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Cu m t e a j u t ă a c e s t t i p d e t r a n s p o r t ?
Copilul nou-născut are nevoie în mod natural de o apropiere fizică permanentă, aşa cum
a fost ghemuit şi plimbat fătul în pântecul mamei. Pentru dezoltarea fizică şi mentală
este esenţială menţinerea copilului în apropierea mamei, lucru care ajută la formarea
legăturii dintre aceasta şi copil.
Accesorii practice de zi cu zi.
Mâinile sunt libere, astfel încât treburile
casnice, grădinăritul pot fi efectuate fără
a fi nevoie să lăsaţi copilul deoparte.

Apropiere fizică pentru
întreaga familie.
Deplasarea în mijloacele de
transport în comun, pe scări şi în
clădiri înalte este mult mai uşoară.
Puteţi merge la cumpărături fără
probleme, să participaţi la diferite
programe, excursii sau să alăptaţi discret.

Atenţie şi apropiere pentru
fiecare copil.
Ajută la crearea unităţii dintre
fraţi şi în acelaşi timp îl educă şi
îi arată celui mai mare exemplu
despre grija pentru bebeluş.

Calmare şi adormire cu uşurinţă!
Acest mod de transport îl ajută enorm pe bebeluş să se
liniştească, să adoarmă şi să se calmeze uşor chiar şi atunci
când este agitat.

www.babyzoo.ro

Care sunt proprietăţile unui por t-bebe bun?
Un marsupiu inadecvat devine rapid dificil de purtat, de aceea este
foarte important să alegeţi un dispozitiv potrivit.
• Să fie sigur şi confortabil pentru bebeluş şi întreaga familie: poziţia să fie
cât mai aproape de centrul nostru de greutate, cu faţa către noi, pe şold
sau în spate, pentru că astfel transportul bebeluşului devine foarte
simplu şi uşor.
• Potrivit pentru dezvoltarea fizică sănătoasă a şoldului
bebeluşului: specialiştii ortopezi recomandă ca poziţia copilului
să fie cu picioarele depărtate şi genunchii ridicaţi în sus.
• Să fie suficient de strâns pentru a trage şi susține coloana
vertebrală a copilului aflată în continuă dezvoltare.
• Să fie funcţional pentru întreaga familie: să fie un dispozitiv
versatil, ce se poate folosi în multe moduri de transport pentru
diferite situaţii din viaţă.
• Să-ţi facă plăcere să-l foloseşti şi să-l porţi: să aibă design atractiv
şi la modă.
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Wrap elastic

Wrap textil

Sling cu inele

Mei Tai

(De la naştere –
până la 8 kg)

(De la naştere –
până la 3 ani)

De la naştere –
până la 3 ani)

(De la 2 luni –
până la 3 ani)

149 RON

139 RON

129 RON

239 RON

nandu

Port-bebe

Port-bebe cu
cataramă
(De la naştere - până la
1,5 ani)

459 RON

www.nandu-wrap.com

Î ţ i p l a ce ? Poţi să cum p eri d e aic i: w w w.babyzo o.ro

