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RƠ LƯỠI, BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG XỎ NGÓN CHO BÉ
•
•
•
•

Được làm từ vật liệu silicone chất lượng cao, không chứa BPA, siêu mềm, chịu nhiệt đến 150oC và an toàn cho trẻ em.
Bản chải đánh răng cho bé silicon dạng xỏ ngón làm sạch răng và rơ lưỡi cho bé
Mặt bàn chải được chế tạo như những sợi tơ siêu mềm, mát xa nướu răng kích thích mọc răng trong thời kỳ răng sữa phát triển.
Dễ làm sạch, bền nhiệt, an toàn với máy tiệt trùng, lò vi sóng và nước rửa chén.

Mã SP : UP4001C

Mã SP : UP4002C

STANDARD EDITION
Bàn chải đánh răng, rơ lưỡi xỏ ngón silicon
Giá: 18.000 Đ

Bàn chải đánh răng, rơ lưỡi xỏ ngón silicon
Giá: 30.000 Đ
Sản xuất tại Đài Loan
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RƠ LƯỠI XỎ NGÓN SILICONE SIÊU MỀM
•
•
•
•
•

Mã SP : UP4001N

Rơ lưỡi xỏ ngón silicone siêu mềm
Giá: 24.000 Đ

100% Silicon siêu mềm chất lượng an toàn thực phẩm
Bàn chải có thể uốn, lắp vừa vào ngón tay
Thiết kế 2 mặt: 1 mặt có lông cọ mềm để làm sạch răng và lưỡi bé, mặt đối diện có núm tròn nổi trên bề mặt dùng để mát xa nướu răng
Bền, dễ làm sạch, tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc sóng viba.
Dùng cho trẻ 0 -18 tháng tuổi.

Mã SP : UP4002NH

Rơ lưỡi xỏ ngón silicone siêu mềm kèm hộp
đựng - màu hồng
Giá: 39.000 Đ

7

Mã SP : UP4002NX

Rơ lưỡi xỏ ngón silicone siêu mềm kèm hộp
đựng - màu xanh
Giá: 39.000 Đ
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TY NGẬM CHO BÉ KHÔNG BPA
•
•
•
•
•

02

Được làm từ 2 loại vật liệu chất lượng cao không BPA (Polypropylen & Silicon).
Ty ngậm silicon siêu mềm không màu, không mùi, an toàn với trẻ sơ sinh.
Đầu ti mô phỏng hình dáng ti mẹ kích thích sự phát triển răng lợi cho bé.
Nắp đậy giữ ty ngâm luôn sạch sẽ và vệ sinh.
Màng chắn ty ngậm có lỗ thông hơi tránh làm ngứa da bé.

Mã SP : UP0281NH

Mã SP : UP0281NX

TY NGẬM CHỈNH NHA CHO BÉ KHÔNG BPA

• Ty ngậm silicon siêu mềm không màu, không mùi, an toàn với trẻ sơ sinh.
• Đầu ty mô phỏng hình dáng ti mẹ kích thích sự phát triển răng lợi cho bé, tránh
được các tật xấu về răng miệng (răng bị chìa, bị hô,..).
• Ty ngậm được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi và tạo cho bé cảm giác thích
thú như khi được bú ty mẹ.
• Tấm chắn ty mềm, có độ cong giúp ty ôm sát má và vừa vặn với khuôn miệng bé

Mã SP : UP0283NH

Mã SP : UP0281NC

•
•
•
•
•

Nắp đậy giúp giữ ty ngâm luôn sạch sẽ và vệ sinh.
Màng chắn ty ngậm có lỗ thông hơi tránh làm ngứa da bé.
Ty ngậm có thiết kế dạng cong, không cạnh sắc nhọn, tuyệt đối an toàn cho bé.
Chất liệu silicone siêu mềm giúp bé luôn cảm thấy thư giãn khi ngậm ty.
Có thể tiệt trùng bằng máy tiệt trùng và lò vi sóng

Mã SP : UP0283NX

Ty Ngậm Chỉnh Nha Cho Bé Không BPA – 1 chiếc New
Giá: 32.000 Đ

Ty Ngậm Chỉnh Nha Cho Bé Không BPA – 1 chiếc New
Giá: 32.000 Đ

Ty ngậm cho bé không BPA - 1 chiếc

Giá: 32.000 Đ
Sản xuất tại Thái Lan
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TY NGẬM CHO BÉ KHÔNG BPA
•
•
•
•
•

02

Được làm từ 2 loại vật liệu chất lượng cao không BPA (Polypropylen & Silicon).
Ty ngậm silicon siêu mềm không màu, không mùi, an toàn với trẻ sơ sinh.
Đầu ti mô phỏng hình dáng ti mẹ kích thích sự phát triển răng lợi cho bé.
Nắp đậy giữ ty ngâm luôn sạch sẽ và vệ sinh.
Màng chắn ty ngậm có lỗ thông hơi tránh làm ngứa da bé.

Mã SP : UP0282NH

Mã SP : UP0282NX

Sản xuất tại Thái Lan

Mã SP : UP0282NC

TY NGẬM CHỈNH NHA CHO BÉ KHÔNG BPA

• Ty ngậm silicon siêu mềm không màu, không mùi, an toàn với trẻ sơ sinh.
• Đầu ty mô phỏng hình dáng ti mẹ kích thích sự phát triển răng lợi cho bé, tránh
được các tật xấu về răng miệng (răng bị chìa, bị hô,..).
• Ty ngậm được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi và tạo cho bé cảm giác thích
thú như khi được bú ty mẹ.
• Tấm chắn ty mềm, có độ cong giúp ty ôm sát má và vừa vặn với khuôn miệng bé

Mã SP : UP0281ZH

Ty Ngậm Chỉnh Nha Không BPA 1 chiếc New
Giá: 32.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan

8

Nắp đậy giúp giữ ty ngâm luôn sạch sẽ và vệ sinh.
Màng chắn ty ngậm có lỗ thông hơi tránh làm ngứa da bé.
Ty ngậm có thiết kế dạng cong, không cạnh sắc nhọn, tuyệt đối an toàn cho bé.
Chất liệu silicone siêu mềm giúp bé luôn cảm thấy thư giãn khi ngậm ty.
Có thể tiệt trùng bằng máy tiệt trùng và lò vi sóng

Mã SP : UP0281ZX

Ty Ngậm Chỉnh Nha Không BPA 1 chiếc New
Giá: 32.000 Đ

Ty ngậm cho bé không BPA - 2 chiếc
Giá: 59.000 Đ

•
•
•
•
•

Sản xuất tại Thái Lan
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02

TY NGẬM CHỈNH NHA CHO BÉ KHÔNG BPA

• Ty ngậm silicon siêu mềm không màu, không mùi, an toàn với trẻ sơ sinh.
• Đầu ty mô phỏng hình dáng ti mẹ kích thích sự phát triển răng lợi cho bé, tránh
được các tật xấu về răng miệng (răng bị chìa, bị hô,..).
• Ty ngậm được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi và tạo cho bé cảm giác thích
thú như khi được bú ty mẹ.
• Tấm chắn ty mềm, có độ cong giúp ty ôm sát má và vừa vặn với khuôn miệng bé

Mã SP : UP0284NH

•
•
•
•
•

Nắp đậy giúp giữ ty ngâm luôn sạch sẽ và vệ sinh.
Màng chắn ty ngậm có lỗ thông hơi tránh làm ngứa da bé.
Ty ngậm có thiết kế dạng cong, không cạnh sắc nhọn, tuyệt đối an toàn cho bé.
Chất liệu silicone siêu mềm giúp bé luôn cảm thấy thư giãn khi ngậm ty.
Có thể tiệt trùng bằng máy tiệt trùng và lò vi sóng

Mã SP : UP0284NX

Ty Ngậm Chỉnh Nha Cho Bé Không BPA – 2 chiếc New
Giá: 67.000 Đ

03

HÚT MŨI DÂY CHO BÉ
•
•
•
•
•

Được làm từ vật liệu chất lượng cao (Polypropylene (PP), Polystyene (PS) và Silicone, không chứa BPA, an toàn cho trẻ em.
Làm sạch mũi cho bé, hút dễ dàng và hiệu quả dịch mũi giúp cho bé thở dễ dàng.
Cha mẹ có thể điều khiển lực hút cho phù hợp.
Đầu hút bằng silicon đưa vào mũi bé rất vừa vặn không gây tổn thương niêm mạc mũi non nớt của bé, không làm bé đau.
Dễ làm sạch, có thể tháo rời từng bộ phận, mở cốc chứa dịch mũi, tháo nắp đậy và rửa sạch bằng nước rửa bình

Mã SP : UP1006CH

Ty Ngậm Chỉnh Nha Cho Bé Không BPA – 2 chiếc New
Giá: 67.000 Đ

Mã SP : UP1006CX

Mã SP : UP1006CT

Hút mũi dây cho bé
Giá: 56.000 Đ
Sản xuất tại Thái Lan
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TY NGẬM CHỈNH NHA CHO BÉ 100% SILICON
• Được làm từ 1 miếng 100% silicon 3 trong 1 (vòng đeo, màng chắn và núm ty)
chất lượng cao
• Đầu ty cấu tạo chỉnh nha giúp cho việc phát triển răng miệng tự nhiên do vừa khít
với vòm miệng của bé

Mã SP : UP0285NH

Ty Ngậm Chỉnh Nha Cho Bé 100% silicon (màu hồng) New
Giá: 44.000 Đ

•
•
•
•

Vòng đeo để có thể dễ dàng cầm nắm hoặc mang đi
Nắp đậy giữ ty ngậm luôn sạch sẽ và vệ sinh
Màng chắn ty ngậm có lỗ thông hơi tránh làm ngứa da bé
An toàn với nước sôi, máy tiệt trùng và sóng viba.

Mã SP : UP0285NX

Sản xuất tại Đài Loan
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HÚT MŨI DÂY CAO CẤP BẰNG SILICONE CHO BÉ
•
•
•
•
•

Được làm từ vật liệu chất lượng cao (Polypropylene (PP), Polystyene (PS) và Silicone, không chứa BPA, an toàn cho trẻ em.
Làm sạch mũi cho bé, hút dễ dàng và hiệu quả dịch mũi giúp cho bé thở dễ dàng.
Cha mẹ có thể điều khiển lực hút cho phù hợp.
Đầu hút bằng silicon đưa vào mũi bé rất vừa vặn không gây tổn thương niêm mạc mũi non nớt của bé, không làm bé đau.
Dễ làm sạch, có thể tháo rời từng bộ phận, mở cốc chứa dịch mũi, tháo nắp đậy và rửa sạch bằng nước rửa bình

Mã SP : UP1008CH

Ty Ngậm Chỉnh Nha Cho Bé 100% silicon (màu xanh) New
Giá: 44.000 Đ

Mã SP : UP1008CX

Hút mũi dây cao cấp bằng silicone cho bé
Giá: 80.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

Sản xuất tại Thái Lan
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Mã SP : UP1008CT

11

03

HÚT MŨI ĐẦU MỀM CHO BÉ
•
•
•
•
•

Mã SP : UP1002NH

04

05

Được làm từ vật liệu chất lượng cao (Polypropylene (PP), Polystyene (PS) và TPR, không chứa BPA
Làm sạch mũi cho bé, hút dễ dàng và hiệu quả dịch mũi giúp cho bé thở dễ dàng.
Có thể điều khiển lực hút cho phù hợp.
Đầu hút rất vừa vặn không gây tổn thương niêm mạc mũi non nớt của bé, không làm bé đau.
Dễ làm sạch, có thể tháo rời từng bộ phận, mở cốc chứa dịch mũi, tháo nắp đậy và rửa sạch bằng nước rửa bình

Mã SP : UP1002NT

Hút mũi đầu mềm cho bé
Giá: 36.000 Đ

Thiết kế gọn, chặt, vệ sinh, tích kiệm diện tích, tiện lợi khi đi du lịch hoặc cho bé ăn vào ban đêm.
Làm từ vật liệu Polypropylnene cao cấp không BPA, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
Hộp đựng sữa được thiết kế dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng

Mã SP : UP4007NX

Mã SP : UP8003C

Mã SP : UP8011C

Mã SP : UP8013C

Hộp đựng sữa bột 3 ngăn không
BPA

Hộp đựng sữa bột 4 ngăn không
BPA

Hộp đựng sữa bột 3 ngăn trong
suốt có vách ngăn không BPA

Hộp đựng sữa bột 4 ngăn trong
suốt có vách ngăn không BPA

Giá: 59.000 Đ

Giá: 67.000 Đ

Giá: 67.000 Đ

Giá: 76.000Đ

• 3 ngăn đựng sữa có thể tháo rời.
• Mỗi ngăn đựng sữa có thể chứa 55 gram
sữa bột hoặc 20 gram bột ăn dặm.

• 4 ngăn đựng sữa có thể tháo rời.
• Mỗi ngăn đựng sữa có thể chứa 55 gram
sữa bột hoặc 20 gram bột ăn dặm.

• 3 ngăn đựng sữa trong suốt tiện lợi khi
quan sát từ bên ngoài.
• Có vách ngăn và có thể lắp hoặc tháo rời:
gọn, chặt, vệ sinh
• Mỗi ngăn đựng sữa có thể chứa 46 gram
sữa bột hoặc 17 gram bột ăn dặm.

• 4 ngăn đựng sữa trong suốt tiện lợi khi
quan sát từ bên ngoài.
• Có vách ngăn và có thể lắp hoặc tháo rời:
gọn, chặt, vệ sinh
• Mỗi ngăn đựng sữa có thể chứa 46 gram
sữa bột hoặc 17 gram bột ăn dặm.

Sản xuất tại Đài Loan

05

• Được làm từ chất liệu thép không gỉ
• Bộ sản phẩm bao gồm: kéo cắt móng tay, bấm móng tay, dũa móng tay và hộp đựng bằng nhựa.

Mã SP : UP4007NH

•
•
•
•
•

Mã SP : UP8001C

Sản xuất tại Thái Lan

HỘP DỤNG CỤ CHĂM SÓC MÓNG TAY CHO BÉ

HỘP CHIA SỮA, HỘP ĐỰNG SỮA BỘT KHÔNG BPA

HỘP CHIA SỮA, HỘP ĐỰNG SỮA BỘT KHÔNG BPA
•
•
•
•
•

Thiết kế gọn, chặt, vệ sinh, tích kiệm diện tích, tiện lợi khi đi du lịch hoặc cho bé ăn vào ban đêm.
Làm từ vật liệu Polypropylnene cao cấp không BPA, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
Hộp đựng sữa được thiết kế dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Dễ dàng lau chùi vệ sinh.
- Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng

Mã SP : UP8005CH

Mã SP : UP8005CX

Hộp chia sữa tròn 4 ngăn không BPA
Giá: 66.000 Đ

Hộp dụng cụ chăm sóc móng tay cho bé New

Giá: 51.000 Đ

• 4 ngăn đựng sữa trong suốt tiện lợi khi quan sát từ bên ngoài.
• Mỗi ngăn đựng sữa có thể chứa 55 gram sữa bột hoặc 20 gram bột ăn dặm.
• Có 2 màu: Xanh, Hồng.
Sản xuất tại Đài Loan

Sản xuất tại Thái Lan
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05

HỘP CHIA SỮA, HỘP ĐỰNG SỮA BỘT KHÔNG BPA
•
•
•
•
•

05

Thiết kế gọn, chặt, vệ sinh, tích kiệm diện tích, tiện lợi khi đi du lịch hoặc cho bé ăn vào ban đêm.
Làm từ vật liệu Polypropylnene cao cấp không BPA, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
Hộp đựng sữa được thiết kế dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng.

HỘP ĐỰNG SỮA BỘT 3 NGĂN CÓ NẮP LẬT KHÔNG BPA
•
•
•
•
•

Mã SP : UP8009NH
Mã SP : UP8006NH

Mã SP : UP8006NX

Được làm từ vật liệu nhựa PP cao cấp, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
3 ngăn đựng sữa có thể tháo rời, thiết kế cổ bình và nắp lật cho phép đổ sữa trực tiếp vào bình.
Mỗi ngăn đựng sữa hoặc thức ăn phù hợp với nhu cầu từng bữa ăn của bé
Thích hợp mang đi khi đi xa hoặc cho bé ăn đêm
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng

Mã SP : UP8009NL

Mã SP : UP8006NT

Hộp đựng sữa bột 3 ngăn có nắp lật New
Giá: 51.000 Đ

Mã SP : UP8009NX

Hộp chia sữa tròn 3 ngăn không BPA New
Giá: 46.000 Đ
•
•
•
•

Được làm từ vật liệu Polypropylnene cao cấp, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
3 ngăn đựng sữa trong suốt tiện lợi, hợp vệ sinh
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng.
Có 3 màu: Xanh, Trắng, Hồng.

