
רשימת ציוד ראשוני לתינוק
ביגוד 

כדאי לרכוש כמויות קטנות, בעדיפות להתחיל מביגוד בסיסי ולהוסיף עם הניסיון אחריי שתבינו 
מה אתם אוהבים יותר ומה קל לכם לתפעל. מידות NB כדאי לרכוש בכמות קטנה כי הם גדלים מהר, 

עדיפות למידות 0-3, כאשר ניתן לרכוש גם 3-6, 6-9 או להתקדם עפ"י הגדילה. 
רצוי לרכוש ביגוד שהוא 100% כותנה כי העור שלהם רגיש והם מזיעים. כותנה סופגת יותר. 

מארז בגדי גוף עם שרוול קצר
7-10 יחידות

מארז בגדי גוף עם שרוול ארוך
5-10 יחידות

מכנסיים עם רגלית
7-10 יחידות

אוברולים עם רגליות
5-10 יחידות

אוברולים ללא רגלית
4-5 יחידות

גרביים
6 זוגות

*ליחצו על הטקסט המודגש למעבר לקישור

כובע
3 יחידות

עיטוף
1 יחידה

שק שינה
1 יחידה

https://www.next.co.il/en/style/st701340/348384#348384
https://www.next.co.il/en/style/st407748/645262#645262
https://www.cartersoshkosh.co.il/7523_62180460-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%91%D7%9F
https://www.next.co.il/en/style/st537449/830091#830091
https://www.next.co.il/en/style/st712851/221478#221478
https://www.next.co.il/en/style/st202920/153147#153147
https://www.next.co.il/en/style/st623367/235416#235416
https://www.carino.co.il/items/3570976-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-Red-Castle
https://www.littlepenguin.co.il/product/%d7%a9%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%96%d7%90%d7%95%d7%a8


רשימת ציוד ראשוני לתינוק
חומרי ניקוי אקולוגיים 

נוזל כביסה לתינוקות
ואלרגניים | 1.5 ליטר- 

ECOVER ZERO

נוזל טבעי לניקוי כלים לימון 
ECOVER -אלוורה | 1 ליטר

מסיר כתמים אקולוגי | 
 ECOVER -200 מ“ל

תרסיס אקולוגי לניקוי 
משטחים | 500 מ“ל- 

 ECOVER

מרכך כביסה לתינוקות 
ואלרגניים | 1 ליטר- 

ECOVER ZERO

*ליחצו על הטקסט המודגש למעבר לקישור

משטחי החתלה חד-פעמיים 
 

ציוד להחתלה

משטח החתלה חד פעמי (שיכול לשמש למספר החתלות- מעולה לספיגה של הפרשות אם 
מחליפים חיתול והתינוק מחליט ”לשחרר“, סופג פליטות ועוד), משמש גם בהחתלה בבית על 

המשטח ובחוץ.

LIFE | משטח החתלה חד פעמי דיסניTULIPS | משטח החתלה חד פעמי

https://www.ecostore.co.il/product/baby-laundry-liquid/?adscale=1&utm_campaign=adscale_12059827086&utm_source=adscale_google&utm_medium=Ads&utm_campaign_name=SmartShopping_IL_V2+%5BProduct+Ads+Shopping%5D+%28Campaign+1%29&gclid=CjwKCAjwoZWHBhBgEiwAiMN66WsO0OXHkXa3XhO2ufq1JTKJ2iHi1_l6Z3jB8gD9CO44sdkXi-hoUhoCjBkQAvD_BwE
https://www.ecostore.co.il/product/ecover-washing-up-liquid-lemon/
https://www.ecostore.co.il/product/ecover-stain-remover/
https://www.ecostore.co.il/product/ecover-multi-action-spray/
https://www.ecostore.co.il/product/baby-fabric-conditioner-1-litre/
https://shop.super-pharm.co.il/infants-and-toddlers/baby-bedding/%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A3-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%97-%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%9C%D7%94-10-%D7%99%D7%97-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%95/p/562108?gclid=CjwKCAjwoZWHBhBgEiwAiMN66UW_hL6dIUXk0bFygTQfbqcSHcxd9IbJCL7sltdIDb0UlfiT9kkOdRoCHjIQAvD_BwE
https://ksp.co.il/web/item/126637
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משטח החתלה  
ציוד להחתלה- המשך

עדיפות למשטח עם נחשוש, מגן על הראש של התינוק, כדאי למדוד את השידה כדי להתאים את
הגודל, חשוב שכל החלקים יהיו ניתנים לכביסה. 

