
Големи промени
в света на най-малките

Колекция от продукти
за щастливи бебета



Пелените на Mamma&Baby ще ви осигурят спокойни нощи, за които 
си мечтаете. Те са специално създадени за бебета с чувствителна кожа.
Благодарение на новата си технология SPEED DRY и абсорбиращите 
канали, кожата на вашето дете ще остане суха до 12 часа. Дишащата 
лента позволява на кожата на мъничето ви да диша, като намалява 
риска от зачервяване и раздразване. С еластичните коланчета на 
пелените децата ще могат да се движат сигурно и комфортно. 
Игрите с тях ще бъдат по-приятни от всякога. 

Бебешки пелени 3
4-9 кг, 22 бр.

Бебешки пелени 6 
14-25 кг, 40 бр.

Бебешки пелени 2 
3-6 кг, 24 бр.



Бебешки пелени 4
7-17 кг, 50 бр.

Бебешки пелени 5
11-20 кг, 44 бр.

Бебешки пелени 3 
4-9 кг, 56 бр.



Хидратиращото мляко е част от ежедневната грижа 
за вашето бебе. Лека и немазна текстура, лесно се 
абсорбира и позволява дълготрайна хидратация и 
защита на лицето и тялото. Съдържа овлажняващо 
маслиново олио, богато на витамини и фитостероли. 
С  хидратираща съставка за доказана 24-часова 
хидратация. Съдържа пантенол, който  успокоява 
дразненето и възстановява защитния слой на кожата.

2 в 1 шампоан и душ гел без сапун, предназначен за 
нежната бебешка кожа и коса. Нежно почиства и 
предпазва кожата от изсушаване. Формула, нежна 
за очите. Прави косата чиста и мека, оставя кожата 
чиста и подхранена. С алое вера за овлажняване и 
D-пантенол за блясък и еластичност.

Бебешко хидратиращо мляко 
лице&тяло,  250 мл

Бебешки шампоан&душ гел
  250 мл



2 в 1 шампоан и душ гел без сапун, 
предназначен за нежната бебешка кожа 
и коса. Нежно почиства и предпазва 
кожата от изсушаване. Формула, нежна за 
очите. Прави косата чиста и мека, оставя 
кожата чиста и подхранена. С алое вера 
за овлажняване и D-пантенол за блясък и 
еластичност.

Душ гел без сапун, предназначен за нежна 
бебешка кожа. Нежно почиства и предпазва 
кожата от изсушаване. Прави кожата чиста 
и хидратирана. Съдържа лайка и смрадлика 
за успокояване на кожата и D-пантенол за 
хидратация.

Бебешки шампоан&душ гел 
500 мл

Бебешки душ гел  
250 мл



Душ гел без сапун, предназначен за нежна 
бебешка кожа. Нежно почиства и предпазва 
кожата от изсушаване. Прави кожата чиста 
и хидратирана. Съдържа лайка и смрадлика 
за успокояване на кожата и D-пантенол за 
хидратация.

Защитният крем овлажнява и предпазва бебешката 
кожа от студ, вятър и лоши метеорологични 
условия. Кремът е обогатен с пантенол и екстракти 
от лайка и смрадлика, които облекчават дразненето 
на кожата и регенерират защитния слой на кожата.

Бебешки душ гел 
500 мл

Бебешки защитен крем
75 мл



Сапун с бадемово масло и глицерин, 
който надеждно почиства и се грижи за 
чувствителната кожа на децата.

Крем против подсичане, предназначен за нежната бебешка 
кожа в зоната на пелените. Продукт с гарантиран ефект, 
подходящ за ежедневна грижа. Съдържа цинков оксид, 
смрадлика, екстракт от лайка и D-пантенол. Предотвратява 
дразненето и задържа влагата в кожата. Подходящ за 
ежедневна употреба.

Нежното бебешко олио с бадемово масло и ценни 
растителни масла осигурява дългосрочна хидратация 
и еластичност на кожата. Успокоява чувствителната 
бебешка кожа, оставяйки я мека и гладка. Подходящ 
за ежедневна грижа.

Бебешки сапун бадемово 
олио&глицерин, 100 г

Крем против подсичане
75 мл

Бебешко олио
250 мл



Mamma&baby памучна ролка, 
предназначена за грижа и почистване 
на чувствителна кожа на бебета и 
деца. Направена е от 100% памук и 
не предизвиква алергични реакции 
или кожни раздразнения, затова е 
подходяща и за чувствителна кожа. 
Дерматологично тестван продукт.

Благодарение на меката текстура и специално 
разработената формула, мократа бебешка 
тоалетна хартия е идеална за почистване на 
кожата на вашето бебе при всяка смяна на пелени.

Бебешки сапун, обогатен с пантенол и 
глицерин, нежно почиства, овлажнява и 
подхранва чувствителната кожа на бебето 
и предпазва от изсушаване. Подходящ за 
ежедневна употреба. 

Памучна ролкa  за почистване 
на бебешка кожа,  50 бр.

Мокра тоалетна хартия  
без алкохол, 60 бр. 

Сапун с пантенoл&глицерин 
100 г  