Sản xuất tại Thái Lan

05

KHOANG CHIA SỮA 3 NGĂN CHO BÉ
•
•
•
•
•

05

Thiết kế gọn, chặt, vệ sinh, tích kiệm diện tích, tiện lợi khi đi du lịch hoặc cho bé ăn vào ban đêm.
Làm từ vật liệu Polypropylnene cao cấp không BPA, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
Hộp đựng sữa được thiết kế dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Dễ dàng lau chùi vệ sinh.
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP8015NH

Mã SP : UP8012NH

HỘP ĐỰNG SỮA BỘT CÓ VÁCH NGĂN KHÔNG BPA
•
•
•
•
•

Sản xuất tại Thái Lan

Được làm từ vật liệu nhựa PP cao cấp, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
3 ngăn đựng sữa có thể tháo rời, có nắp đậy cho từng ngăn.
Mỗi ngăn đựng sữa hoặc thức ăn phù hợp với nhu cầu từng bữa ăn của bé.
Thích hợp mang đi khi đi xa hoặc cho bé ăn đêm.
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP8015NL

Mã SP : UP8012NX

Mã SP : UP8015NX

Hộp đựng sữa bột có vách ngăn New
Giá: 48.000 Đ

Khoang chia sữa 3 ngăn cho bé New
Giá: 49.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan

14

Sản xuất tại Thái Lan

15

HỘP ĐỰNG SỮA BỘT 3 NGĂN KHÔNG BPA

05

•
•
•
•
•

Mã SP : UP8010NH

BÌNH SỮA P.E.S CỔ THƯỜNG KHÔNG BPA, CÓ NÚM TY SILICON SIÊU MỀM CHỐNG SẶC

06

Được làm từ vật liệu nhựa PP cao cấp, bền, không vỡ chịu nhiệt -20 độ đến 110 độ C.
3 ngăn đựng sữa có thể tháo rời
Mỗi ngăn đựng sữa hoặc thức ăn phù hợp với nhu cầu từng bữa ăn của bé
Thích hợp mang đi khi đi xa hoặc cho bé ăn đêm
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng

•
•
•
•
•

Bình sữa đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN-14350 được làm bằng nhựa PES (Polyethersulfone) siêu bền, chịu nhiệt tới 180 độ C không chứa BPA, PVC, Phthalate.
Núm ty được làm từ silicon đạt tiêu chuẩn FDA (Mỹ): siêu mềm như ti mẹ,không dính, không mùi, không chứa nitrosamine.
Lỗ chữ thập ngăn rỉ sữa khi bình bị nghiêng hoặc bị úp ngược. Hệ thống cổ bình, nắp đậy và núm ty, vừa vặn kín khít phù hợp lưu trữ sữa hoặc mang đi.
Van chống sặc với lỗ thông khí ở chân núm ty có tác dụng loại bỏ chân không trong quá trình cho bé bú.
Tất cả các bộ phận đều bền nhiệt, an toàn với nước rửa chén. Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, bằng máy tiệt trùng hơi nước hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP8010NL
Mã SP : UP02401CC

Mã SP : UP02401CL

Mã SP : UP02801CC

Mã SP : UP02801CL

Hộp đựng sữa bột 3 ngăn New
Giá: 51.000 Đ

Mã SP : UP8010NX

120ML

0-3M

120ML

0-3M

240ML

3M+

06

•
•
•
•
•

Mã SP : UP06401CX

Bình sữa đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN-14350 được làm bằng nhựa PP (Polypropylene), chịu nhiệt tới 120oC không chứa BPA, PVC, Phthalate.
Núm ty được làm từ silicon đạt tiêu chuẩn FDA (Mỹ): siêu mềm như ti mẹ, không dính, không mùi, không chứa nitrosamine.
Lỗ chữ thập ngăn rỉ sữa khi bình bị nghiêng hoặc bị úp ngược. Hệ thống cổ bình, nắp đậy và núm ty, vừa vặn kín khít phù hợp để lưu trữ sữa hoặc mang đi.
Van chống sặc với lỗ thông khí ở chân núm ty có tác dụng loại bỏ chân không trong quá trình cho bé bú.
Tất cả các bộ phận đều bền nhiệt, an toàn với nước rửa chén. Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, bằng máy tiệt trùng hơi nước hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP06401CL

120ML

0-3M

Mã SP : UP06801CX

120ML

0-3M

Mã SP : UP06801CL

240ML

3M+

240ML

Bình sữa P.E.S cổ thường 240ml không BPA, có núm ty silicon siêu mềm
chống sặc

Giá: 115.000 Đ

Giá: 130.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

07

BỘ 2 THÌA ĂN DẶM SIÊU MỀM KHÔNG BPA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Thermoplastic Rubber (TPR) , không chứa BPA, chất độc hại, không dính và
an toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
• Cán dài thích hợp lấy thức ăn trong lọ, hộp đựng thức ăn đáy sâu.
• Dễ chịu khi gặm nướu và an toàn cho bé tự tập xúc ăn.

Mã SP : UP3007LX

Mã SP : UP3007XC

Mã SP : UP3007XX

Mã SP : UP3007HH

3M+

Bình sữa P.P cổ thường 120ml không BPA, có núm ty silicon siêu mềm
chống sặc

Bình sữa P.P cổ thường 240ml không BPA, có núm ty silicon siêu mềm
chống sặc

Giá: 65.000 Đ

Giá: 70.000 Đ

Mã SP : UP3007CL

Bộ 2 thìa ăn dặm siêu mềm không BPA
Giá: 69.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

Sản xuất tại Đài Loan

16

3M+

Bình sữa P.E.S cổ thường 120ml không BPA, có núm ty silicon siêu mềm
chống sặc

Sản xuất tại Thái Lan

BÌNH SỮA P.P CỔ THƯỜNG KHÔNG BPA, CÓ NÚM TY SILICON SIÊU MỀM CHỐNG SẶC

240ML

17

07
Mã SP : UP3028YX

Mã SP : UP3028GX

THÌA ĂN DẶM SIÊU MỀM KHÔNG BPA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Silicon siêu mềm chịu nhiệt, không chứa BPA, chất độc hại, không dính và
an toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
• Siêu mềm, siêu nhẹ miệng rộng , dễ chịu khi gặm nướu và an toàn cho bé tự tập xúc ăn.
• Bền chắc, an toàn với nước rửa chén. Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc bằng lò vi sóng

Mã SP : UP3028YL

Mã SP : UP3028GH

Mã SP : UP3028YC

Mã SP : UP3028YH

07

BỘ 2 THÌA ĂN DẶM SIÊU MỀM CÁN DÀI KHÔNG BPA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Thermoplastic Rubber (TPR) , không chứa BPA, chất độc hại, không dính và
an toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
• Cán dài thích hợp lấy thức ăn trong lọ, hộp đựng thức ăn đáy sâu.
• Dễ chịu khi gặm nướu và an toàn cho bé tự tập xúc ăn.

Mã SP : UP3022LX

Mã SP : UP3022XC

Mã SP : UP3022XX

Mã SP : UP3022HH

Mã SP : UP3022CL

Bộ 2 thìa ăn dặm siêu mềm cán dài không BPA
Giá: 69.000 Đ

Thìa ăn dặm silicon siêu mềm không BPA
Giá: 52.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

07

THÌA ĂN DẶM SIÊU MỀM KHÔNG BPA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Silicon siêu mềm chịu nhiệt, không chứa BPA, chất độc hại, không dính và
an toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
• Siêu mềm, siêu nhẹ miệng rộng , dễ chịu khi gặm nướu và an toàn cho bé tự tập xúc ăn.
• Bền chắc, an toàn với nước rửa chén. Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc bằng lò vi sóng

Mã SP : UP3028CL

Mã SP : UP3028LX

Sản xuất tại Đài Loan

07

THÌA ĂN DẶM SIÊU MỀM CÁN DÀI KHÔNG BPA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Silicon siêu mềm chịu nhiệt, không chứa BPA, chất độc hại, không dính và
an toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
• Cán dài thích hợp lấy thức ăn trong lọ, hộp đựng thức ăn đáy sâu.
• Bền chắc, an toàn với nước rửa chén. Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP3029YX

Mã SP : UP3029YL

Mã SP : UP3029GX

Mã SP : UP3029GH

Mã SP : UP3029YC

Mã SP : UP3029YH

Mã SP : UP3028XC

Thìa ăn dặm silicon siêu mềm cán dài không BPA
Giá: 50.000 Đ

Thìa ăn dặm silicon siêu mềm không BPA
Giá: 92.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

18

Sản xuất tại Đài Loan

19

07

THÌA ĂN DẶM SIÊU MỀM CÁN DÀI KHÔNG BPA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Silicon siêu mềm chịu nhiệt, không chứa BPA, chất độc hại, không dính và
an toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
• Cán dài thích hợp lấy thức ăn trong lọ, hộp đựng thức ăn đáy sâu.
• Bền chắc, an toàn với nước rửa chén. Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc bằng lò vi sóng.

07

THÌA ĂN DẶM SILICON CHO BÉ
•
•
•
•

Mã SP : UP3017NH
Mã SP : UP3029CL

Mã SP : UP3029LX

Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: nhựa PP và Silicon, không chứa BPA
Lý tưởng cho bé từ khi sơ sinh: thìa siêu mềm, độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
Miệng thìa dẻo được thiết kế dễ dàng vét hết thức ăn trên đĩa.
Tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng bằng hơi nước hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP3017NX

Mã SP : UP3017NL

Mã SP : UP3029XC

Thìa ăn dặm silicon siêu mềm cán dài không BPA
Giá: 89.000 Đ

Thìa ăn dặm silicon cho bé New
Giá: 38.000 Đ
Sản xuất tại Đài Loan

07

THÌA ĂN DẶM SƠ SINH 100% SILICON SIÊU MỀM KHÔNG BPA
• Làm từ silicone chất lượng cao chịu nhiệt tốt: -40 độ ~ 180 độ C. 100%
không chứa BPA
• Độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào
miệng bé.
• Không làm đau miệng bé, thích hợp là chiếc thìa tập ăn đầu tiên của bé.

Mã SP : UP3002CC

Mã SP : UP3002CX

Mã SP : UP3002CD

Mã SP : UP3002VC

•
•
•
•

Dễ chịu khi dùng thìa để gặm nướu và an toàn cho bé tự tập xúc ăn.
Thiết kế đầu phẳng giúp quét sạch phần thức ăn đến tận đáy bát.
Bền chắc, an toàn với nước rửa chén.
Có thể tiệt trùng thìa bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP3002CV

Sản xuất tại Thái Lan

07
Mã SP : UP3019NH

THÌA ĂN DẶM SILICONE SIÊU MỀM KHÔNG BPA
•
•
•
•

Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: nhựa PP và Silicon, không chứa BPA
Lý tưởng cho bé từ khi sơ sinh: thìa siêu mềm, độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé.
Miệng thìa dẻo được thiết kế dễ dàng vét hết thức ăn trên đĩa.
Tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng bằng hơi nước hoặc bằng lò vi sóng.

Mã SP : UP3019NX

Mã SP : UP3019NL

Thìa ăn dặm sơ sinh 100% silicon siêu mềm
không BPA
Giá: 58.000 Đ

Thìa ăn dặm silicon siêu mềm New
Giá: 38.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan
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Sản xuất tại Thái Lan

21

07

BỘ 3 THÌA ĂN DẶM KHÔNG BPA
•
•
•
•

07

Được làm từ nhựa PP cao cấp và đảm bảo vệ sinh, không chứa BPA
Lý tưởng cho bé khi ăn dặm.
Tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng bằng hơi nước hoặc bằng lò vi sóng.
Thích hợp cho bé từ 7 tháng tuổi.

Mã SP : UP3174NX

Mã SP : UP3174NL

THÌA CẢM ỨNG NHIỆT
• Được làm từ vật liệu chất lượng cao: Polypropylen (PP)
• Đầu thìa cảm ứng nhiệt: Khi tiếp xúc với thức ăn quá nóng (>40oC),
đầu thìa sẽ chuyến sang màu trắng, điều này sẽ giảm thiểu được việc
làm bỏng khuôn miệng với làn da nhạy cảm của bé khi cho bé ăn
• Cán thìa nhỏ giúp việc cho bé ăn trở nên dễ dàng hơn

Mã SP : UP3174NH
Mã SP : UP3054NH

Mã SP : UP3054NX

Bộ 3 thìa ăn dặm không BPA New
Giá: 44.000 Đ

Mã SP : UP3174N3

Mã SP : UP3174NV

• Tích hợp đế vệ sinh giúp cho việc đặt thìa trên bàn hoặc trên bất cứ 1
mặt phẳng nào mà không bị đổ hoặc làm bẩn đầu thìa
• Bền & an toàn với nước rửa chén
• Cho phép tiệt trùng bằng nước sôi hoặc máy tiệt trùng hơi nước
• Số lượng: 2 chiếc/vỉ

Thìa Cảm Ứng Nhiệt (2 chiếc) New
Giá: 55.000 Đ
Sản xuất tại Thái Lan

07

THÌA CẢM ỨNG NHIỆT SILICON SIÊU MỀM
• Được làm từ vật liệu chất lượng cao: Acrylonitrile Butadiene Styrene
(ABS) và Silicon
• Đầu thìa cảm ứng nhiệt: khi nhúng vào thức ăn quá nóng (> 40ºC),
đầu thìa sẽ bị mất màu, giảm thiểu việc làm bỏng miệng nhạy cảm
của bé khi cho ăn

Mã SP : UP3021NH

Thìa Cảm Ứng Nhiệt Silicon Siêu Mềm - màu hồng New
Giá: 45.000 Đ

•
•
•
•
•

Lý tưởng cho bé tập ăn dặm: mềm,dẻo an toàn với miệng bé
Thìa cán dài tiện lợi khi mẹ cho bé ăn
Miệng thìa dẻo để dễ dàng vét hết thức ăn trong bát, lọ đựng thức ăn
Bền & an toàn với nước rửa chén
Cho phép tiệt trùng bằng nước sôi hoặc máy tiệt trùng hơi nước

Mã SP : UP3021NX

Sản xuất tại Thái Lan

07

THÌA UỐNG THUỐC KHÔNG ĐỔ CHO BÉ
• Được làm từ vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP)
• Có vạch chia thể tích chính xác 2.5ml, 5ml, 7.5ml, 10ml để đo lượng
thuốc (chất lỏng) cho bé
• Thìa có thể tự nằm không đổ trên bề mặt phẳng, cho phép mẹ 1 tay bế
bé một tay pha thuốc và cho bé uống

Mã SP : UP3031NH

Thìa Cảm Ứng Nhiệt Silicon Siêu Mềm - màu xanh New
Giá: 45.000 Đ

Mã SP : UP3031NX

Thìa Uống Thuốc Không Đổ Cho Bé - màu hồng - 1pc New
Giá: 39.000 Đ

Thìa Uống Thuốc Không Đổ Cho Bé - màu xanh - 1pc New
Giá: 39.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan

22

• Thìa được thiết kế
• để trẻ khi lớn có thể tự cầm và tự uống thuốc
• An toàn với nước sôi, máy tiệt trùng và sóng viba.

Sản xuất tại Thái Lan

23

08
Mã SP : UP5103CH

BÁT ĂN DẶM CÓ ĐẾ HÚT CHÂN KHÔNG CHỐNG ĐỔ KHÔNG BPA

08

• Ấn 2 tay nắm của bát xuống mặt bàn để tạo chân không, đế bát hút chặt vào
mặt bàn hạn chế mọi rủi ro như: trượt, lật, đổ dù tay dùng lực rất mạnh. Có thể loại
bỏ lực hút chân không nhờ mấu nhựa nhỏ được thiết kế dưới đế bát.

Bát ăn dặm có đế hút chân không chống đổ
không BPA
Giá: 84.000 Đ

Mã SP : UP5103CX

• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Thermoplastic Rubber (TPR), không chứa BPA,
chất độc hại, không dính và an toàn cho trẻ em.
• Được thiết kế kết hợp bát và đế (2 trong 1) để tạo lực hút
chân không rất mạnh trên mặt bàn.
• Có đế hút chân không CỰC MẠNH, chống đổ, chống trượt
và chống lật khi cho bé ăn.
• Đế hút chân không hạn chế những hoạt động vụng về của
bé khi tập ăn, thích hợp là chiếc bát đầu tiên giúp bé tự
xúc ăn.

Mã SP : UP5104CH

Bộ thìa và bát ăn dặm có để hút chân không
chống đổ

Mã SP : UP5104CX

Giá: 117.000

Mã SP : UP5023YX

BÁT ĂN DẶM 3 GIAI ĐOẠN KHÔNG BPA CÓ ĐẾ HÚT CHÂN KHÔNG CHỐNG ĐỔ DÙNG ĐƯỢC TRONG LÒ VI SÓNG - CỠ NHỎ
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Silicon siêu mềm chịu nhiệt, không chứa BPA, chất độc hại, không dính và an
toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Lực hút chân không CỰC MẠNH, chống đổ, chống trượt và chống lật khi cho bé ăn. Hạn chế những hoạt động vụng về của bé khi tập ăn, thích hợp
là chiêc bát đầu tiên giúp bé tự xúc ăn.
• Bền chắc, an toàn với nước rửa chén. Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc bằng lò vi sóng.
• Bát được sử dụng theo 3 giai đoạn phát triển của trẻ (xem hướng dẫn cách lắp bát trên bao bì)

Mã SP : UP5023YV

Mã SP : UP5023GX

Bát ăn dặm 3 giai đoạn không BPA có đế hút
chân không chống đổ dùng được trong lò vi
sóng- Cỡ nhỏ

Giá: 78.000 Đ

Mã SP : UP5023YL

Mã SP : UP5023YH

Mã SP : UP5023GH

Đ

Bộ sản phẩm bao gồm: Bát có đế chân không chống đổ
New
UPASS UP5103C và 1 thìa ăn dặm siêu mềm UP3007

•
•
•

Sản xuất tại Đài Loan

08

BÁT ĂN DẶM CHO BÉ CÓ ĐẾ HÚT CHÂN KHÔNG KÈM NẮP VÀ THÌA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và
Thermoplastic Rubber (TPR)
• Thiết kế kết hợp bát và đế (2 trong 1) để tạo lực hút chân không rất mạnh trên
mặt bàn.
• Chống đổ, chống trượt và chống lật khi cho bé ăn.
• Hạn chế những hoạt động vụng về của bé khi tập ăn, thích hợp là chiêc bát đầu
tiên giúp bé tự xúc ăn.

Mã SP : UP5105CH

• Nắp đậy bằng chất liệu trong, chắc chắn giữ thìa gọn, chặt thích hợp mang đi du
lịch hoặc cất giữ sạch sẽ.
• Có nắp đậy ở đầu thìa thích hợp để giữ thìa luôn sạch và mang đi dễ dàng.
• Miệng thìa nhỏ và mềm, tay cầm được thiết kế uốn cong giúp trẻ dễ cầm nắm
để tập tự xúc ăn.

Sản xuất tại Đài Loan

08
Mã SP : UP5024YX

Mã SP : UP5105CX

Giai đoạn I: Mẹ xúc cho bé hoặc bé
bắt đầu tập xúc ăn
Giai đoạn II: Bé tự xúc khi khả
nẳng cầm nắm tốt hơn.
Giai đoạn III: Bé đã lớn.

BÁT ĂM DẶM CÓ ĐẾ HÚT CHÂN KHÔNG CHỐNG ĐỔ KHÔNG BPA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Silicon siêu mềm chịu nhiệt, không chứa BPA, chất độc hại, không dính và an
toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Lực hút chân không CỰC MẠNH, chống đổ, chống trượt và chống lật khi cho bé ăn. Hạn chế những hoạt động vụng về của bé khi tập ăn, thích hợp
là chiêc bát đầu tiên giúp bé tự xúc ăn.
• Có thể tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng hoặc bằng lò vi sóng.
• Bát được sử dụng theo 3 giai đoạn phát triển của trẻ (xem hướng dẫn cách lắp bát trên bao bì)

Mã SP : UP5024YV

Mã SP : UP5024YL

Bát ăn dặm 3 giai đoạn không BPA có đế hút
chân không chống đổ dùng được trong lò vi
sóng- Cỡ lớn

Giá: 82.000 Đ

Mã SP : UP5024YH

Mã SP : UP5024GX

Mã SP : UP5024GH
•
•
•

Giai đoạn I: Mẹ xúc cho bé hoặc bé
bắt đầu tập xúc ăn
Giai đoạn II: Bé tự xúc khi khả
nẳng cầm nắm tốt hơn.
Giai đoạn III: Bé đã lớn.

