
СПИСЪЧЕ ЗА ПОДГОТОВКА
ЗА БЪДЕЩИ РОДИТЕЛИ

ЗА БОЛНИЦАТА

з а  мама
лична карта
документи за болницата
удобна нощница
чехли или джапанки

топли чорапки
топла връхна дреха

хавлия - 1 голяма и 1 малка
дамски превръзки за родилки

мокри кърпички
сухи кърпички

еднократно следродилно бельо
сутиен за кърмене
подплънки за кърма
крем за зърна
протектори за зърна
помпа за кърма
мобилен телефон и зарядно
вода и храна за подкрепа

з а  т а т и
лични документи

мобилен телефон и зарядно
вода и храна

з а  б е б ч о
еднократни пелени
бебешки мокри кърпички
бархетни или тензухени пелени
бодита или камизолки
ританки
връхни дрешки
бебешка шапчица

бебешки ръкавички

памучна пелена
комплект за изписване
бебешки шишета с биберони

бебешки сапун и шампоан

ЗА ВКЪЩИ

з а  мама
пликчета за кърма
крем против белези
възглавница за кърмене

оформящо бельо
дамски превръзки

ГРИЖА ЗА БЕБЕТО

бебешки шишета
бебешки биберони
бебешки залъгалки
лепенки за пъпче

еднократни подложки
гребенче и четка за коса

ножичка или нокторезачка
аспиратор за носле
бебешки клечки за уши

ЗА РАЗХОДКА

бебешка количка
комплект за количка
столче или кошница за кола
кенгуру или слинг

з а  б е б ч о
бебешко легло или кошара

бебешки матрак

спално бельо

подложка за повиване
скрин за дрехи

термометър за стаята
овлажнител за детска стая

бебефон или видеофон

д омашни  по т р е би
препарат за бебешки съдове
бебешки прах за пране 

бебешки омекотител

стерилизатор за шишета

четка за бебешки шишета

нагревател за шишета

протектор за матрак

памучно одеяло

вана (със стойка)
шезлонг или мрежа за вана

канче за поливане

термос за храна
чанта за преповиване

ДРЕШКИ ЗА БЕБЕТО

термометър за вода

бебешки бодита
гащеризончета

бебешки камизолки
ританки или бермуди
памучни ръкавички
памучни шапчици

бебешко шампоанче
бебешки измивен гел
бебешко масажно олио
крем против подсичане
бебешка пудра
еднократни пелени

бебешки термометър

бебешки чорапки
бебешки ританки

лигавничета
хавлийка за баня

www.visvitalisbg.com @visvitalisbg