 NINO | משטח החתלה
NWLKSP -ניתן לרכוש עם קוד הנחה של הקהילה* 

מגבונים
נרצה מגבונים עם תכולת מים מקסימלית וללא חומרים שעלולים לגרום לגירוי בטוסיק התינוק. 

מגבוני קלנדולה היפואלרגניים |
Mommy Care

NWLKSP -ניתן לרכוש עם קוד הנחה של הקהילה* 

ONLY WIPES | מגבוני ויסקוזה יבשים
ONLY4NWL -ניתן לרכוש עם קוד הנחה של הקהילה* 

*יש לרכוש קופסא ייעודית להחזקת המגבונים- מרטיבים במים ומשתמשים. 

WATER WIPES | AMAZON מגבונים

https://ksp.co.il/web/cat/?search=NINO%20%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%97%20%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%9C%D7%94
https://ksp.co.il/web/item/127284
https://onlywipes.co.il/shop/
https://www.amazon.com/WaterWipes-Sensitive-Wipes-Count-Packs/dp/B008KJEYLO
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משחות החתלה
ציוד להחתלה- המשך

כדאי להחזיק משחה למניעה של תפרחת חיתולים ומשחה טיפולית. קיימות מספר אופציות. 

 WELEDA | משחת החתלה
למניעת תפרחת חיתולים 

 AQUAPHOR| משחת החתלה
משחה טיפולית

 INOTYOL| משחת החתלה
משחה טיפולית ל-3 ימים, 3 פעמים

ביממה. ניתן לרכישה ללא מרשם
בבתי המרקחת. 

Motherlove | משחת החתלה
משחה שמשמשת גם לטיפול וגם למניעה

 Badger| משחת החתלה
משחה טיפולית

 Zarbees| משחת החתלה
משחה יומית למניעה

Honest | משחת החתלה
משחה טיפולית 

A+D|  משחת החתלה
משחה יומית למניעה

https://shop.super-pharm.co.il/infants-and-toddlers/baby-care/%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%A7%D7%A8%D7%9D-%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%94/p/436201?gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4at_MMJX6NrrJoAT-l-EgIBXwvOUYhsvoYxfsAvhgm3lMuUW6raSb3QaApX4EALw_wcB
https://il.iherb.com/pr/aquaphor-baby-healing-ointment-3-oz-85-g/45769?gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4atc4Xg63S0hScBHuvdHD7yZT8rIAywg3p_clRxGJ3EywxQzy1ebDWAaApYkEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://shop.super-pharm.co.il/health/medicines/external-use/INOTYOL-50GR-CREAM/p/170063
https://il.iherb.com/pr/motherlove-diaper-balm-1-oz-29-5-ml/37469?gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4av9U1Ixhim4rkBoXf6RoKOcPotoBsoCS9amIg7Y_AdVqIyt5J3lQssaAuEuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://il.iherb.com/pr/the-honest-company-diaper-rash-cream-2-5-oz-70-8-g/99839
https://il.iherb.com/pr/badger-company-diaper-cream-calendula-with-beeswax-sunflower-2-9-fl-oz-87-ml/48618
https://il.iherb.com/pr/zarbee-s-baby-daily-bottom-balm-4-oz-113-g/96767
https://il.iherb.com/pr/a-d-diaper-rash-cream-with-dimethicone-and-zinc-oxide-4-oz-113-g/86256
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ציוד להחתלה- המשך

מזרן למיטת תינוקות 
מזרן נושם ויסקו 

NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

Baby Tech | מזרן נושם למיטת תינוקות
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

TOMMEE TIPPEE | פח חיתולים
מונע ריחות לא נעימים בחדר. 

NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

ציוד לחדר התינוק
מיטת תינוק / עריסה / מטחברת- עפ“י העדיפות שלכם וכתלות במקום שיש בחדר הורים. 

מומלץ שהתינוק יהיה בחדר הורים עד גיל שנה. 

מצעים- 
סדין למיטה 2-3 יחידות

סדין לעגלה- 2-3 יחידות
שמיכה חמה

שמיכת טטרה
 NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה ,NINO קישור למוצרי*

שידת החתלה- משמשת לאחסון בגדי התינוק והחלפת החיתולים (מונע כאבי גב עבור ההורים)
יש שידות בגדלים שונים בהתאם לגודל החדר. 

https://ksp.co.il/web/item/115937
https://ksp.co.il/web/item/121868
https://ksp.co.il/web/item/121902
https://ksp.co.il/web/cat/19843..20928
https://ksp.co.il/web/cat/19843..20928
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זמן אמבטיה

 Li�le | מד חום לאמבטיה
 Penguin

NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

כיסוי למושב אמבטיה דפני אפור
| שילב

מושב מתכוונן לאמבטיה 
דפני | שילב 

אמבט
חשוב להתאים לגודל חדר הרחצה. אמבטיות עומדות עם רגליים נוחות עבור ההורים מבחינת השליטה

על התינוק ושמירה על הגב שלנו בזמן הרחצה. 

 CARINO | אמבט של קרינו קידס
*ניתן לרכוש עם קוד הנחה 151184

TWIGY | אמבטיה מתקפלת
אמבטיה מתקפלת שמאפשרת ניידות, מתאימה לשימוש 

במקלחון או אמבטיות קטנות. 
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

NINO | מגבת עם כובע
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

 PLAYGRO | צעצועי אמבטיה
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

BEABA | דפני לאמבטיה

https://www.carino.co.il/items/3550778-%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-BEABA-%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A8-
https://ksp.co.il/web/item/130620
https://www.shilav.co.il/infant-care/bathrooms-bath-accessories/bath-seat442
https://www.shilav.co.il/pregnancy-and-childbirth/kl-mh-wat-crikh-lqrat-hlidh/kisvi-lmvwb-ambtih-dpni-apvr
https://www.carino.co.il/items/2919696-%D7%93%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-BEABA
https://ksp.co.il/web/brand/25246
https://ksp.co.il/web/item/130276
https://ksp.co.il/web/item/134194
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זמן טיפוח

 NUBY | סט מברשת ומסרק

MUSTELA | שמן רחצה
מגיל לידה מומלץ להשתמש בשמן לאמבטיה 

ששומר על לחות העור של התינוק ומטפל ביובש

NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

Nature’s Gate | סבון גוף ושמפו לתינוק
אפשרי לשימוש מגיל לידה. משמש אותנו בהתחלה 

בעיקר לשטיפת הטוסיק ואיברי המין

Aquaphor | סבון גוף ושמפו לתינוק
מצוין לעור התינוק, משאיר את העור מלא לחות 

ובתחושה של שמן. יכול להיות חומר הרחצה
היחידי כתחליף לשמן האמבטיה

MUSTELA | קרם לטיפול בקשקשת
קרם לטיפול בקשקשת של התינוק, השילובים 

הצהובים בקרקפת. 

MUSTELA | שמפו קצף לקשקשת
שמפו מקציף לטיפול בקשקשת של התינוק, 

השילובים הצהובים בקרקפת. 

https://www.mustela.co.il/pages/cleansing-oil-dry-skin
https://il.iherb.com/pr/nature-s-gate-nature-baby-shampoo-wash-16-fl-oz-473-ml/6197
https://il.iherb.com/pr/aquaphor-baby-wash-shampoo-fragrance-free-25-4-fl-oz-750-ml/73264
https://il.iherb.com/pr/mustela-cradle-cap-cream-1-35-fl-oz-40-ml/99748
https://il.iherb.com/pr/mustela-foam-shampoo-for-newborns-5-07-fl-oz-150-ml/102581
https://ksp.co.il/web/item/126625
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זמן טיפוח- המשך

 NUBY | משטח לייבוש בקבוקים

BIBU BABY | משייף ציפורניים לתינוקות

NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

Mommy Care | תרמוס נירוסטה
מצוין ליציאה החוצה, שומר על חום ונוח להכנת 

תמ“ל מחוץ לבית. 