Bát ăn dặm cho bé có đế hút chân không kèm nắp và thìa NEW
Giá: 131.000 Đ
Lưu ý: Không thích hợp sử dụng trong lò vi sóng, máy tiệt trùng và nước sôi
Sản xuất tại Đài Loan

24

Sản xuất tại Đài Loan

25

08

BÁT ĂN DẶM KHÔNG BPA CÓ ĐẾ HÚT CHÂN KHÔNG CHỐNG ĐỔ CÓ KÈM NẮP VÀ THÌA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Thermoplastic Rubber (TPR), không chứa BPA, chất độc hại, không dính và
an toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Lực hút chân không CỰC MẠNH, chống đổ, chống trượt và chống lật khi cho bé ăn. Hạn chế những hoạt động vụng về của bé khi tập ăn, thích hợp
là chiêc bát đầu tiên giúp bé tự xúc ăn.
• Bát có kèm theo nắp, thìa và tay nắm 2 bên giúp trẻ dễ cầm nắm và sử dụng an toàn.

Mã SP : UP5025YX

Mã SP : UP5025YV

08

BÁT ĂN DẶM CHỐNG TRƯỢT CHO BÉ KHÔNG BPA
• Được làm từ vật liệu an toàn chất lượng cao: Polypropylen (PP) và
Thermoplastic Rubber (TPR), không chứa BPA, chất độc hại, không
dính và an toàn cho trẻ em
• Đế có chức năng chống trượt giữ cho bát trên bàn không bị trượt
• trong khi ăn

Mã SP : UP5001NH

Mã SP : UP5025YL

• Vòng tay nắm có thể tháo lắp được giúp cho tay bé dễ dàng cầm nắm
• Dễ làm sạch & an toàn với máy rửa bát (ngăn trên).
• Không tiệt trùng bằng lò vi sóng, máy tiệt trùng hơi nước hay nước sôi
• Sử dụng cho bé từ 4 tháng tuổi.

Mã SP : UP5001NL

Bát Ăn Dặm Chống Trượt Cho Bé - màu hồng New
Giá: 72.000 Đ

Bát Ăn Dặm Chống Trượt Cho Bé - màu lá New
Giá: 72.000 Đ

Mã SP : UP5001NX

Bát Ăn Dặm Chống Trượt Cho Bé - màu xanh New
Giá: 72.000 Đ

Bát ăn dặm không BPA có đế hút chân không chống đổ có kèm nắp và thìa
Giá: 126.000 Đ
Sản xuất tại Đài Loan

08
Mã SP : UP5184NL

Mã SP : UP5184NV

BỘ 3 BÁT ĂN DẶM KHÔNG BPA
•
•
•
•

09

Được làm từ nhựa PP cao cấp và đảm bảo vệ sinh, không chứa BPA
Lý tưởng cho bé khi ăn dặm.
Tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng bằng hơi nước hoặc bằng lò vi sóng.
Thích hợp cho bé từ 7 tháng tuổi

Mã SP : UP5184NX

Sản xuất tại Thái Lan

Mã SP : UP5184NH

CỐC TẬP UỐNG 2 TAY CẦM CÓ ỐNG HÚT
•
•
•
•
•

Được chế tạo từ 3 loại vật liệu chất lượng cao: Silicon, Polypropylen (PP) và Polyethylen (PE), không chứa BPA.
Vệ sinh & tiện lợi khi sử dụng với nắp lật bật đầu hút.
An toàn với máy rửa bát (ngăn trên).
Không thích hợp cho bé dưới 6 tháng tuổi.
Không sử dụng trong lò vi sóng

Mã SP : UP0080NX

Mã SP : UP0080ND

Mã SP : UP0080NL

Bộ 3 bát ăn dặm không BPA New
Giá: 44.000 Đ

Mã SP : UP5184N3

Mã SP : UP0080NH

Cốc tập uống hai tay cầm có ống hút New

Giá: 57.000 Đ
Sản xuất tại Thái Lan

26

Sản xuất tại Thái Lan
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09

CỐC TẬP UỐNG 2 TAY CẦM CÓ ĐẦU HÚT MỀM
•
•
•
•
•
•

09

Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Silicon, không chứa BPA
Núm hút bằng silicon siêu mềm thích hợp với miệng bé.
Tay cầm tiện lợi chống lật, chống đổ.
Có nắp đậy đảm bảo vệ sinh
Bền & an toàn với máy rửa bát (ngăn trên).
Cho phép tiệt trùng bằng hơi nước, lò vi sóng hoặc đun trong nước sôi.

Mã SP : UP0146ND

Mã SP : UP0146NX

CỐC UỐNG NƯỚC 2 TAY CẦM CÓ ĐẦU HÚT MỀM
•
•
•
•
•
•

Được làm từ vật liệu Polypropylen (PP) và Silicon an toàn, chất lượng cao
Đầu hút bằng silicon mềm với van chống sặc
Tay nắm 2 bên tiện lợi dễ cầm, chống trượt
An toàn với máy tiệt trùng và sóng vi ba.
Dùng làm cốc tập uống cho bé trên 12 tháng tuổi.
Dung tích: 240 ml.

Mã SP : UP0146NL
Mã SP : UP0147NHX

Mã SP : UP0147NH

Cốc Uống Nước 2 Tay Cầm Có Đầu Hút Mềm - màu hồng New
Giá: 74.000 Đ

Cốc Uống Nước 2 Tay Cầm Có Đầu Hút Mềm - màu xanh New
Giá: 74.000 Đ
Cốc tập uống hai tay cầm có đầu hút mềm New

Giá: 85.000 Đ
Sản xuất tại Thái Lan

09

BÌNH UỐNG NƯỚC CÓ ỐNG HÚT
•
•
•
•
•
•

09

Được làm từ vật liệu Silicon, Polypropylene (PP) và Polyethylen (PE) và an toàn, chất lượng cao
Giữ vệ sinh với nắp lật bật đầu hút
Dây đeo tay tiện lợi, dễ dàng gắn với túi xách, xe đẩy....
An toàn với máy tiệt trùng và sóng vi ba.
Dùng làm bình tập uống cho trẻ trên 12 tháng
Dung tích: 300ml.

Mã SP : UP0090NX

Bình Uống Nước Có Ống Hút - màu xanh New
Giá: 76.000Đ

Sản xuất tại Thái Lan

BÌNH UỐNG NƯỚC ĐẦU HÚT MỀM
•
•
•
•
•

Được làm từ vật liệu Polypropylen (PP) và Silicon an toàn, chất lượng cao
Đầu hút bằng silicon mềm với van chống sặc
An toàn với máy tiệt trùng và sóng vi ba.
Dùng làm bình tập uống cho trẻ trên 12 tháng tuổi
Dung tích: 240 ml.

Mã SP : UP0148NX

Mã SP : UP0090NH

Mã SP : UP0148NH

Bình Uống Nước Đầu Hút Mềm- màu hồng New
Giá: 70.000 Đ

Bình Uống Nước Đầu Hút Mềm - màu xanh New
Giá: 70.000 Đ

Bình Uống Nước Có Ống Hút - màu hồng New
Giá: 76.000Đ

Sản xuất tại Thái Lan
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Sản xuất tại Thái Lan
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10

HỘP GIỮ ẤM THỨC ĂN KHÔNG BPA CÓ KÈM THÌA, DĨA
• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Polyurethane Foam (PU), không chứa BPA, chất độc hại, không dính và an
toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Được cấu tạo bởi 2 lớp cách nhiệt giữ cho thức ăn nóng hoặc lạnh khi đi ra ngoài hoặc đi chơi xa.
• Sử dụng với tât cả các loại thức ăn: cơm, cháo, bột, sữa chua, hoa quả...
• Thiết kế gọn, nhẹ dễ dàng mang đi.
• Có kèm theo bộ thìa, dĩa (nĩa).

Mã SP : UP9551Y

Mã SP : UP9552Y

Giá: 146.000 Đ

Giá: 156.000 Đ

Bộ chổi cọ rửa bình sữa núm ty quay 360 o UPASS được làm từ nylon cao cấp không BPA, mềm, bền, an toàn với chất tẩy rửa.
Bộ gồm 2 chổi cọ: 1 chổi cọ bình sữa quay 360 độ, 1 chổi cọ núm ty phù hợp với các loại bình sữa và núm ty kích cỡ khác nhau.
Chổi cọ đầu tròn làm sạch hiệu quả mà không làm xước hư hỏng bình.
Chổi cọ bình sữa thiết kế quay 360 o để loại bỏ 100% cặn sữa còn lưu lại trên thành và cổ bình.

Mã SP : UP7001CD

Mã SP : UP7001EX

Mã SP : UP7004CD

Mã SP : UP7001CX

Mã SP : UP7001ED

Mã SP : UP7004CX

Giá: 162.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

• Được chế tạo từ 2 loại vật liệu chất lượng cao: Polypropylene (PP) và Polyurethane Foam (PU), không chứa BPA, chất độc hại, không dính và an
toàn cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
• Được cấu tạo bởi 2 lớp cách nhiệt giữ cho thức ăn nóng hoặc lạnh khi đi ra ngoài hoặc đi chơi xa.
• Sử dụng với tât cả các loại thức ăn: cơm, cháo, bột, sữa chua, hoa quả...
• Thiết kế gọn, nhẹ dễ dàng mang đi.
• Có kèm theo bộ thìa, dĩa (nĩa) gấp gọn ở nắp hộp.

Mã SP : UP9562Y

Bộ cọ rửa bình sữa núm ty không BPA
Giá: 85.000 Đ

Bộ cọ rửa bình sữa núm ty không BPA
Giá: 60.000 Đ

Bộ cọ bình sữa, núm ty quay 360 độ không BPA
đầu cọ bằng bọt biển
Giá: 93.000 Đ
Sản xuất tại Đài Loan

HỘP GIỮ ẤM THỨC ĂN KHÔNG BPA CÓ THÌA (NĨA) GẤP GỌN

Mã SP : UP9561Y

•
•
•
•

Mã SP : UP9553Y

Hộp giữ ấm thức ăn không BPA có kèm thìa, dĩa (nĩa)

10

11

BỘ CỌ RỬA BÌNH SỮA, NÚM TY

Mã SP : UP9563Y

11
Mã SP : UP7004NH

BỘ CỌ RỬA BÌNH SỮA, NÚM TY CÓ ĐẾ HÚT CHÂN KHÔNG
•
•
•
•
•
•

Sản phẩm gồm 2 chổi cọ: 1 chổi cọ bình sữa đầu cọ bọt biển, 1 chổi cọ núm ty phù hợp với các loại bình sữa và núm ty kích cỡ khác nhau.
Sợi nylon cứng, bền được thiết kế để cọ các đoạn uốn cong của thành bình sữa
Tay cầm thiết kế các rãnh chống trượt để dễ cầm nắm.
Đầu cọ làm bằng bọt biển làm sạch hiệu quả phần đáy bình mà không làm xước hư hỏng bình.
Đế hút chân không phần cuối tay cầm của cọ núm ty, giúp bộ cọ tự đứng được.
Có thể cất giữ cọ núm ty trong tay cầm cọ bình sữa khi không sử dụng.

Mã SP : UP7004NX

Mã SP : UP7004NL

Bộ cọ bình sữa & núm ty có đế hút chân không New

Giá: 53.000 Đ

Giá: 159.000 Đ

Giá: 174.000 Đ

Giá: 184.000 Đ

Hộp giữ ấm thức ăn không BPA có thìa (nĩa) gấp gọn

Sản xuất tại Thái Lan

Sản xuất tại Đài Loan

30

31

11

BỘ CỌ RỬA BÌNH SỮA, NÚM TY GẤP GỌN
•
•
•
•
•

Sản phẩm gồm 2 chổi cọ: 1 chổi cọ bình sữa, 1 chổi cọ núm ty phù hợp với các loại bình sữa và núm ty kích cỡ khác nhau.
Sợi nylon cứng, bền được thiết kế để cọ các đoạn uốn cong của thành bình sữa.
Tay cầm thiết kế các rãnh chống trượt để dễ cầm nắm.
Móc treo trên tay cầm tiện lợi.
Cọ núm ty có thể lưu giữ trong tay cầm cọ bình sữa bằng cách gập lại bên trong.

Mã SP : UP7006NH

Mã SP : UP7006NX

Mã SP : UP7006NL

12

MÁY HÚT SỮA TAY THÔNG MINH CÓ MÁT XA SILICONE
•
•
•
•
•

Thiết kế lắp đặt tay cầm đặc biệt cho phép nó quay 90º xung quang trục phễu hút, đem lại cho mẹ sự thoải mái tốt nhất khi vận hành máy bằng tay.
Tay cầm dáng cong dễ cầm nắm và bóp xuống. Lực hút có thể điều chỉnh bằng cần bóp.
Được chế tạo bằng silicon mềm và dẻo với những cấu tạo bong bóng giúp mát xa bầu vú mẹ trong khi hút.
Đảm bảo dòng sữa trực tiếp từ miệng phễu xuống bình đựng sữa không bị trào ngược trở lại, giữ cho bộ phận hút chân không luôn sạch và khô.
Nắp chống bụi vừa khít với miệng phễu, giữ cho phễu hút luôn sạch trong khi mẹ di chuyển hoặc khi lắp ráp máy hút.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Mã SP : UP1637

Tay cầm có thể quay và dễ cầm nắm

Thiết kế lắp đặt tay cầm đặc biệt cho phép nó quay 90º
xung quang trục phễu hút, đem lại cho mẹ sự thoải mái
tốt nhất khi vận hành máy bằng tay trái hay tay phải.

Lực hút mạnh và có thể điều chỉnh

Tay cầm dáng cong dễ cầm nắm và bóp xuống. Lực hút
có thể điều chỉnh bằng cần bóp : bóp nhẹ hoặc bóp
bóp mạnh tùy lực ở tay mẹ (Lực hút mạnh nhất ~350
mmHg)

Mát xa silicon siêu mềm

Được chế tạo bằng silicon mềm và dẻo với những cấu
tạo bong bóng giúp mát xa bầu vú mẹ trong khi hút.
Việc đó kích thích quá trình xuống sữa để tiết sữa và mẹ
cảm thấy dễ chịu nhất.

Bộ cọ bình sữa & núm tí gấp gọn New

Giá: 57.000 Đ

Bộ phận van 1 chiều chống chảy ngược
Đảm bảo dòng sữa trực tiếp từ miệng phễu xuống
bình đựng sữa không bị trào ngược trở lại, giữ cho bộ
phận hút chân không luôn sạch và khô.

Nắp chống bụi
Nắp chống bụi vừa khít với miệng phễu, giữ cho phễu
hút luôn sạch trong khi mẹ di chuyển hoặc khi lắp ráp
máy hút.

Máy hút sữa tay thông minh có mát xa silicone
Giá: 415.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan
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BỘ CỌ RỬA BÌNH SỮA, NÚM TY SIÊU MỀM
•
•
•
•
•

Sản phẩm gồm 2 chổi cọ: 1 chổi cọ bình sữa, 1 chổi cọ núm ty phù hợp với các loại bình sữa và núm ty kích cỡ khác nhau.
Đầu cọ bình sữa được làm bằng thermoplastic rubber (TPR) mềm mại
Tay cầm thiết kế các rãnh chống trượt để dễ cầm nắm.
Có móc treo tiện lợi
Cọ núm ty có thể lưu giữ rất tiện lợi trong tay cầm cọ bình sữa.

Mã SP : UP7015NX

Sản xuất tại Đài Loan
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MÁY HÚT SỮA TAY TIỆN LỢI CÓ MÁT XA SILICONE
•
•
•
•
•

Miệng phễu được chế tạo bằng silicon mềm và dẻo với những cấu tạo bong bóng giúp mát xa bầu vú mẹ trong khi hút.
Thiết kế lắp đặt tay cầm đặc biệt cho phép quay 90º xung quang trục phễu hút, đem lại cho mẹ sự thoải mái tốt nhất khi vận hành máy bằng tay.
Tay cầm dáng cong dễ cầm nắm và bóp xuống. Lực hút có thể điều chỉnh bằng cần bóp.
Đảm bảo dòng sữa trực tiếp từ miệng phễu xuống bình đựng sữa không bị trào ngược trở lại, giữ cho bộ phận hút chân không luôn sạch và khô.
Nắp chống bụi vừa khít với miệng phễu, giữ cho phễu hút luôn sạch trong khi mẹ di chuyển hoặc khi lắp ráp máy hút.

Mã SP : UP7015NH

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Mã SP : UP1993

Tay cầm có thể quay và dễ cầm nắm

Thiết kế lắp đặt tay cầm đặc biệt cho phép nó quay 90º
xung quang trục phễu hút, đem lại cho mẹ sự thoải mái
tốt nhất khi vận hành máy bằng tay trái hay tay phải.

Lực hút mạnh và có thể điều chỉnh

Tay cầm dáng cong dễ cầm nắm và bóp xuống. Lực hút
có thể điều chỉnh bằng cần bóp : bóp nhẹ hoặc bóp
bóp mạnh tùy lực ở tay mẹ (Lực hút mạnh nhất ~350
mmHg)

Mát xa silicon siêu mềm

Được chế tạo bằng silicon mềm và dẻo với những cấu
tạo bong bóng giúp mát xa bầu vú mẹ trong khi hút.
Việc đó kích thích quá trình xuống sữa để tiết sữa và mẹ
cảm thấy dễ chịu nhất.

Bộ phận van 1 chiều chống chảy ngược
Đảm bảo dòng sữa trực tiếp từ miệng phễu xuống
bình đựng sữa không bị trào ngược trở lại, giữ cho bộ
phận hút chân không luôn sạch và khô.

Nắp chống bụi

Máy hút sữa tay tiện lợi có mát xa silicone
Giá: 430.000 Đ

Nắp chống bụi vừa khít với miệng phễu, giữ cho phễu
hút luôn sạch trong khi mẹ di chuyển hoặc khi lắp ráp
máy hút.

