecko jest już fizycznie zdolne, aby zacząć jeść i pić tak jak dorośli. 
NUK opracował specjalną serię produktów, które ułatwiają naukę jedzenia i picia i które 
„rosną” razem z dzieckiem. Są one dostosowane do różnych rodzajów pokarmów, 
których dziecko potrzebuje w czasie naturalnego procesu nauki samodzielnego 
jedzenia. Te przemyślane produkty ułatwiają przejście od płynów do pokarmów stałych.































Dziecko w domu

Praktyczne akcesoria do opieki    

   nad dzieckiem



Opieka nad dzieckiem to nie tylko mnóstwo radości, lecz także wiele pracy. 
Szczególnie w takich sytuacjach praktyczne akcesoria NUK ułatwiają zaspokojenie 
potrzeb dziecka w sposób szybki, łatwy i bezpieczny. Dla większego komfortu  
i bezpieczeństwa w domu, w którym pojawia się dziecko.















Dołącz do Klubu Przyjaciół NUKa!
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.klubnuk.pl

i zapisania się do Klubu Przyjaciół NUKa!
Przygotowaliśmy dla Was:

- wiele ciekawych informacji i porad
- specjalne oferty cenowe i promocje na produkty NUK

- konkursy dla członków z atrakcyjnymi nagrodami

Zapraszamy też na pozostałe nasze strony:
www.nuk.pl    www.facebook.com/NUKPolska

Dystrybutor w Polsce: BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa

biuro i hurtownia: ul. Trakt Brzeski 87 B, 05-077 Warszawa-Wesoła
tel.: 22 773 36 76 (78, 79, 81), www.babyland.com.pl

Katalog i ulotki można zamawiać telefonicznie.
Kolory i wzory produktów przedstawionych w katalogu mogą ulec zmianie.

Aktualne wzory i kolory znajdują się w cenniku.