Madela | שקיות סטריליזיציה
20 שימושים לשקית 

BB LUV | סטריליזטור נייד
נוח לטיולים כדי לבצע סטריליזציה בשטח למוצצים

/ בקבוקים ועוד. 
 NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

זמן האכלה

https://www.mamaguru.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A3-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA
https://ksp.co.il/web/item/130718
https://www.shilav.co.il/wqivt-strlizcih-lmiqrv?gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4au-6_kY4zTM-JgqIApRzloIyrsU7l2BCGSS3jgjw3FWFPJ6dxkgI-saAoAGEALw_wcB
https://ksp.co.il/web/item/124115
https://ksp.co.il/web/item/72763
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זמן האכלה- המשך

HEGEN | בקבוק
 CNWL10 ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

בקבוקים
רצוי לרכוש שני סוגים כדי לחשוף את התינוק לגיוון. מתייחסת לבקבוקים שמתאימים ליונקים וגם למתן תמ“ל. 

כדאי לרכוש גדלים שונים מ- 60-240 מ“ל. 

LANSINOH | בקבוק
 NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

 NIP | מברשת ניקוי בקבוקים
 NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

AVENT | מברשת ניקוי בקבוקים

  NUBY | מברשת ניקוי בקבוקים
NWL ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

 NUBY | מחלק מנות
 NWL ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

מוצצים
מוצצים

אם מחליטים לתת מוצץ כדאי להרגיל למספר סוגים (1-2 מכל סוג, 2 סוגים). 

תיק לאחסון מוצץ
יש כאלה שנתלים על העגלה שנוחים לשימוש + תופסן למוצץ שאפשר להצמיד לבגד התינוק. 

https://hegen.co.il/
https://ksp.co.il/web/item/154243
https://ksp.co.il/web/item/79205
https://shop.super-pharm.co.il/infants-and-toddlers/nursing-and-feeding/brushes-and-soap-bottles-and-baby/%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A1/p/14373
https://nuby.co.il/shop/accessories/%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/
https://nuby.co.il/shop/accessories/%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%9c-%d7%9c%d7%90%d7%91%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91/
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ציוד הנקה

HEGEN | משאבה חשמלית דו-צדדית
 CNWL10 ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

שקיות לשימור חלב אם |
MADELA \ LANCINO \ NUK

רפידות הנקה רב פעמיות |
Alpha Mom

Nursewithlove ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

משאבה חשמלית דו-צדדית | 
AMEDA Finesse

רפידות הנקה חד פעמיות |
Mommy Care

HAKAA | כוס טפטופים
Nursewithlove ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

HAKAA | אספן חלב
Nursewithlove ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

MAMA-SITA | כרית הנקה
NWL ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

https://hegen.co.il/product/%d7%a1%d7%98-%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%91%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%94-hegen-pctotm/
https://ksp.co.il/web/item/68664
https://il.iherb.com/pr/nuk-seal-n-go-breast-milk-bags-25-storage-bags-6-oz-180-ml-each/65494
https://alphamom.co.il/product/%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%94-%d7%a8%d7%91-%d7%a4%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://shop.super-pharm.co.il/infants-and-toddlers/nursing-and-feeding/breast-pumps/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99-%D7%A7%D7%A8-%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%94-50-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA/p/609774?gclid=Cj0KCQjwxJqHBhC4ARIsAChq4as-zDWJJnYVe7YDKzuCx_7ziz3jyD6P0l6Pyxtnl-YM1DfRs0yIQN4aAmT6EALw_wcB
https://alphamom.co.il/product/haakaa-clasic/
https://alphamom.co.il/product/%d7%90%d7%a1%d7%a4%d7%9f-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%90%d7%9d-ladybug/
https://www.mama-sita.com/%d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%94/
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שונות

 BEABA | טרמפולינה
*ניתן לרכוש עם קוד הנחה 151184 

 Chicco | כסא בטיחות לרכב
 Next Fit Zip

YAMAYO | מנורת לילה
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

מצוינת להנקה והחלפת חיתול.
אפשרות לכוון את עוצמת האור.