Bộ cọ rửa bình sữa núm ty siêu mềm New
Giá: 71.000Đ
Sản xuất tại Đài Loan

Sản xuất tại Thái Lan
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MÁY HÚT SỮA TAY

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN 2 GIAI ĐOẠN CÓ MÁT XA SILICONE

14

Mã SP : UP1004N

• Máy hút sữa điện 2 giai đoạn UPASS cung cấp quy trình hút sữa mô phỏng cách
bú mẹ tự nhiên của trẻ nhỏ.
• Máy được trang bị một bộ phận vi xử lý lập chương trình tự động cho 8 lực hút
và chu kỳ hút khác nhau cho mỗi giai đoạn làm việc sẽ đáp ứng nhu cầu của hầu
hết các bà mẹ.
• Được chế tạo bằng silicon mềm và dẻo với những cấu tạo bong bóng giúp mát xa
bầu vú mẹ trong khi hút.

• Đảm bảo dòng sữa trực tiếp từ miệng phễu xuống bình đựng sữa không bị trào
ngược trở lại, giữ cho bộ phận hút chân không luôn sạch và khô.
• Nắp chống bụi vừa khít với miệng phễu, giữ cho phễu hút luôn sạch trong khi mẹ
di chuyển hoặc khi lắp ráp máy hút.
• Có thể dùng nguồn điện hoặc dùng pin
• Bảo hành 6 tháng

Mã SP : UP1642

Dụng cụ hút sữa bằng tay không BPA New
Giá: 72.000 Đ
• Làm từ vật liệu silicon, PP cao cấp
• Giúp mẹ giảm đau, tức ngực do căng sữa
• An toàn, vệ sinh, có thể tiệt trùng bằng hơi nước, trong lò vi sóng hoặc
bằng nước đun sôi
• Phù hợp với các kích cỡ ngực khác nhau.

13

Sản xuất tại Thái Lan

MÁY HÚT SỮA TAY PHỄU OVAN
• Miệng phễu hút hình ovan vừa khít với các hình dáng bầu ngực khác nhau, giúp
lực hút mạnh hơn và không lo chảy sữa ra ngoài trong khi hút.
• Thiết kế lắp đặt tay cầm đặc biệt cho phép quay 90º xung quang trục phễu hút, đem
lại cho mẹ sự thoải mái tốt nhất khi vận hành máy bằng tay.
• Tay cầm dáng cong dễ cầm nắm và bóp xuống. Lực hút có thể điều chỉnh bằng
cần bóp.

• Đảm bảo dòng sữa trực tiếp từ miệng phễu xuống bình đựng sữa không bị trào
ngược trở lại, giữ cho bộ phận hút chân không luôn sạch và khô.
• Nắp chống bụi vừa khít với miệng phễu, giữ cho phễu hút luôn sạch trong khi mẹ di
chuyển hoặc khi lắp ráp máy hút.

Máy hút sữa điện 2 giai đoạn có mát xa silicone
CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

Giá: 1.700.000Đ

a

i

Mã SP : UP1903

b

j

Bộ phận điều khiển

Ống nối dây hút silicon
Lỗ treo cho dây đeo
vai/cổ

k
f

Lỗ cắm nguồn DC 6V
Cam

Pha T1 hoạt động

Xanh lá

Động cơ hoạt động

Đỏ

Pin yếu

Đỏ

Pha T2 hoạt động
Chỉ thị đèn LED

- Nút giảm

g

p

Nút khởi động
On/Off

+ Nút tăng

q

T1/T2 Nút chuyển pha
Pha T1 - Giai đoạn Mát xa

Nhịp hút nhanh & Lực hút nhẹ

Pha T2 - Giai đoạn hút sữa

Nhịp hút chậm & Lực hút mạnh

Máy hút sữa tay phễu Ovan New
Giá: 430.000 Đ

h

Vật liệu
Nắp trên
Vòng silicon
Phễu hút
Mát xa silicon
Nắp phễu
Van silicon
Bình đựng sữa
Chân bình sữa
Ống silicon

Silicon

-------------------------------------

Nhựa PP
Nhựa Silicon
Nhựa PP
Nhựa Silicon
Nhựa PP
Nhựa Silicon
Nhựa PP
Nhựa ABS
Nhựa Silicon

Adapter DC 6V-1.5A
Động cơ chính
Nắp bình sữa
Núm ti silicon
Cổ bình sữa
Đĩa đậy bình sữa
Dây đeo vai/cổ
Túi đựng

-----------------

Nhựa PP
Nhựa Silicon
Nhựa PP
Nhựa PP

-20ºC ~ 120ºC

-20ºC ~ 110ºC
PP (Polypropylene)
ABS (Acrylonityl Butadiene Styrene) -20ºC ~ 80ºC

Sản xuất tại Đài Loan
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Sản xuất tại Đài Loan
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MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐƠN

• Máy hút sữa điện 2 giai đoạn UPASS cung cấp quy trình hút sữa mô phỏng cách
bú mẹ tự nhiên của trẻ nhỏ.
• Có 3 cấp độ mát xa và 3 cấp độ hút sữa để bạn có thể lựa chọn:
Cấp độ 1,2,3: chế độ matxa
Cấp độ 4,5,6: chế độ hút sữa
• Miệng phễu được chế tạo bằng silicon mềm và dẻo với những cấu tạo bong bóng
giúp mát xa bầu vú mẹ trong khi hút.

• Đảm bảo dòng sữa trực tiếp từ miệng phễu xuống bình đựng sữa không bị trào
ngược trở lại, giữ cho bộ phận hút chân không luôn sạch và khô.
• Nắp chống bụi vừa khít với miệng phễu, giữ cho phễu hút luôn sạch trong khi mẹ
di chuyển hoặc khi lắp ráp máy hút.
• Có thể dùng nguồn điện hoặc dùng pin
• Bảo hành 6 tháng

BỘ 5 ĐỒ CHƠI XẾP CHỒNG CHO BÉ KHI TẮM

15

Mã SP : UP1602

Bộ 5 Đồ Chơi Xếp Chồng Cho Bé Khi Tắm New
Giá: 59.000 Đ
• Được làm từ vật liệu an toàn chất lượng cao:
Polypropylene (PP)
• 5 đồ chơi nhiều màu sắc hình các con vật vui nhộn : cá
voi, cá, ếch, rùa và cua
• Tạo thời gian tắm thành thời gian chơi đùa của bé với
nhiều hoạt động : xếp chồng, rót đổ, trôi nổi...
• Bền và an toàn với máy rửa bát.
• Thích hợp sử dụng cho bé trên 6 tháng tuổi.”

Mã SP : UP4011

16

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

Máy hút sữa điện đơn

Giá: 1.515.000 Đ
q

Sản xuất tại Thái Lan

YẾM MÁNG NHỰA
•
•
•
•
•

Được làm từ 100% nhựa không thăm nước, bền, không độc hại làm từ polyethylen (PE)
Có kèm máng thông minh để hứng tất cả thức ăn bị rơi, đổ gây bừa trong bữa ăn
Dây đeo cổ và vị trí lắp máng có thể điều chỉnh được phù hợp với kích cỡ của bé
Giữ cho bé luôn khô ráo và sạch sẽ trong khi ăn
Dễ sử dụng và dễ làm sạch.

a

p

b

Mã SP : UP4005NL

Mã SP : UP4005NX

Mã SP : UP4005NC

Mã SP : UP4005NH

j

f

i

Ống nối dây hút silicon

g

k

Adapter DC 6V

NGUỒN ĐIỆN

Nút hiển thị các
cấp độ hút

h

Nút khởi động
- Nút giảm

Yếm máng nhựa - màu xanh lá New
Giá: 75.000 Đ

+ Nút tăng

VẬT LIỆU
Dòng điện nguồn: nối AC
adapter với ổ cắm điện 220V.

Pin:
Cho 4 pin tiểu AA - 1.5V. Đặt đầu pin theo đúng cực “+” và
cực “-” theo chỉ dẫn trong buồng chứa pin.

GHI CHÚ:
- Chỉ sử dụng AC adapter được cung cấp. Adapter khác có thể gây hỏng hóc và phá hủy
động cơ.
- Nếu đèn khởi động LED từ xanh chuyển sang đỏ, hãy thay pin hoặc nối với dòng điện nguồn.
- Hãy tháo pin khi AC adapter được sử dụng hoặc khi sản phẩm không sử dụng trong một thời
gian dài.

Nắp trên
----Vòng silicon ----Phễu hút
----Mát xa silicon ----Nắp phễu
----Van silicon
-----

Nhựa PP
Nhựa Silicon
Nhựa PP
Nhựa Silicon
Nhựa PP
Nhựa Silicon

Silicone: -20°C ~ 120°C

Bình đựng sữa ----- Nhựa PP
Chân bình sữa ----- Nhựa ABS
Ống silicon
----- Nhựa Silicon
Adapter DC 6V-1.5A
Động cơ chính

Nắp bình sữa ----- Nhựa PP

PP: -20°C ~ 120°C

Yếm máng nhựa - màu xanh dương New
Giá: 75.000 Đ

Yếm máng nhựa - màu hồng New
Giá: 75.000 Đ

Núm ti silicon
----- Nhựa Silicon
Cổ bình sữa
----- Nhựa PP
Đĩa đậy bình sữa ----- Nhựa PP
Dây cáp usb
Túi đựng

ABS: -20ºC ~ 80ºC

Sản xuất tại Đài Loan

36

Yếm máng nhựa - màu cam New
Giá: 75.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan

37

17

BÀN CHẢI TẬP ĐÁNH RĂNG VÀ MÁT XA NƯỚU CHO BÉ

NHIỆT KẾ ĐO NHIỆT ĐỘ NƯỚC TẮM
•
•
•
•
•

19

Vỏ nhựa bền, cứng, không độc hại làm từ polystyren (PS)
Xác định chính xác nhiệt độ nước tắm cho bé
Khoảng nhiệt độ đo 0 °C to 50°C
Được thiết kế như một đồ chơi vui nhộn phát tiếng kêu lục lạc trong khi bé tắm
Nổi trên mặt nước và dễ sử dụng.

Mã SP : UP4009NX

Mã SP : UP4003NH

Mã SP : UP4009NG

Nhiệt kế đo nhiệt độ nước tắm - màu xanh New
Giá: 53.000 Đ

• Được làm từ vật liệu chất lượng cao: Thermoplastic Rubber (TPR) &
Polypropylen (PP) không chứa BPA, chất độc hại, không dính và an
toàn cho trẻ em
• Gặm nướu mềm (dùng khi trẻ từ 3-8 tháng tuổi) nhẹ nhàng kích thích
và mát xa nướu răng nhạy cảm của bé trước khi chiếc răng đầu tiên
xuất hiện : mềm, dẻo an toàn với miệng bé

Mã SP : UP4003NX

Bàn chải tập đánh răng và mát xa nướu cho bé - màu xanh New
Giá: 49.000 Đ

Bàn chải tập đánh răng và mát xa nướu cho bé - màu hồng New
Giá: 49.000 Đ

Nhiệt kế đo nhiệt độ nước tắm - màu xám New
Giá: 53.000 Đ

• Bàn chải tập đánh răng (dùng khi trẻ từ 8-12 tháng tuổi) giúp cho trẻ
phát triển kỹ năng tự đánh răng
• Vành chắn có thể tháo lắp phòng tránh cho đầu gặm nướu & bàn chải
đi quá sâu vào trong họng bé, đồng thời giữ sản phẩm luôn sạch sẽ
khi đặt trên kệ hay bất cứ mặt phẳng nào

Sản xuất tại Thái Lan

Sản xuất tại Thái Lan
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HỘP ĐỰNG TY NGẬM CÓ QUAI
•
•
•
•
•
•

Được làm từ Polypropylene - PP (hộp) và Thermoplastic Rubber - TPR (quai đeo
Giúp cho việc cất giữ ty ngậm của bé luôn sạch và vệ sinh khi không sử dụng
Trên vỏ hộp có lỗ thoát hơi để tránh độ ẩm trong hộp không tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển
Hộp có kèm quai đeo để dễ dàng treo hộp ngoài túi xách, xe đẩy ...
Thuận tiện khi mang đi
Dễ làm sạch, An toàn với máy rửa bát (ngăn trên).

Mã SP : UP4276NX

20

Mã SP : UP4276NH

BỘ 2 CHIẾC TRỢ TY MẸ KÈM HỘP

Mã SP : UP1001N

Bộ 2 Chiếc Trợ Ty Mẹ Kèm Hộp New
Giá: 60.000 Đ

Hộp đựng ty ngậm có quai - màu xanh New
Giá: 40.000 Đ

• Được làm từ Silicon cao cấp, an toàn, không chứa BPA.
• Các lỗ thông khí trên đầu giúp cho bé vẫn cảm giác như đang bú mẹ.
• Trợ ty mềm nhẹ, thiết kế vòm khum giúp ôm sát núm vú tạo cho mẹ
cảm giác thoải mái khi sử dụng.
• Có kèm hộp đựng tiện lợi, đảm bảo vệ sinh.
• Số lượng: 2 chiếc/hộp

Hộp đựng ty ngậm có quai - màu hồng New
Giá: 40.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan
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Sản xuất tại Thái Lan
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01
Mã SP : UP3174O3

BỘ 3 THÌA ĂN DẶM UPASS HỮU CƠ
• Bột màu 100% chế tạo từ nguyên liệu hữu cơ tự nhiên (rau củ và hoa quả), được biết là nguyên
liệu an toàn tuyệt đối do không chứa các thành phần kim loại nặng và các chất độc hại.
• Nhựa PP chất lượng cao an toàn cho trẻ.
• Lý tưởng cho trẻ tự xúc ăn.
• Thích hợp cho trẻ trên 7 tháng tuổi.
• An toàn với sóng vi ba và các loại máy tiệt trùng.

Mã SP : UP3174OL

Mã SP : UP3174OH

Mã SP : UP3174OV

Bộ 3 thìa ăn dặm UPASS hữu cơ
Giá: 45.000 Đ
Sản xuất tại Thái Lan

02
Mã SP : UP5184O3

 100% bột màu hữu cơ
 Phát minh mới
 Sử dụng an toàn và được chứng nhận với TUV (Đức), SGS (Pháp)

BỘ 3 BÁT ĂN DẶM UPASS HỮU CƠ
• Bột màu 100% chế tạo từ nguyên liệu hữu cơ tự nhiên (rau
củ và hoa quả), được biết là nguyên liệu an toàn tuyệt đối do
không chứa các thành phần kim loại nặng và các chất độc hại.
• Nhựa PP chất lượng cao an toàn cho trẻ.

Mã SP : UP5184OL

•
•
•
•

Dễ dàng để xúc thức ăn.
Thích hợp cho trẻ trên 7 tháng tuổi.
Bát được thiết kế có tay cầm tiện lợi cho việc nắm giữ bát
An toàn vớ

Mã SP : UP5184OH

Mã SP : UP5184OV

Bộ 3 bát ăn dặm UPASS hữu cơ
Giá: 45.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan
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02

BỘ 3 BÁT ĂN DẶM UPASS HỮU CƠ
• Bột màu 100% chế tạo từ nguyên liệu hữu cơ tự nhiên (rau củ và hoa
quả), được biết là nguyên liệu an toàn tuyệt đối do không chứa các
thành phần kim loại nặng và các chất độc hại.
• Nhựa PP chất lượng cao an toàn cho trẻ.

•
•
•
•

Dễ dàng để xúc thức ăn.
Thích hợp cho trẻ trên 7 tháng tuổi.
Bát được thiết kế có tay cầm tiện lợi cho việc nắm giữ bát
An toàn với sóng vi ba và các loại máy tiệt trùng

04

BỘ 2 CỐC TẬP UỐNG CHỐNG ĐỔ UPASS HỮU CƠ
• Bột màu 100% chế tạo từ nguyên liệu hữu cơ tự nhiên (rau củ và hoa
quả), được biết là nguyên liệu an toàn tuyệt đối do không chứa các
thành phần kim loại nặng và các chất độc hại.

Bộ 2 cốc tập uống chống đổ UPASS hữu cơ

Mã SP : UP5182OL

Mã SP : UP5182OH

Mã SP : UP0188HV

Mã SP : UP0189LH

03
Mã SP : UP4187O3

Mã SP : UP0188VL

Mã SP : UP5182OV

Giá: 59.000 Đ

Bộ 2 cốc tập uống chống đổ có quai UPASS hữu cơ

Bộ 3 bát ăn dặm UPASS hữu cơ
Giá: 38.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan

Giá: 49.000 Đ

Mã SP : UP0188LH

Mã SP : UP5182O3

• Nhựa PP cao cấp an toàn với trẻ.
• Có van chống đổ tiện lợi cho bé khi tập uống.
• An toàn với máy tiệt trùng

Mã SP : UP0189HV

Mã SP : UP0189VL

Sản xuất tại Thái Lan

BỘ 3 HỘP ĐỰNG THỨC ĂN CÓ NẮP UPASS HỮU CƠ
• Bột màu 100% chế tạo từ nguyên liệu hữu cơ tự nhiên (rau củ và hoa
quả), được biết là nguyên liệu an toàn tuyệt đối do không chứa các
thành phần kim loại nặng và các chất độc hại.
• Nhựa PP cao cấp an toàn với trẻ.
• Lý tưởng để đựng và lưu trữ thức ăn cho bé.

Mã SP : UP4187OL

•
•
•
•

Có thể dùng để đựng snack, kẹo, bánh...
Hộp đựng có nắp đậy chắc chắn.
Có thể dùng cho tủ lạnh, tủ đông hoặc tủ đá.
An toàn với máy tiệt trùng.

Mã SP : UP4187OH

04

CỐC UỐNG NƯỚC UPASS HỮU CƠ
• Bột màu 100% chế tạo từ nguyên liệu hữu cơ tự nhiên (rau
củ và hoa quả), được biết là nguyên liệu an toàn tuyệt đối
do không chứa các thành phần kim loại nặng và các chất
độc hại.

Bộ 3 cốc hình gấu UPASS hữu cơ

Giá: 32.000 Đ

Mã SP : UP0183O3

Mã SP : UP0183OL

• Nhựa PP cao cấp an toàn với trẻ.
• Cốc có quai giúp trẻ dễ cầm nắm.
• An toàn với máy tiệt trùng

Mã SP : UP0183OH

Mã SP : UP0183OV

Mã SP : UP4187OV

Cốc uống nước có quai UPASS hữu cơ
Mã SP : UP0193OL

Giá: 25.000 Đ

Mã SP : UP0193OH

Mã SP : UP0193OV

Bộ 3 hộp đựng thức ăn có nắp UPASS hữu cơ
Giá: 45.000 Đ

Sản xuất tại Thái Lan
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Sản xuất tại Thái Lan

43

01

NGẬM NƯỚU RĂNG AN TOÀN CHO BÉ UPASS (ADVANCE EDITION) New
• Được làm từ nhựa EVA (Ethylene-vinyl acetate) cao cấp, an toàn, không
chứa BPA, bên trong chứa nước đã được tiệt trùng bằng tia gama.
• Dùng cho trẻ ngậm nhằm giảm bớt sự khó chịu của trẻ trong giai đoạn
mọc răng.

• Rửa sạch bằng nước nóng, không đun sôi, không sử dụng các biện pháp
khử trùng.
• Có thể làm lạnh sản phẩm trong ngăn mát tủ lạnh

Mã SP : UP0504F

ADVANCE EDITION

Mã SP : UP0506F

Mã SP : UP0505F

Ngậm nướu răng an toàn cho bé New
Giá: 43.000 Đ

Sản xuất tại Malaysia

02

HỘP CHIA SỮA, HỘP ĐỰNG SỮA VÀ THỨC ĂN UPASS (ADVANCE EDITION) New
•
•
•
•

Được làm từ vật liệu chất lượng cao Polypropylene (PP), không chứa BPA.
Dùng để đựng và trữ một lượng sữa/ bột hoặc thức ăn cho bé.
Thích hợp mang đi khi đi xa hoặc cho bé ăn đêm.
Có thể gắn các hộp với nhau một cách gọn gàng để mang đi hoặc để trong
ngăn lạnh.

• An toàn với lò vi sóng, máy rửa bát.
• Bộ sản phẩm gồm 6 hộp, mỗi hộp có dung tích 200ml

Mã SP : UP0001F

Bộ đựng sữa và thức ăn tiện lợi cho bé
Giá: 180.000 Đ

New

Sản xuất tại Malaysia
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03

HỘP CHIA SỮA 3 NGĂN CAO CẤP NEW
•
•
•
•
•

05

Được làm từ nhựa PP cao cấp, không chứa BPA
3 ngăn đựng sữa trong suốt, đủ cho 3 bữa ăn của bé
Thích hợp khi đi xa hoặc cho các bữa ăn đêm của bé
Có cổ bình và nắp đậy cho phép đổ trực tiếp sữa bột vào bình pha sữa
Có thể tiệt trùng bằng hơi nước, đun sôi hoặc bằng lò vi sóng

Mã SP : UP8200F

KHĂN ƯỚT UPASS

NEW

Mã SP : UP6036D

Hộp chia sữa 3 ngăn cao cấp New
Giá: 69.000 Đ

Sản xuất tại Malaysia

Mã SP : UP6038D

Khăn ướt em bé Upass 80 tờ
Giá: 38.500 Đ

• Khăn mềm mại, dai mịn và không xơ.
• Thành phần 99% là nước tinh khiết, không mùi, không chứa cồn, hương liệu và Paraben.
• Chứa các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên giúp vệ sinh làn da của bé khô ráo, sạch sẽ không
gây cảm giác nhờn dính khi sử dụng.
• Đặc biệt có chứa tinh chất Hyaluronnic acid cấp nước dưỡng ẩm da hiệu quả và không gây
khô rát.
• Sản phẩm dịu nhẹ không gây kích ứng (đã được kiểm tra), thích hợp sử dụng cho mọi loại
da, kể cả da nhạy cảm.
Quy cách:
• Kích thước 180x125mm
• Số lượng: 80 tờ/gói

04

BỘ CỌ RỬA BÌNH SỮA, NÚM TY UPASS (ADVANCE EDITION) New
• Bộ gồm 2 chổi cọ: 1 chổi cọ bình sữa, 1 chổi cọ núm ty phù hợp với các loại bình sữa và núm ty kích cỡ khác nhau.
• Đầu cọ bình sữa bằng nylon cứng, bền, được thiết kế để cọ rửa sạch sẽ mọi điểm của bình sữa. Đầu cọ núm ty được làm từ nhựa
TPE cao cấp giúp vệ sinh sạch sẽ núm ty của bé
• Tay cầm được thiết kế có các rãnh chống trượt để dễ cầm nắm.
• Cọ núm ty có thể lưu giữ rất tiện lợi trong tay cầm cọ bình sữa

06

Khăn ướt em bé cho tay và miệng Upass 80 tờ
Giá: 41.000 Đ

• Khăn mềm mại, dịu nhẹ, dai và không xơ.
• Thành phần 99% là nước tinh khiết, không mùi, không chứa cồn, hương liệu và Paraben.
• Chứa các hợp chất kháng khuẩn và dưỡng ẩm tự nhiên giúp giữ ẩm cho da mà hoàn toàn
không gây cảm giác nhờn dính khi sử dụng.
• Sản phẩm dịu nhẹ không gây kích ứng (đã được kiểm tra), an toàn tuyệt đối cho cả những
vùng da nhạy cảm như miệng của bé
Quy cách:
• Kích thước 180x150mm
• Số lượng: 80 tờ/gói
Sản xuất tại Nhật Bản

BÌNH NƯỚC CAO CẤP NẮP BẬT CÓ KHAY ĐỰNG KẸO - 400ML New
• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: nhựa PP, PE, ABS
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, đầu hút bật ra khi nắp bật mở
• Đầu hút cứng được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước khi bình để
nghiêng hoặc bị dốc ngược
• Có khay dựng kẹo tiện lợi cho bé ở dưới

•
•
•
•

Có dây đeo tiện lợi để treo vào cặp sách, balo...
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên
Dung tích: 400ml

Mã SP : UP7806F
Mã SP : UP0826YH

Bộ cọ rửa bình sữa, núm ty New
Giá: 93.000 Đ

Mã SP : UP0826YX

Sản xuất tại Malaysia

Bình nước cao cấp nắp bật có khay đựng kẹo 400ml - Màu Hồng
Giá: 175.000 Đ

Bình nước cao cấp nắp bật có khay đựng kẹo 400ml - Màu xanh
Giá: 175.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan
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06

BÌNH NƯỚC NẮP BẬT ỐNG HÚT HÚT MỀM - 500ML New
• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: Silicon, nhựa PP, nhựa PE
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, ống hút bật ra khi nắp bật mở
• Ống hút silicon siêu mềm được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước
khi bình để nghiêng hoặc bị dốc ngược

•
•
•
•

06

Có dây đeo tiện lợi để treo vào cặp sách, balo...
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên
Dung tích: 500ml

Mã SP : UP0621YH

Mã SP : UP0621YX

Bình nước nắp bật ống hút hút mềm - 500ml Màu Hồng
Giá: 147.000 Đ

BÌNH NƯỚC NẮP BẬT ỐNG HÚT MỀM - 420ML New
• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: Silicon, nhựa PP, nhựa PE
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, ống hút bật ra khi nắp bật mở
• Ống hút silicon siêu mềm được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước
khi bình để nghiêng hoặc bị dốc ngược

•
•
•
•

Có dây đeo tiện lợi để treo vào cặp sách, balo...
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên
Dung tích: 420ml

Mã SP : UP0620YH

Bình nước nắp bật ống hút hút mềm - 500ml Màu Xanh
Giá: 147.000 Đ

Mã SP : UP0620YX

Bình nước nắp bật ống hút mềm - 420ml - Màu
Hồng New
Giá: 145.000 Đ

Bình nước nắp bật ống hút mềm - 420ml - Màu
Xanh New
Giá: 145.000 Đ
Sản xuất tại Đài Loan

Sản xuất tại Đài Loan

06

BÌNH NƯỚC CAO CẤP NẮP BẬT CÓ ỐNG HÚT - 420ML New
• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: nhựa PP, PE, ABS
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, đầu hút bật ra khi nắp bật mở
• Đầu hút cứng được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước khi bình để
nghiêng hoặc bị dốc ngược

•
•
•
•

06

Có dây đeo tiện lợi để treo vào cặp sách, balo...
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên
Dung tích: 420ml

Mã SP : UP0820YH

Mã SP : UP0820YX

Bình nước cao cấp nắp bật có ống hút - 420ml
- Màu Hồng
Giá: 150.000 Đ

CỐC TẬP UỐNG NẮP BẬT 2 TAY CẦM ỐNG HÚT MỀM New
• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: Silicon, nhựa PP, nhựa PE
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, ống hút bật ra khi nắp bật mở
• Ống hút được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước khi bình để nghiêng hoặc bị dốc ngược

Tay cầm dễ cầm nắm và chống trơn trượt
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 6 tháng trở lên
Dung tích: 200ml

Mã SP : UP0623YH

Bình nước cao cấp nắp bật có ống hút - 420ml
- Màu Xanh
Giá: 150.000 Đ

Cốc tập uống nắp bật 2 tay cầm ống hút mềm
200ml - Màu Hồng New
Giá: 104.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan
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•
•
•
•

Mã SP : UP0623YX

Cốc tập uống nắp bật 2 tay cầm ống hút mềm
200ml - Màu Xanh New
Giá: 104.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

49

CỐC TẬP UỐNG 2 TAY CẦM ĐẦU MỀM - 200ML New

06

BÌNH NƯỚC CAO CẤP 2 TAY CẦM NẮP BẬT - 200ML

06

New

• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: nhựa PP, PE, ABS
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, đầu hút bật ra khi nắp bật mở
• Đầu hút cứng được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước khi bình để
nghiêng hoặc bị dốc ngược

•
•
•
•

Tay cầm dễ cầm nắm và chống trơn trượt
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên
Dung tích: 200ml

Mã SP : UP0823YH

Mã SP : UP0823YX

Bình nước cao cấp 2 tay cầm nắp bật - 200ml
- Màu Hồng
Giá: 116.000 Đ

• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: Silicon, nhựa PP, nhựa
PE, nhựa TPR
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, ống hút bật ra khi nắp bật mở
• Hệ thống van chống sặc với lỗ thông khí giúp bé không nuốt phải không
khí, làm giảm nguy cơ bị sặc
• Đầu hút được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước khi bình để ng-

Bình nước cao cấp 2 tay cầm nắp bật - 200ml
- Màu Xanh
Giá: 116.000 Đ

Cốc tập uống 2 tay cầm đầu mềm - 200ml - Màu
Hồng New
Giá: 136.000 Đ

06

Tay cầm dễ cầm nắm và chống trơn trượt
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 6 tháng trở lên
Dung tích: 200ml

Mã SP : UP0732YH

Mã SP : UP0732YX

Cốc uống nước 2 tay cầm vòi hút mềm - Màu
Hồng New
Giá: 133.000 Đ

Cốc uống nước 2 tay cầm vòi hút mềm - Màu
Xanh New
Giá: 133.000 Đ

Sản xuất tại Đài Loan

50

Mã SP : UP0737YX

Cốc tập uống 2 tay cầm đầu mềm - 200ml - Màu
Xanh New
Giá: 136.000 Đ
Sản xuất tại Đài Loan

CỐC UỐNG NƯỚC 2 TAY CẦM VÒI HÚT MỀM New
•
•
•
•

hiêng hoặc bị dốc ngược
Tay cầm dễ cầm nắm và chống trơn trượt
Không sử dụng với nước nóng >60 độ C
Dùng cho trẻ từ 6 tháng trở lên
Dung tích: 200ml

Mã SP : UP0737YH

Sản xuất tại Đài Loan

• Được làm từ vật liệu cao cấp, an toàn, không BPA: Silicon, nhựa PP, nhựa
PE, nhựa TPR
• Dễ dàng mở chỉ bằng một nút chạm, ống hút bật ra khi nắp bật mở
• Ống hút silicon siêu mềm được trang bị khóa chống rò rỉ, ngăn rò rỉ nước
khi bình để nghiêng hoặc bị dốc ngược

•
•
•
•

51

MÁY BÁO KHÓC KHÔNG DÂY BEBORN

Mã SP : 1Y168BB

MÁY BÁO KHÓC KHÔNG DÂY.
Giá: 970.000Đ
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
• Có 2 kênh truyền tín hiệu độc lập hạn chế nhiễu sóng.
• Thu nhận âm thanh trong phạm vi lên đến 150 mét không có trướng ngại (Vị trí máy truyền tín hiệu máy báo khóc Beborn đặt ở khoảng cách từ
1,5 - 2 mét so với em bé)
• Báo tín hiệu âm thanh thể hiện cường độ ánh sáng
• Có hệ thống điều khiển độ nhạy, điều khiển âm lượng.
• Khi máy sắp hết pin, máy báo khóc Beborn sẽ có âm thanh cảnh báo
• Được nối nguồn điện với bộ chuyển đổi (cung cấp cho cả máy truyền tín hiệu và máy phát tín hiệu), có nguồn pin kiềm 9 Vol cho mỗi máy (không
bao gồm pin ngoài)
• Có đai ở phía sau của cho phép treo máy trên giường (máy truyền tín hiệu) hoặc thắt lưng của bố mẹ (máy phát tín hiệu) để bố mẹ có thể di chuyển
tự do.
• Chức năng TONE PILOT sẽ loại bỏ âm thanh nhiễu không mong muốn từ các nguồn âm thanh khác phát cùng một tần số.
• Bảo hành 1 năm
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MÁY HÂM SỮA CHO BÌNH CỔ SIÊU RỘNG

Mã SP : FB3027SL

Mã SP : FB3028SL

- A brand from Korea -

MÁY HÂM SỮA CHO BÌNH CỔ SIÊU RỘNG New
Giá: 340.000Đ

MÁY HÂM SỮA ĐIỆN TỬ BÌNH CỔ SIÊU RỘNG New
Giá: 610.000 Đ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Khoang hâm nóng rộng hơn, phù hợp với cả bình cổ siêu rộng
Hâm nóng đều, nhanh chóng bình sữa và thức ăn cho bé trong vài phút
Có 3 chức năng: hâm nóng, giữ nóng, tiệt trùng bình sữa
Núm điều khiển xoay tròn dễ điều chỉnh
Vật liệu nhựa an toàn không có BPA an toàn cho bé.

01
Mã SP : FB3012SL

MÁY HÂM SỮA 2 BÌNH CỔ RỘNG - Thế hệ mới

New
F unction

ĐẾ ĐÚC TEFLON

MÁY HÂM SỮA HAI BÌNH CỔ RỘNG – THẾ HỆ MỚI New
Giá: 509.000 Đ
• Đế tiếp xúc được tráng một lớp Teflon giúp giảm thiểu nguy cơ chập điện, chống bám
cặn và trầy xước, chống thấm nước, vệ sinh dễ dàng và nhanh chóng, tiết kiệm điện
năng tiêu thụ.
• Hâm nóng và tiệt trùng một đến hai bình sữa cổ rộng.
• Hâm nóng đều sữa và thức ăn cho bé. Có chức năng giữ nóng.
• Có chức năng tiệt trùng bình sữa nhờ hơi nước.
• Thời gian hâm sữa nhanh chóng trong 6 phút (thời gian tối thiểu để hâm sữa)
• Bộ điều nhiệt liện tục giúp cài đặt nhiệt độ chính xác. Đồng thời có nút điều khiển sáng đèn
màu xanh lam trong suốt quá trình sử dụng.
• Có tay nhấc tiện lợi để lấy bình sữa và cốc thủy tinh nhỏ ra khỏi máy dễ dàng.
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Khoang hâm nóng rộng hơn phù hợp với cả bình sữa cổ siêu rộng.
Hai chế độ hâm nóng: hâm sữa và hâm thức ăn.
Chế độ hâm nóng chậm hoặc hâm nóng nhanh tùy chọn.
Hâm nóng bình sữa nhanh trong vòng 4-8 phút (tham khảo bảng Hướng dẫn các
mức hâm nóng).
Hâm nóng thức ăn cho bé nhanh trong vòng 10-20 phút (tham khảo bảng Hướng
dẫn các mức hâm nóng).
Có màn hình kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ, tiện lợi khi sử dụng.
Có chức năng giữ nóng.

01

MÁY HÂM SỮA VÀ THỨC ĂN SIÊU TỐC KHÔNG CHỨA BPA FATZBABY
Máy hâm sữa và thức ăn siêu tốc không BPA Fatzbaby đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn Chất lượng châu Âu CE

Mã SP : FB3003SL

Mã SP : FB3018SL

Mã SP : FB3010AC

Máy hâm sữa 3 chức năng Fatzbaby
Giá: 290.000 Đ

Máy hâm sữa tiện lợi đa chức năng Fatzbaby New
Giá: 260.000 Đ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hâm nóng bằng nước
3 chức năng : hâm sữa, thức ăn, tiệt trùng bình sữa
Dung tích vừa
Sử dụng với tất cả các loại bình sữa
Công suất 100W

01

01

Máy hâm sữa điện tử đa năng 2 bình cổ rộng Fatzbaby

Hâm nóng bằng nước
Có thêm bộ phận vắt cam
Dung tích lớn
Sử dụng với tất cả các loại bình sữa
Công suất 80W

MÁY HÂM SỮA VÀ THỨC ĂN SIÊU TỐC KHÔNG CHỨA BPA FATZBABY (HÀN QUỐC)
Máy hâm sữa và thức ăn siêu tốc không BPA Fatzbaby đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn Chất lượng châu Âu CE

Mã SP : FB3002SL

Mã SP : FB3007SL

Giá: 655.000 Đ
•
•
•
•
•

02

Máy hâm sữa 4 chức năng Fatzbaby
Giá: 320.000 Đ

Máy hâm sữa cao cấp Fatzbaby
Giá: 415.000 Đ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hâm nóng bằng nước hoặc không cần nước
Thành trong của máy làm bằng thép không gỉ
Sử dụng với tất cả các loại bình sữa
Công suất 80W
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Máy hâm sữa cao cấp trong nhà hoặc trên xe hơi
Fatzbaby
Giá: 500.000Đ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tiệt trùng bằng hơi nước
Dung tích nhỏ gọn
3 bình nhỏ + 3 bình lớn
Công suất 500W

Hâm nóng hoặc tiệt trùng 1 hoặc 2 bình sữa cổ rộng
Có giỏ đựng và giá đỡ tiện lợi để sắp xếp gọn gàng bình sữa, cốc thủy tinh, núm ty, ti ngậm...
Có chức năng giữ nóng.
Được trang bị bộ điều khiển điển tử và màn hình kỹ thuật số.
Công suất 270 W

MÁY TIỆT TRÙNG BÌNH SỮA SIÊU TỐC KHÔNG BPA FATZBABY (HÀN QUỐC)
Máy tiệt trùng bình sữa siêu tốc không BPA Fatzbaby đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn Chất lượng châu Âu CE

Mã SP : FB4019SL

Mã SP : FB3008SL

Máy tiệt trùng hơi nước Fatzbaby
Giá: 620.000 Đ

Hâm nóng bằng nước
Có thêm bộ phận vắt cam
Dung tích lớn
Sử dụng với tất cả các loại bình sữa
Công suất 100W

MÁY HÂM SỮA VÀ THỨC ĂN SIÊU TỐC KHÔNG BPA FATZBABY (HÀN QUỐC)
Máy hâm sữa, tiệt trùng bình sữa siêu tốc không BPA Fatzbaby đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, đáp
ứng tiêu chuẩn Chất lượng châu Âu CE

Mã SP : FB4028SL

Mã SP : FB4010AC

Mã SP : FB4002SB

Máy tiệt trùng hơi nước điện tử
thông minh Fatzbaby
Giá: 810.000 Đ

Máy tiệt trùng bình sữa tiên tiến
bằng hơi nước Fatzbaby New
Giá: 850.000 Đ

Bộ tiệt trùng đa năng 2 trong 1
Fatzbaby
Giá: 1.150.000 Đ

•
•
•
•
•

• Tiệt trùng bình sữa và các vật dụng nhỏ
như núm ty, cổ bình, nắp bình... bằng hơi
nước trong vòng 15 phút
• Sử dụng với tất cả các loại bình sữa
• Dung tích lớn
• Công suất 400W

• Bộ tiệt trùng 2 trong 1 : tiệt trùng hơi
nước bằng điện và bằng lò vi sóng.
• Có thể chuyển thành bộ tiệt trùng thu
gọn để dễ dàng mang đi.