תאורה עדינה שאינה מעוררת את 
התינוק. 

YAMAYO | מכשיר אדים קרים מיני
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

מיועד להעלאת הלחות בחדר השינה של התינוק, 
עוזר במצבים של צינון ושיעול ומקל על הנשימה.

חובה לנקות אחרי כל שימוש ולהחליף מים בתדירות 
גבוהה למניעת הצטברות חיידקים. 

מכשיר רעש לבן | 
DREAMEGG

YAMAYO | מאוורר לעגלה
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

מושלם לימי הקיץ החמים 

מתקן שקיות לחיתולים |
NWLKSP ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

נוח ביציאה מחוץ לבית, למקרה שאין פח זמין.
יכול לשמש גם לאיסוף הבגדים הרטובים.  

BEABA | תיק גב
NWL ניתן לרכוש עם קוד הנחה*

  

https://www.carino.co.il/items/2919723-%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%9B%D7%A1%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%91-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7%D7%99%D7%9D-BEABA?gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszkIvD-tDUlLrE4qTn5o6PAGaTO9IkenZQo71hig5Jx_yTJmwbCWHeRoCS5sQAvD_BwE
https://ksp.co.il/web/item/71634
https://ksp.co.il/web/item/148483
https://ksp.co.il/web/item/148504
https://ksp.co.il/web/item/148508
https://www.ninelife.co.il/products/dreamegg-white-noise-sound-machine-bundle-d1-sleep-sound-machine-and-d3-rechargeable-noise-machine-with-internal-battery-bundle-for-baby-adults-home-office-travel
https://ksp.co.il/web/item/100205
https://www.maayanraichman.com/
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עגלה
איך לבחור את האחת עבורכם:

- תקציב
- צרכים (מה משקל העגלה? כיצד היא מתקפלת ומה נוחות הניוד ברכב? האם צריך אביזרים נוספים או שהיא מגיעה עם הכל כלול).

- האם הצילון מספיק?
- איכות הבד, נוחות ניקוי

- האם ניתן לקפל ביד אחת? 
- גובה העגלה בהתאמה לגובה שלכם (כמה נוח להוציא ולהכניס את התינוק?

- בטיחות (רתמות)
- גלגלים (קטנים לסביבה עירונית, גדולים לסביבה של מושב/ קיבוץ)

-חומר הגלגלים (משפיע על בלאי)
-שילדה (צבע בהיר רואים פחות נזקי שריטות לעומת צבעים כהים)

- אחריות (מנגנון תפעול)
- זווית הטיולון (האם מגיעה לשכיבה מלאה 180? דבר המאפשר לשים את הילד לשינה ולהעביר יותר מוקדם לטיולון 

במידה והאחוזון גובה גבוהה).

מנשא 
איך לבחור את האחד עבורכם:

עדיפות לרכוש אחרי הלידה ולמדוד יחד עם הילד.  קיימים שלושה סוגים- קשירה, אורתופדי, טבעות. 
אפשר לראות סרטונים להדגמה באינסטגרם לכל סוג. 

 

עזרה ראשונה
- נובימול

- אוטריוני טיפות לאף- מי מלח
- שמן אקליפטוס- רדיאטה מגיל שלושה חודשים

- קולדי משחה מחממת לבית החזה
- ג‘נבול קפסולות שמנים מגיל שלושה חודשים

- סימיקול לגזים
- מדחום דיגיטלי
- אלכוהול 70%

מנשא מדמה ערסול
של קשירה עם 

פונקציות של מנשא 
אורתופדי עבור 

ההורה. 
אפשרי מגיל לידה מ-  
3.2 ק“ג ועד 11.2 ק“ג

מנשא משולב קשירה מקדימה וגב
 תומך רציף מאחורה. לא צריך לדעת 

לקשור, ועדיין להנות ממנשא
עוטף מרגע הלידה. 

מנשא אורתופדי 
להורה.

מאוורר בגלל הרשת 
שממנו הוא עשוי. 

נוח מגיל לידה.
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