Tiệt trùng bằng hơi nước
Sử dụng với tất cả các loại bình sứa
Có bộ vi xử lý kỹ thuật số hẹn giờ
Dung tích lớn
Công suất 500W

Hâm nóng bằng nước hoặc không cần nước
Thành trong của máy làm bằng thép không gỉ
Dùng cắm điện 12V để sử dụng trên xe hơi
Sử dụng với tất cả các loại bình sữa
Trong nhà : công suất 80W
Trên xe hơi : công suất 40W

• Sử dụng với tất cả các loại bình sữa.
• Tiệt trùng hiệu quả cao với công suất
lớn 830 W.
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02

MÁY TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC SẤY KHÔ

MÁY HÂM NƯỚC PHA SỮA KHÔNG CHỨA BPA

03

Mã SP : FB4906SL

• Máy hâm nước pha sữa không BPA được sử dụng rộng rãi
• Bộ điều nhiệt liên tục lên tới 70OC

Mã SP : FB3004SL

MÁY TIỆT TRÙNG HƠI NƯỚC SẤY KHÔ New
Giá: 1.395.000 Đ

Mã SP : FB3005SL

Mã SP : FB3006SL

Mã SP : FB3009SL

Máy hâm nước pha sữa 800ml
Fatzbaby

Máy hâm nước pha sữa 800ml
Fatzbaby có đồng hồ đo nhiệt độ

Máy hâm nước pha sữa 600ml
Fatzbaby

Máy hâm nước pha sữa 600ml
Fatzbaby có đồng hồ đo nhiệt độ

Giá: 650.000 Đ

Giá: 720.000 Đ

Giá: 605.000 Đ

Giá: 680.000 Đ

• Thể tích: 800 ml
• Công suất: 400 W

• Thể tích: 800 ml
• Công suất: 400 W
• Có đồng hồ đo nhiệt độ

• Thể tích: 600 ml
• Công suất: 400 W

• Thể tích: 600 ml
• Công suất: 400 W
• Có đồng hồ đo nhiệt độ

• Phù hợp với tất cả các loại bình sữa, tiêu diệt mọi loại vi khuẩn
• Tiệt trùng trong vòng 12 phút và sấy khô trong vòng 30 phút. Giữ các vật dụng tiệt
trùng trong vòng 3 giờ sau đó
• Có thể chứa được 8 bình sữa cổ thường hoặc cổ rộng
• Dễ sử dụng với thao tác một nút chạm
• Vật liệu nhựa an toàn không có BPA

03

MÁY ĐUN VÀ HÂM NƯỚC SIÊU TỐC

04

MÁY TẠO HƠI ẨM CÔNG NGHỆ SIÊU ÂM FATZBABY
•
•
•
•

Bình đựng đến 3.75 L nước
Bình đựng nước trong suốt
Thời gian chay liên tục 15-16h
Công nghệ siêu âm

• Điều khiển được lượng hơi ẩm thoát ra
• Tự động ngắt khi hết nước
• Không gây ồn, cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, làm sạch.

Mã SP : FB3501SL

MÁY ĐUN VÀ HÂM NƯỚC SIÊU TỐC New
Giá: 1.168.000 Đ
• Đun sôi 1.2L nước siêu tốc trong vòng 5 phút (Nước ở nhiệt độ phòng khoảng 20 oC)
• 4 cấp độ giữ ấm 40 oC - 50 oC - 70 oC - 90 oC: 40 oC & 50 oC để pha sữa; 70 oC để pha bột, ngũ
cốc... 90 oC để pha trà và cà phê...
• Đèn LED màu xanh sáng đẹp mát khi đun sôi
• Bình nước làm từ thủy tinh cao cấp, phần đáy của nắp bình được làm từ thép không gỉ nên
nước trong bình sẽ hoàn toàn không tiếp xúc với nhựa, an toàn cho sức khỏe
• Nắp bình có thể dễ dàng mở được bằng một tay
• Đế máy được làm từ thép không gỉ, truyền nhiệt cao và ổn định
• Phần đế máy có thể tháo rời và xoay 360 độ
• Dây điện có thể lưu trữ gọn gàng ở đáy máy
• Tự động ngắt sau khi đun sôi nước
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Mã SP : FB6126JX

Giá: 900.000Đ

59

05
400W

MÁY XAY CẦM TAY FATZ BABY

FB5216BL

FB5211BL

600W

800W

FB5214BL

Máy xay cầm tay Deluxe 4 400 Watt

Máy xay cầm tay Deluxe 6 600 Watt

Máy xay cầm tay Deluxe 8 800 Watt

Giá: 550.000 Đ

Giá: 575.000 Đ

Giá:708.000Đ

• Động cơ 400W thích hợp để xay thức ăn trẻ em, cháo, súp,
mayonnaise, sinh tố, đồ uống, sữa lắc, bột làm bánh...
• Cán dao làm từ thép không gỉ và sử dụng rất bền.
• Hai tốc độ xay để thực hiện xay các loại nguyên vật liệu
với mục đích khác nhau.
• Vận hành với nút ấn đơn giản và kiểm soát mọi thứ chỉ
bằng một tay.”

• Động cơ 600W thích hợp để xay thức ăn trẻ em, cháo, súp,
mayonnaise, sinh tố, đồ uống, sữa lắc, bột làm bánh...
• Cán dao làm từ thép không gỉ và sử dụng rất bền.
• Hai tốc độ xay để thực hiện xay các loại nguyên vật liệu
khác nhau với mục đích khác nhau.
• Vận hành với nút ấn đơn giản và kiểm soát mọi thứ chỉ
bằng một tay.

• Xay mịn, nhuyễn hoàn hảo với động cơ công suất lớn
800W.
• Hai chế độ xay
• Nhiều cấp độ điều chỉnh tốc độ để thực hiện xay các loại
nguyên vật liệu với
mục đích khác nhau (TURBO là tốc độ xay cao nhất).
• Cán dao làm từ thép không gỉ và sử dụng rất bền.
• Phù hợp để xay thức ăn trẻ em, cháo, súp, mayonnaise,
sinh tố, đồ uống, sữa lắc, bột làm bánh...
• Vận hành với nút ấn đơn giản và kiểm soát mọi thứ chỉ
bằng một tay.

Lưu Ý:
• Để đảm bảo hiệu quả của lưỡi xay, luôn thêm chất lỏng vào các thành phần nguyên liệu đặc.
• Máy xay cầm tay không phù hợp với các thức ăn cứng (hạt cà phê, các loại hạt, gạo... hoặc xay đá).
• Thời gian xay liên tục tối đa của mô tơ là 1 phút, sau đó, động cơ cần được nghỉ 1 phút. Nếu mô tơ chạy 1 phút và nghỉ 1 phút theo như 1 chu kỳ, thì sau khi liên tục hoạt động 5 chu kỳ thiết bị cần có 30 phút để làm
nguội động cơ

350W

FB5012HW

FB5013HW

350W

700W

FB5014HW

Máy xay cầm tay Standard 2 350 Watt

Máy xay cầm tay Standard 3 350 Watt

Máy xay cầm tay Standard 7 700 Watt

Giá: 435.000 Đ

Giá: 520.000 Đ

Giá: 614.000 Đ

• Động cơ 350W thích hợp để xay thức ăn trẻ em, cháo, súp,
mayonnaise, sinh tố, đồ uống, sữa lắc, bột làm bánh...
• Hai tốc độ xay để thực hiện xay các loại nguyên vật liệu với
mục đích khác nhau
(TURBO là nút xay tốc độ cao).
• Vận hành với nút ấn đơn giản và kiểm soát mọi thứ chỉ
bằng một tay.

• Động cơ 350W thích hợp để xay thức ăn trẻ em, cháo, súp,
mayonnaise, sinh tố, đồ uống,
sữa lắc, bột làm bánh...
• Cán dao làm từ thép không gỉ và sử dụng rất bền.
• Hai tốc độ xay để thực hiện xay các loại nguyên vật liệu
khác nhau với mục đích khác nhau (TURBO là nút xay tốc
độ cao).
• Tay cầm tiện dụng, thao tác bật máy chỉ bằng một lần
nhấn nút.
• Vận hành với nút ấn đơn giản và kiểm soát mọi thứ chỉ
bằng một tay.

• Động cơ 700W thích hợp để xay thức ăn trẻ em, cháo, súp,
mayonnaise, sinh tố, đồ uống, sữa lắc, bột làm bánh...
• Cán dao làm từ thép không gỉ và sử dụng rất bền.
• Hai tốc độ xay để thực hiện xay các loại nguyên vật liệu
khác nhau với mục đích khác nhau (TURBO là nút xay tốc
độ cao).
• Vận hành với nút ấn đơn giản và kiểm soát mọi thứ chỉ
bằng một tay.

Lưu Ý:
• Để đảm bảo hiệu quả của lưỡi xay, luôn thêm chất lỏng vào các thành phần nguyên liệu đặc.
• Máy xay cầm tay không phù hợp với các thức ăn cứng (hạt cà phê, các loại hạt, gạo... hoặc xay đá).
• Thời gian xay liên tục tối đa của mô tơ là 30 giây, sau đó, động cơ cần được nghỉ 1 phút. Nếu mô tơ chạy 30 giây và nghỉ 1 phút theo như 1 chu kỳ, thì sau khi liên tục hoạt động 5 chu kỳ thiết bị cần có 30 phút để
làm nguội động cơ.
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MÁY HÚT SỮA BẰNG TAY MEZZO# CÓ MATXA SILOCONE KHÔNG BPA (HÀN QUỐC)

Máy hút sữa bằng tay không BPA Mezzo đáp ứng Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ FDA, UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001,
ISO 13485.

Mã SP : UM880052
A. Cần bóp

H. Chân đế

B. Nắp đậy

I. Maxa silicone

C. Màng Silicone

J. Nắp đậy bình sữa

D. Thân nối

K. Núm ty

E. Phễu chụp vú

L. Cổ bình

F. Van trắng

M. Đĩa đậy bình sữa

G. Bình sữa

N. Nắp đậy phễu
chụp vú

Máy hút sữa bằng tay Mezzo# Unimom (Hàn Quốc) có matxa silicone

Giá: 525.000 Đ
•
•
•
•
•

02

Vật liệu nhựa PP, không BPA
Lực hút mạnh: 0 - 280mmHg
Chất liệu nhựa cao cấp.
Thiết kế đẹp, sang trọng
Có maxa silicone

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐƠN ALLEGRO# UNIMOM CÓ MATXA SILICONE (HÀN QUỐC)
Máy hút sữa mẹ điện tử không có BPA Unimom, đã được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng Tiêu chuẩn Chất
lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

Mã SP : UM880106

SƠ ĐỒ Các Bộ PHẬN

Máy hút sữa điện đơn Allegro# Unimom có matxa silicone (Hàn Quốc)

Phễu chụp vú

Maxa silicon

Van silicon trắng

Chân bình sữa

Bình sữa

Nắp đậy bình sữa

Cổ bình sữa

Đĩa đậy bình sữa

Nắp chụp trên

Màng silicon

Ống day hút khí

Bộ nguồn (AC adapter)

Động cơ chính

Đầu nối ống hút

Giá: 1.880.000 Đ
• Có 7 mức độ hút sữa 100 ~350 mmHg.
• Màn hình điện tử LED hiển thị số để có thể nhìn trong đêm.
• Có hệ thống chống tràn sữa ngăn cách sữa mẹ và không khí hút vào motor gây mất vệ sinh đồng
thời ngăn sữa mẹ lọt vào máy gây cháy motor.
• Có kèm theo bộ sạc pin sử dụng khi không có nguồn điện.
• Có thể chuyển thành máy hút tay (khi mua thêm tay cầm)
• Bảo hành : 12 tháng
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Hướng dẫn vận Hành
Màn hình Kỹ thuật số LED
Nút khởi động (nút On/Off)
Nút tăng
Nút giảm
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02

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI PREMIUM ALLEGRO# UNIMOM CÓ MATXA SILICONE (HÀN QUỐC)
Máy hút sữa mẹ điện tử không có BPA Unimom, đã được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng Tiêu chuẩn Chất
lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐƠN / KPOP ECO UNIMOM (HÀN QUỐC)
Máy hút sữa mẹ điện tử không có BPA Unimom, đã được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng Tiêu chuẩn Chất
lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

Mã SP : UM871098

Mã SP : UM872002

Mã SP : UM871104

SƠ ĐỒ Các Bộ PHẬN

Giá: 1.500.000 Đ (Có pin sạc)

SƠ ĐỒ Các Bộ PHẬN

Máy hút sữa điện đôi - có matxa silicon Premium Allegro# Unimom
Giá: 2.150.000 Đ
• Có 7 mức độ hút sữa 100 ~350 mmHg.
• Màn hình điện tử LED hiển thị số để có thể nhìn trong đêm.
• Có hệ thống chống tràn sữa ngăn cách sữa mẹ và không khí hút vào motor gây mất vệ sinh
đồng thời ngăn sữa mẹ lọt vào máy gây cháy motor.
• Có kèm theo bộ sạc pin sử dụng khi không có nguồn điện.
• Chế độ hút đôi hay hút đơn tùy chọn.
• Có thể chuyển thành máy hút tay (khi mua thêm tay cầm) motor.
• Bảo hành : 12 tháng
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Giá: 1.250.000Đ (Không pin sạc)

Maxa silicon

Van silicon trắng

Núm ti

Chân đế

Bình sữa

Nắp đậy bình sữa

Cổ bình

Đĩa đậy bình sữa

Lò xo

Màng silicon

Chụp dưới

Chụp trên

Ống day hút khí

Bộ nguồn (AC adapter)

Động cơ chính

Đầu nối ống hút

•
•
•
•
•
•
•

Được làm từ vât liệu an toàn, không có BPA.
Hút tự nhiên giống như trẻ bú, nhịp nhàng để sữa chảy nhiều hơn.
Chế độ hút 2 giai đoạn. Cấp độ hút 1: giai đoạn mát xa, Cấp độ hút 2-6: giai đoạn hút sữa.
Dễ dàng điều chỉnh lực hút, chu kỳ hút bằng bộ điều khiển điện tử.
Kiểu dáng trang nhã, kết cấu gọn nhẹ, không gây ồn
Hệ thống khép kín
Bảo hành 6 tháng.
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MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI FORTE# UNIMOM CÓ MATXA SILICONE (HÀN QUỐC)
Máy hút sữa mẹ điện tử không có BPA Unimom, đã được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng Tiêu chuẩn Chất
lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

Mã SP : UM880113

Bình sữa

Núm ti

Nắp đậy bình sữa

Cổ bình sữa

Đĩa đậy bình sữa

Màng silicon K-Pop

Bộ nguồn (AC

Động cơ chính

Hướng dẫn vận Hành
Nút khởi động (nút On/Off)
Nút tăng
Nút giảm

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐƠN SMART/ SMART ECO UNIMOM (HÀN QUỐC)
Máy hút sữa mẹ điện tử không có BPA Unimom, đã được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng Tiêu chuẩn Chất
lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

Mã SP : UM871142

Mã SP : UM871159

Smart

Smart Eco

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

SƠ ĐỒ Các Bộ PHẬN

Máy hút sữa điện đôi Forte # Unimom có matxa silicone (Hàn Quốc)
Giá: 2.510.000 Đ

Chân đế

Van silicon trắng

adapter)

Máy hút sữa điện đơn Kpop/ Kpop Eco Unimom (Hàn Quốc)NEW

Phễu chụp vú

Phễu chụp vú

Phễu chụp vú

Núm ti

Van silicon trắng

Chân đế

Bình sữa

Nắp đậy bình sữa

Cổ bình sữa

Đĩa đậy bình sữa

Màng silicon

Chụp dưới

Chụp trên

Ống hút khí

Động cơ chính

Đầu nối ống hút khí

Màng Silicon

Giá: 1.775.000 Đ (Có pin sạc)

Giá: 1.550.000Đ (Không pin sạc)

Phễu chụp vú

Chân đế

Bình sữa

Van silicon trắng

Đĩa đậy bình sữa

Cổ bình sữa

Đĩa đậy bình sữa

Màng silicon

Củ sạc

Cáp USB

Động cơ chính

Máy hút sữa điện đơn Smart / Smart Eco Unimom (Hàn Quốc) NEW

•
•
•
•

Lực hút rất mạnh: 350±10 mmHg; Tốc độ hút: khoảng 46 vòng/phút
Mô tơ máy chạy rất êm ái, nhẹ nhàng. Đạt tiêu chuẩn dùng trong bệnh viện.
Hệ thống mô tơ điện cực kỳ bền, tuổi thọ cao với cơ chế pit tông hiệu quả.
Có hệ thống chống tràn sữa ngăn cách sữa mẹ và không khí hút vào motor gây mất vệ sinh
đồng thời ngăn sữa mẹ lọt vào máy gây cháy motor.
• Bảo hành : 12 tháng

Hướng dẫn vận Hành
Nút Bật ( I ) -- Tắt ( o )
Nắp đậy ống dẫn khí
Cầu chì (nằm phía dưới động cơ)
Nút điều khiển lực hút chân không
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•
•
•
•
•
•
•
•

Được làm từ vât liệu an toàn, không có BPA.
Hút tự nhiên giống như trẻ bú, nhịp nhàng để sữa chảy nhiều hơn.
Chế độ hút 2 giai đoạn. Cấp độ hút 1: giai đoạn mát xa, Cấp độ hút 2-6: giai đoạn hút sữa.
Sử dụng nguồn điện từ cổng USB với dây cắm USB siêu nhỏ (dây cắm sạc cho Smartphone)
Dễ dàng điều chỉnh lực hút, chu kỳ hút bằng bộ điều khiển điện tử.
Các sản phẩm dòng Smart đều sử dụng nguồn điện 5VDC 2A
Hệ thống khép kín
Bảo hành 6 tháng.
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Hướng dẫn vận Hành
Nút khởi động (nút On/Off)
Nút tăng
Nút giảm
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MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI KHÔNG BPA MINUET/ MINUET ECO (HÀN QUỐC)
Máy hút sữa bằng tay không BPA Mezzo, Ameda đáp ứng Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ FDA, UL, Tiêu chuẩn Quốc tế
ISO 9001, ISO 13485.

Đặc điểm vượt trội của dòng máy hút sữa thế hệ mới
Mã SP : UM871692

Mã SP : UM871708

Minuet

Phêu mát xa bằng silicon của Unimom mang đén cảm giác thực sự êm ái

*Máy có thể sạc được và có đầu cắm điện bằng dây cáp USB

Minuet Eco

Quả bóng to mát
xa bầu ngực

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH
Phễu chụp vú

Mát xa silicon

Van trắng

Chân đế

Bình sữa

Nắp bình sữa

Cổ bình sữa

Đĩa đậy bình sữa

Nắp màng silicon

Màng silicon

Đầu nối chữ T

Ống nối dây hút

Ống hút silicon

Cáp USB

Động cơ chính

Lực hút chân
không ra vào

Minuet

Củ sạc

Giá: 2.750.000

Đ

(Có pin sạc)

Giá: 2.550.000

Máy hút sữa điện đôi không BPA Minuet/ Minuet Eco kèm Adapter
•
•
•
•
•
•
•
•

Đ

(Không pin sạc)

NEW

Hướng dẫn vận Hành

Được làm từ vât liệu an toàn, không có BPA.
Hút tự nhiên giống như trẻ bú, nhịp nhàng để sữa chảy nhiều hơn
Chế độ hút đơn hoặc hút đôi tùy chọn thông qua 1 ống nối khí chữ T
Có nút mát xa cho phép chuyển đổi giữa các cấp độ mát xa/hút.
Nút điều khiển 5 cấp độ khác nhau cho phép điều chỉnh lực hút/chu trình hút theo ý muốn
Sử dụng nguồn điện từ cổng USB với dây cắm USB siêu nhỏ (dây cắm sạc cho Smartphone)
Hệ thống khép kín, kiểu dáng trang nhã, kết cấu gọn nhẹ, không gây ồn
Bảo hành : 12 tháng
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Dây cắm nguồn AC adapter có thể mua bổ sung tại Nhà Phân phối Unimom hoặc mua
qua số điện thoại 1900-545-597.

Nút khởi động (nút On/Off)
Nút tăng
Nút giảm
Nút mát xa
Đèn LED phía trên
Đèn LED phía dưới

Smart

Unimom

Tính năng dùng pin sạc và đầu cắm điện bằng dây cáp USB là hai tính năng độc đáo
duy nhất chỉ có ở dòng sản phẩm Smart, Minuet, Minuet LCD của Unimom. Trong khi
các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường hiện nay chỉ có hoặc một trong hai tính năng
trên, và yêu cầu phải sử dụng loại dây cáp USB đặc biệt thì các sản phẩm của Unimom
chỉ cần dùng loại dây cáp USB thông thường.

Các thương hiệu khác

Phễu hút của Unimom vượt trội hơn so với các phếu mát xa của các thương hiệu khác
nhờ miếng mát xa silicon rời để bạn có thể tùy ý lắp kèm vào phễu. Với thiết kế thông
minh miếng mát xa gồm những quả bóng to sẽ tự động mát xa bầu ngực cho bạn trong
lúc hút, còn các quả bóng nhỏ giúp giữ cho bầu ngực được mút chặt vào phễu hút.

Đèn LED phía trên
- Đèn LED nhấp nháy khi máy đang chạy chế độ massage và ngừng nhấp nháy khi máy
chuyển sang chế độ hút sữa.
Đèn LED phía dưới
- Số lượng đèn LED chỉ mức độ hút từ 1 đến 5 (hiển thị cho cả chế độ mát xa và hút sữa.
- Số lượng đèn LED nhấp nháy khi khởi động máy hiển thị mức độ của PIN.

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI MINUET MÀN HÌNH LCD (HÀN QUỐC)
Máy hút sữa mẹ điện tử không có BPA Unimom, đã được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng Tiêu chuẩn Chất
lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

thông tin các loại máy hút sữa Unimom
Model

Mã SP : UM872019

Allegro#

[Premium] Allegro#
Double

Forte#

Mezzo#

K-POP/ K-POP Eco

SMART/ SMART Eco

Minuet/ Minuet
Eco

Minuet LCD

Lực hút/ Máy
đơn(mmHg)

80 – 300

80 – 300

50 – 300

0 – 300

300

300

300

300

Lực hút/ Máy
đôi(mmHg)

Khoảng 220

Khoảng 240

Khoảng 220

N/A

N/A

N/A

Khoảng 240

Khoảng 240

Chu trình/phút

Cấp độ 1: 102/phút

Cấp độ 1: 102/phút

Cấp độ 7: 24/phút

Cấp độ 7: 24/phút

46.5/phút

N/A

Cấp độ 1: 84/phút, 88/phút
Cấp độ 6: 26/phút, 27/phút

(ít ồn hơn)

Cấp độ 1: 84/phút, 88/
phút

Mát xa Cấp độ 1: 85/
phút

Cấp độ 6: 26/phút, 27/
phút

Cấp độ 5: 54/phút
Hút cấp độ 1: 64/phút
Cấp độ 5: 26/phút

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH
Phễu chụp vú

Mát xa silicon

Van trắng

Chân đế

Bình sữa

Nắp bình sữa

Cổ bình sữa

Đĩa đậy bình sữa

Nắp màng silicon

Màng silicon

Đầu nối chữ B

Sạc USB

Ống hút silicon

Cáp USB

Động cơ chính

Dây cắm nguồn AC adapter có thể mua bổ sung tại Nhà Phân phối Unimom hoặc mua
qua số điện thoại 1900-545-597.

Hướng dẫn vận Hành

Máy hút sữa điện đôi Minuet màn hình LCD có pin sạc kèm
adapter

Giá: 2.880.000 Đ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Được làm từ vât liệu an toàn, không có BPA.
Hút tự nhiên giống như trẻ bú, nhịp nhàng để sữa chảy nhiều hơn
Chế độ hút đơn hoặc hút đôi tùy chọn thông qua 1 ống nối
Có nút mát xa cho phép chuyển đổi giữa các cấp độ mát xa/hút.
Màn hình LCD hiển thị các cấp độ mát xa/hút
Nút điều khiển 7 cấp độ mát xa và 9 cấp độ hút khác nhau
Sử dụng nguồn điện từ cổng USB với dây cắm USB siêu nhỏ (dây cắm sạc cho Smartphone)
Có adapter kèm theo, có chế độ pin sạc dự phòng, không cần bộ đổi nguồn
Hệ thống khép kín, kiểu dáng trang nhã, kết cấu gọn nhẹ, không gây ồn
Bảo hành : 12 tháng
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Nút khởi động (nút On/Off)
Nút mát xa
Nút giảm
Nút tăng
Đèn LED phía trên
Màn hình LCD

Chế độ mát xa

Cấp độ 5: 54/phút
Hút cấp độ 1: 64/phút
Cấp độ 5: 26/phút

Cấp độ hút

1–7

1-7

Hút bằng điện

Hút bằng
tay

1–6

1–6

1–5

1-9

Trọng lượng

Khoảng 270g

Khoảng 270g

Khoảng 1.74kg

234g

235g/200g

235g/200g

210g/180g

210g / 180g

Hút đơn hoặc đôi

Hút đơn & đôi

Hút đơn & đôi

Hút đơn & đôi

Hút đơn

Hút đơn

Hút đơn

Hút đơn & đôi

Hút đơn & đôi

(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

(Tùy chọn)

Nguồn cấp điện

Bộ đổi điện xoay chiều, Pin
sạc dự phòng

Bộ đổi điện xoay chiều, Pin
sạc dự phòng

Bộ đổi điện
xoay chiều

N/A

Bộ đổi điện xoay chiều, Pin
sạc dự phòng (Cho dòng
K-POP)

Bộ đổi điện xoay chiều,
Pin sạc dự phòng (Cho
dòng SMART)

Bộ đổi điện xoay chiều,
Pin sạc dự phòng (Cho
dòng Minuet)

Bộ đổi điện xoay chiều,
Pin sạc dự phòng

Nguồn điện

Bộ đổi điện – điện vào:
100-240Vac 50 – 60Hz, điện
ra: 8.4V dc 1.0A

Bộ đổi điện – điện vào: 100240Vac 50 – 60Hz, điện ra:
8.4V dc 1.0A

100 – 120Vac,
hoặc 220240Vac

N/A

Bộ đổi điện – điện vào:
100-240Vac 50 – 60Hz, điện
ra: 8.4V dc 1.0A

Bộ đổi điện – điện vào:
100-240Vac 50 – 60Hz,
điện ra: 8.4V dc 1.0A

Bộ đổi điện – điện vào:
100-240Vac 50 – 60Hz,
điện ra: 8.4V dc 1.0A

Bộ đổi điện-Điện vào:
100-240Vac, 50-60Hz,
Điện ra : 5Vdc, 2.0A

Pin sạc dự phòng 7.4V
1000mAh

Pin sạc dự phòng 7.4V
1000mAh

Pin sạc dự phòng 7.4V
1000mAh (cho dòng K-POP)

Pin sạc dự phòng 7.4V
1000mAh (cho dòng
SMART)

Pin sạc dự phòng 7.4V
1000mAh (cho dòng
Minuet)

Pin sạc dự phòng

Thời gian sạch (ước
tính)

2 tiếng 15 phút

2 tiếng 15 phút

N/A

N/A

2 tiếng 15 phút/ N/A

2 tiếng 15 phút/ N/A

1 tiếng 45 phút/ N/A

1 tiếng45phút / N/A

Thời gian sử dụng pin
(ước tính)

3 tiếng

3 tiếng

N/A

N/A

2h00/ N/A

2h15 phút/ N/A

2h30 phút/N/A

2h30rphút / N/A

Chế độ hút sữa

Đèn LED phía trên
- Đèn LED bật sáng khi đang sạc pin và tắt khi không sạc.
Màn hình LCD
- Trong quá trình thực hiện chế độ mát xa, chữ “MASSAGE” sẽ xuất hiện trên màn hình LCD với
chỉ số từ ‘P1’ đến ‘P7’.
- Trong quá trình thực hiện chế độ hút sữa , chữ “EXPRESSION” sẽ xuất hiện trên màn hình LCD
mức độ hút sữa hiện tại từ ‘L1’ đến ‘L9’.

Mát xa Cấp độ 1: 85/phút
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3.7V 1800mAh

03

TÚI TRỮ SỮA (ĐỰNG SỮA) UNIMOM KHÔNG CÓ BPA (HÀN QUỐC)
•
•
•
•
•

03

Không có BPA (đạt tiêu chuẩn FDA, CE )
Túi trữ sữa đã được tiệt trùng sẵn.
2 lớp nylon chắc chắn, an toàn.
Dễ khóa với hai lần khóa zipper ở miệng túi, tự đứng.
Dung tích: 210ml

TÚI TRỮ SỮA (ĐỰNG SỮA) UNIMOM CÓ THANH CẢM ỨNG NHIỆT KHÔNG CÓ BPA (HÀN QUỐC)
•
•
•
•
•

Không có BPA (đạt tiêu chuẩn FDA, CE )
Túi trữ sữa đã được tiệt trùng sẵn.
Dễ khóa với hai lần khóa zipper ở miệng túi, tự đứng.
Dung tích: 210ml
Có thanh cảm ứng nhiệt có khả năng đổi màu từ xanh sang trắng khi sữa mẹ trong túi đạt nhiệt độ thích hợp cho bé bú.

Mã SP
Mã SP
UM870374

Tên sản phẩm

UM870398

Giá bán

Túi trữ sữa Unimom

Túi trữ sữa Unimom

Giá bán
61.000 Đ

Loại 10 túi/hộp

59.000 Đ

Loại 10 túi/hộp

Tên sản phẩm

UM870404

Túi trữ sữa Unimom

111.000 Đ

Loại 20 túi/hộp
UM870381

Túi trữ sữa Unimom

108.000 Đ

Loại 20 túi/hộp

UM870176

Túi trữ sữa Unimom

166.000 Đ

Loại 30 túi/hộp
UM870169

Túi trữ sữa Unimom

161.000 Đ

Loại 30 túi/hộp

UM870190

Túi trữ sữa Unimom

299.000 Đ

Loại 60 túi/hộp
UM870183

Túi trữ sữa Unimom

294.000 Đ

Loại 60 túi/hộp

NÓNG

03

TÚI TRỮ SỮA (ĐỰNG SỮA) UNIMOM COMPACT KHÔNG CÓ BPA (HÀN QUỐC)
•
•
•
•

03

Không có BPA (đạt tiêu chuẩn FDA, CE )
Túi trữ sữa đã được tiệt trùng sẵn.
Dễ khóa với hai lần khóa zipper ở miệng túi, tự đứng.
Dung tích: 210ml

Mã SP
UM870350

Tên sản phẩm
Túi trữ sữa Unimom compact
Loại 10 túi/hộp

TÚI TRỮ SỮA MẸ VÀ THỨC ĂN CHO BÉ TRỰC TIẾP BẰNG THÌA UNIMOM (HÀN QUỐC)
• Không có BPA, rất an toàn cho em bé. Vật liệu sử dụng được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt (FDA approved)
• Được thiết kế đặc biệt với miệng túi có 2 lần khóa zipper có thể rót trực tiếp sữa mẹ và thức ăn một cách dễ dàng.
• Miệng túi ở mặt bên có thể trữ sữa trực tiếp từ máy hút sữa thông qua bộ phận nối cổ bình. Bé có thể ăn trực tiếp dễ dàng bằng thìa từ túi trữ sữa bằng
cách lắp thìa qua nút vặn ở mặt bên của túi trữ sữa.

Giá bán
44.000

Mã SP

Tên sản phẩm

UM870305 Túi trữ sữa mẹ và thức ăn cho bé ăn
trực tiếp Unimom Loại 10 túi/hộp

UM870367

Túi trữ sữa Unimom compact

Giá bán

Đ

143.000 Đ

78.000 Đ

Loại 20 túi/hộp

UM870312 Túi trữ sữa mẹ và thức ăn cho bé ăn

248.000 Đ

trực tiếp Unimom Loại 20 túi/hộp
UM870251

Túi trữ sữa Unimom compact

115.000 Đ

Loại 30 túi/hộp

UM870329 Túi trữ sữa mẹ và thức ăn cho bé ăn
trực tiếp Unimom Loại 50 túi/hộp

UM870268

Túi trữ sữa Unimom compact

223.000 Đ

Loại 60 túi/hộp
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490.000 Đ

03

TÚI TRỮ SỮA MẸ TRỰC TIẾP TỪ MÁY HÚT SỮA UNIMOM (HÀN QUỐC)
•
•
•
•

05

Không có BPA, rất an toàn cho em bé. Vật liệu sử dụng được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt (FDA approved)
Được tiệt trùng sẵn với hình dáng gọn gàng, xếp đứng trong tủ lạnh, tủ đông dễ dàng, không rò rỉ, không chảy sữa.
Trữ sữa và cho bé bú trực tiếp thông qua bộ phận nối cổ bình.
Phù hợp với tất cả các máy hút sữa tiêu chuẩn.

NƯỚC RỬA BÌNH SỮA UNIMOM AN TOÀN (HÀN QUỐC)

Giá: 99.000 Đ

Mã SP : UM871173
Mã SP

Tên sản phẩm

UM870275 Túi trữ sữa mẹ trực tiếp từ máy hút

Mã SP : UM871197

Giá: 63.000 Đ

Giá bán
126.000 Đ

sữa Unimom Loại 10 túi/hộp
UM870282 Túi trữ sữa mẹ trực tiếp từ máy hút

225.000 Đ

sữa Unimom Loại 20 túi/hộp
UM870299 Túi trữ sữa mẹ trực tiếp từ máy hút

456.000 Đ

sữa Unimom Loại 50 túi/hộp

Nước rửa bình sữa, núm ty Unimom an toàn (500ml Hàn Quốc)
• Tạo bọt khi sử dụng dể hòa tan trong nước, không ăn mòn da tay
• Có thành phần chống vi khuẩn được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt (FDA
approved)
• Có thành phần hữu cơ tư nhiên, an toàn 100% cho bé.
• Có mùi thơm dễ chịu.
• Có trang bị khóa chống nhỏ giọt
• Dung tích: 500ml

04

MIẾNG LÓT THẤM SỮA MẸ DÙNG 1 LẦN UNIMOM (HÀN QUỐC)
•
•
•
•

06

Không có BPA, rất an toàn cho em bé. Vật liệu sử dụng được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt (FDA approved)
Được tiệt trùng sẵn với hình dáng gọn gàng, xếp đứng trong tủ lạnh, tủ đông dễ dàng, không rò rỉ, không chảy sữa.
Trữ sữa và cho bé bú trực tiếp thông qua bộ phận nối cổ bình.
Phù hợp với tất cả các máy hút sữa tiêu chuẩn.

ĐÁ KHÔ BẢO QUẢN SỮA - TÚI GIỮ LẠNH SỮA UNIMOM (HÀN QUỐC)
Đá khô giúp cho sữa lâu bị giã đông và làm lạnh sữa sau khi giã ,kéo dài thời gian bảo quản sữa mẹ

Mã SP : UM871857

Mã SP

Tên sản phẩm

UM870411 Miếng lót thấm sữa mẹ dùng 1 lần
Unimom Loại 30 miếng/hộp
UM870442 Miếng lót thấm sữa mẹ dùng 1 lần

Mã SP : UM870016

Giá bán
108.000 Đ

210.000 Đ

Unimom Loại 60 miếng/hộp
UM870428 Miếng lót thấm sữa mẹ dùng 1 lần
Unimom Loại 120 miếng/hộp

410.000 Đ

Đá khô diệt khuẩn Unimom (Hàn Quốc)

Giá: 30.000

Túi giữ lạnh sữa Unimom (Hàn Quốc) gồm 5 bình PP và 2 miếng đá khô
diệt khuẩn

Đ

Giá: 765.000Đ

• Vỏ nylon, an toàn không chứa BPA.
• Có phủ nano Ag diệt khuẩn giữ vệ sinh thực phẩm cho bé.
• Kích thước 12 x 18 cm

70

• Túi được làm bằng sợi nylon với chất cách nhiệt bằng bạc lót bên trong.
• Bình sữa không BPA (5 bình)
• Sản phẩm có kèm 2 miếng đá khô
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07

BÌNH TRỮ SỮA/ CỐC UỐNG SỮA KHÔNG CÓ BPA (HÀN QUỐC)

Mã SP : UM880045

Bình trữ sữa mẹ (bộ 3 bình) Unimom (Hàn Quốc)
Giá: 200.000Đ
•
•
•
•
•

Mã SP : UM871128

Bình trữ sữa mẹ (bộ 3 bình) Unimom (Hàn Quốc)
có núm ty cho bé bú
Giá: 260.000 Đ

Được làm từ polypropylene 100%. Không chứa BPA (đạt tiêu chuẩn CE)
Dễ dàng làm sạch và khử trùng. Thiết kế để lưu trữ sữa trong tủ lạnh và tủ đông.
Có thể sử dụng làm bình sữa cho bé bú.
Dung tích 150 ml
3 bình/hộp

Mã SP : UM871227

Mã SP : UM871180

Cốc uống sữa (1-60ml) cho bé sơ sinh (1 cốc) Unimom (Hàn Quốc)
Giá: 22.000 Đ

Bộ 3 núm ti nắp đậy bình sữa Unimom
Giá: 108.000 Đ

Không có nắp, có miệng rót thuận tiện, chính xác từ 1ml

• Cổ bình và nắp bình sữa được làm từ vật liệu Polyethylene không chứa BPA và an toàn
trong tủ lạnh
• Núm ti được làm từ silicon siêu mềm
• An toàn với nước rửa chén, có thể tiệt trùng bằng máy tiệt trùng hơi nước, lò vi sóng, hoặc
bằng cách nhúng trong nước sôi
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07

TẠO DÁNG NÚM TY/ TRỢ TY

Mã SP : UM870466

Mã SP : UM870473

Miếng Lót Ngực Hứng Sữa Unimom
Giá: 275.000 Đ

Tạo dáng Núm Ty Unimom (Nipple Formers)
Giá: 275.000 Đ

• Được làm từ vật liệu là nhựa PP và Silicon cao cấp, không chứa BPA nên rất an toàn.
• Nắp hứng sữa tròn rộng, giúp cách ly đầu ngực với áo lót, bảo vệ tốt hơn cho núm vú nhạy
cảm, dễ bị kích ứng trong giai đoạn cho con bú.
• Miếng màng trong silicon giúp nhẹ nhàng mát-xa đầu ngực, làm giảm thiểu nguy cơ bị tắc
tia sữa.
• Các lỗ thoáng khí (quay lên trên) giúp giữ cho da luôn khô thoáng, không bị cảm giác ẩm
ướt khó chịu khi Mẹ có sữa dư.
• Thiết kế thông minh, ôm khít bầu ngực, giúp ngực mẹ trông tự nhiên và luôn cảm thấy
thoải mái.

• Được làm từ vật liệu là nhựa PP và Silicon cao cấp, không chứa BPA nên rất an toàn.
• Nắp tạo dáng núm ty tròn rộng, giúp cách ly đầu ngực với áo lót, bảo vệ tốt hơn cho núm
vú nhạy cảm, dễ bị kích ứng trong giai đoạn cho con bú.
• Miếng màng trong silicon giúp nhẹ nhàng mát-xa đầu ngực, làm giảm thiểu nguy cơ bị
tắc tia sữa.
• Các lỗ thoáng khí (quay lên trên) giúp giữ cho da luôn khô thoáng, không bị cảm giác ẩm
ướt khó chịu .
• Thiết kế thông minh, ôm khít bầu ngực, không những hỗ trợ điều trị núm ty phẳng, tụt một
cách hiệu quả mà ngực mẹ còn trông rất tự nhiên và luôn cảm thấy thoải mái

Mã SP : UM870459

Mã SP : UM870480

Trợ ty mẹ Unimom size M
Giá: 220.000 Đ

Trợ ty mẹ Unimom size L
Giá: 220.000 Đ

• Được làm từ Silicon cao cấp, an toàn, không chứa BPA.
• Các lỗ thông khí phía trên giúp cho mũi của bé vẫn tiếp xúc và ngửi được hơi của mẹ khi bú.
• Trợ ty mềm nhẹ, thiết kế vòm khum giúp ôm sát núm vú tạo cho mẹ cảm giác thoải mái
khi sử dụng.
• Có 2 size M và L để lựa chọn phù hợp với từng cơ địa của mỗi người.

• Được làm từ Silicon cao cấp, an toàn, không chứa BPA.
• Các lỗ thông khí phía trên giúp cho mũi của bé vẫn tiếp xúc và ngửi được hơi của mẹ khi bú.
• Trợ ty mềm nhẹ, thiết kế vòm khum giúp ôm sát núm vú tạo cho mẹ cảm giác thoải mái
khi sử dụng.
• Có 2 size M và L để lựa chọn phù hợp với từng cơ địa của mỗi người.

73

01

MÁY HÚT SỮA TAY CÓ MATXA SILICON KHÔNG CÓ BPA (THỤY SĨ)
Máy hút sữa bằng tay không BPA Ameda đáp ứng Tiêu chuẩn Chất lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ FDA, UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO
9001, ISO 13485.

Máy hút sữa bằng tay Ameda (Thụy Sĩ) có maxa silicone
Giá: 560.000 Đ
• Được làm từ vật liệu chất lượng cao, không chứa BPA, an toàn cho hệ tiêu hóa non nớt
của trẻ
• Lực hút mạnh: 0 - 280mmHg
• Mẹ có thể tự điều chỉnh lực hút và cường độ hút cho phù hợp
• Phễu chụp có mat xa silicone giúp mát xa ngực trong quá trình hút sữa, giúp sữa chảy
nhiều hơn và tạo cho các bà mẹ cảm giác dễ chịu, thoải mái
• Hút sữa êm ái và hiệu quả cho mẹ, dễ tháo lắp và vệ sinh

Mã SP : AMD163649

02

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN TỬ KHÔNG CÓ BPA (THỤY SĨ)
Máy hút sữa mẹ điện tử không có BPA, Ameda đã được sử dụng rộng rãi tại Châu Âu, Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới, đáp ứng Tiêu chuẩn Chất
lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn chất lượng Mỹ UL, Tiêu chuẩn Quốc tế ISO.

Mã SP : AMD17090EC

Mã SP : AMD161218

Máy hút sữa điện đơn AMEDA - Una (Thụy Sĩ)
Giá: 3.775.000 Đ

Máy hút sữa điện tử hai bên không BPA Lactaline Ameda (Thụy Sĩ)
Giá: 5.275.000 Đ

• Được sản xuất hoàn toàn từ nhựa PP không có chất BPA & DEHP.+ Bộ điều khiển kết hợp điều
chỉnh lực hút và tốc độ hút cho phép lựa chọn 32 chế độ hút sữa khác nhau đáp ứng mọi nhu
cầu của mẹ.
• Hệ thống khép kín.
• Có thể chạy bằng 6 hòn pin AA rất thuận tiện cho các mẹ đưa bé đi du lịch, mất điện.
• Bảo hành 12 tháng.

•
•
•
•
•
•
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Bộ điều khiển lực hút và chu kỳ cho phép điều chỉnh tốc độ tạo thích ứng tốt nhất cho mỗi lần tiết sữa.
Bộ phận bảo vệ Airlock ngăn tiếp xúc không khí từ máy bơm với sữa mẹ.
Mô tơ chạy êm ái nhẹ nhàng.
Hút cả 2 bên.
Có thể chạy bằng 6 hòn pin AA rất thuận tiện cho các mẹ đưa bé đi du lịch, mất điện.
Bảo hành 12 tháng.

01
Mã SP : HDNET-100

Nhiệt kế đo tai bằng tia hồng ngoại Hubdic (không cần nắp lọc) TOMMY
ORIGINAL

Giá: 577.000 Đ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Không cần nắp lọc
Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể (đo tai)
Khoảng nhiệt độ: 32-42.2 độ C (89.6-107.9 độ F)
Cách thức đo: đo trực tiếp, cho kết quả trong vòng 1-3 giây
Độ chính xác: +/-0.2 độ C
Lưu kết quả đo: 8 lần
Có tiếng bíp báo hiệu kết quả đo
Tiết kiệm năng lượng: tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng
Sản xuất tại Hàn Quốc
Đạt tiêu chuẩn CE 0120

02
Mã SP : HDTB-100

Nhiệt kế đo tai bằng tia hồng ngoại Hubdic (có nắp lọc) THERMO-BUDDY
Giá: 662.000 Đ
• Sử dụng nắp lọc mỗi lần đo.
• Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể (đo tai), đo nhiệt độ đồ vật (bình sữa, nước tắm)
• Khoảng nhiệt độ đo: 0-100 độ C (50-176 độ F)
• Cách thức đo: đo trực tiếp, cho kết quả trong vòng 1-3 giây
• Không nhúng đầu đo vào nước khi đo nhiệt độ nước tắm
• Độ chính xác: +/-0.2 độ C
• Lưu kết quả đo: 8 lần
• Có tiếng bíp báo hiệu kết quả đo
• Có chế độ nhạc êm ái khi đo
• Tiết kiệm năng lượng: tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng
• Sản xuất tại Hàn Quốc
• Đạt chứng nhận FDA, tiêu chuẩn CE 0120, EN 60601-11:2010, ASTM E 196598:2009

Sản xuất tại Hàn Quốc
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03

05

Mã SP : HDTET-200

Mã SP : HDFS-100

Nhiệt kế đo tai, đo trán bằng tia hồng ngoại Hubdic đa chức năng 3 trong 1
TOMMY MULTI
Giá: 784.000 Đ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chức năng : Đo nhiệt độ cơ thể (đo tai, đo trán); đồ vật (bình sữa)
Khoảng nhiệt độ:
Đo tai: 34-42.5 độ C (93.2-108.5 độ F)
Đo trán: 22-42 độ C (71.6-108 độ F)
Đo đồ vật: 10-60 độ C (50-140 độ F)
Cách thức đo: đo trực tiếp, cho kết quả đo trong vòng 2-3 giây
Độ chính xác: +/-0.2 độ C
Có tiếng bíp báo hiệu kết quả đo
Tiết kiệm năng lượng: tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng
Sản xuất tại Hàn Quốc
Đạt tiêu chuẩn CE 0120, EN 60601-1-11:2010, ASTME-1965-98:2009

04

Nhiệt kế đo trán bằng tia hồng ngoại Hubdic DOTORY
Giá: 516.000 Đ
•
•
•
•
•
•
•
•

Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể (đo trán)
Khoảng nhiệt độ đo: 34-42.5 độ C (93.2-108.5 độ F)
Cách thức đo: đo trực tiếp, quét đầu đo trong 2-3 giây
Độ chính xác: +/-0.2 độ C
Có tiếng bíp báo hiệu kết quả đo
Tiết kiệm năng lượng: tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng
Sản xuất tại Hàn Quốc
Đạt chứng nhận FDA, tiêu chuẩn CE 0120

06

Mã SP : HDFS-201

Mã SP : HDFS-300

Nhiệt kế đo tai, đo trán bằng tia hồng ngoại Hubdic đa chức năng 3 trong 1
DOTORY MULTI
Giá: 1.215.000 Đ

Nhiệt kế đo tai, đo trán bằng tia hồng ngoại Hubdic đa chức năng 3 trong 1
DOTORY MULTI
Giá: 760.000Đ

•
•
•
•
•

• Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể (đo trán), đồ vật (bình sữa, nước tắm), đo độ ẩm, nhiệt độ
phòng
• Khoảng nhiệt độ đo:
• Đo trán: 32-42.5 độ C (89.6-107.9 độ F)
• Đồ vật: 10-70 độ C (50-158 độ F)
• Độ chính xác: +/-0.2 độ C
• Cách thức đo: đo trực tiếp, quét đầu đo trong 2-3 giây
• Không nhúng đầu đo vào nước khi đo nhiệt độ nước tắm
• Tự đông hiển thị nhiệt độ phòng và độ ẩm nếu không có nút nào được ấn trong vòng 1 phút
• Sản xuất tại Hàn Quốc
• Đạt tiêu chuẩn CE 0120
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể (đo trán); đồ vật (bình sữa, nước tắm)
Khoảng nhiệt độ đo:
Đo trán: 34-42.5 độ C (93.2-108.5 độ F)
Đồ vật: 15-60 độ C (59-104 độ F)
Cách thức đo: không cần tiếp xúc trực tiếp, cách 2-3cm so với điểm đo, tránh virus truyền
nhiễm
Màn hình LCD sắc nét, hiển thị kết quả đo trong vòng 2 giây
Độ chính xác: +/-0.2 độ C
Lưu kết quả đo: 32 lần
Có tiếng bíp báo hiệu kết quả đo
Có đèn sáng trong đêm tối
Tiết kiệm năng lượng: tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng.
Sản xuất tại Hàn Quốc
Đạt chứng nhận FDA, tiêu chuẩn CE 0120, EN 1014:2008, EN 60601-1-11:2010, ASTM
1965-98:2003

07

09
Mã SP : HDHNA-100

Mã SP : HDFS-700

Nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc màn hình màu có báo sốt Hubdic
THERMOFINDER-S
Giá: 1.063.000 Đ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hút mũi điện 2 trong 1 Hubdic
Giá: 1.175.000 Đ

Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể (đo trán); đồ vật (bình sữa, nước tắm)
Khoảng nhiệt độ đo:
Đo trán: 22-42.5 độ C (71.6-108.5 độ F)
Đồ vật: 10-80 độ C (50-176 độ F)
Cách thức đo: không cần tiếp xúc trực tiếp, cách 2-3cm so với điểm đo, tránh
virus truyền nhiễm
Hiển thị kết quả đo trong vòng 2 giây
Độ chính xác: +/-0.2 độ C
Lưu kết quả đo: 32 lần
Có tiếng bíp báo hiệu kết quả đo
Có đèn led báo sốt: màn hình hiển thị màu đỏ
Tiết kiệm năng lượng: tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng
Sản xuất tại Hàn Quốc
Đạt chứng nhận FDA, tiêu chuẩn CE 0120, ASTM 1965-98:2003, IEC 60601,
EN 60601-1-2:2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08
Mã SP : HDFS-10000

Nhiệt kế hồng ngoại không cần tiếp xúc Hubdic Thermofinder Plus HDFS1000
Giá: 1.215.000 Đ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Chức năng: Đo nhiệt độ cơ thể (đo trán); đồ vật (bình sữa, nước tắm), đo nhiệt độ phòng
Khoảng nhiệt độ đo:
Đo trán: 22-42.5 độ C (71.6-108.5 độ F)
Đồ vật: 10-80 độ C (50-176 độ F)
Cách thức đo: cách 2-3 cm so với điểm đo, không tiếp xúc trực tiếp, tránh virus truyền
nhiễm
Màn hình LCD sắc nét, hiển thị kết quả đo trong vòng 2 giây
Độ chính xác: +/-0.2 độ C
Lưu kết quả đo: 32 lần
Có đèn led báo sốt: màn hình hiển thị màu đỏ
Tiết kiệm năng lượng: tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng
Sản xuất tại Hàn Quốc
Đạt chứng nhận FDA, tiêu chuẩn CE 0120, ASTM 1965-98:2003, IEC 60601, EN 606011-2:2007
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Dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
Làm sạch dịch mũi khi bé bị nghẹt mũi, giúp thông thoáng mũi bé
Có thể hút mũi điện hoặc sử dụng dây hút để hút bằng miệng
Có hai cấp độ hút điện để mẹ có thể lựa chọn lực hút phù hợp với bé
Đầu hút silicone mềm mại, không làm tổn thương niêm mạc mũi bé
Dễ làm sạch, có thể tháo cốc đựng dịch mũi để vệ sinh sạch sẽ
Có hộp đựng dây hút mũi tiện lợi
Có chế độ pin sạc, dùng dây sạc USB (không có củ sạc kèm theo)
Có đèn led hiển thị:
Đèn đỏ: pin yếu
Đèn vàng: pin đang sạc
Đèn xanh: pin sạc xong hoặc khi đang sử dụng
Sản xuất tại Hàn Quốc

Hình ảnh

Model
HDNET-100

HDTET- 200

HDFS-100

HDFS-201

HDFS-300

BẢNG SO SÁNH CÁC LOẠI NHIỆT KẾ HUBDIC

HDTB-100

HDFS-700

Nhiệt kế đo trán và
Nhiệt kế đo trán
Nhiệt kế đo trán
Nhiệt kế hồng ngoại Nhiệt kế hồng ngoại
tai bằng tia hồng
bằng tia hồng ngoại bằng tia hồng ngoại không cần tiếp xúc không cần tiếp xúc
ngoại

Không chứa thủy ngân, kính

Độ chính xác

Cách thức đo

Không

Có

+/-0.2 độ C

Đo tai

Không

Không

Có

+/-0.2 độ C

Đo tai

Không cần

Không

Không

Có

+/-0.2 độ C

Đo trán và đo tai

Không cần

Không

Không

Có

+/-0.2 độ C

Đo trán

Không cần

Có

Không

Có

+/-0.2 độ C

Đo trán

Không cần

Không

Có

Có

+/-0.2 độ C

Không cần

Không

Có

Có

+/-0.2 độ C

Nhiệt kế đo tai bằng Nhiệt kế đo tai bằng
tai hồng ngoại
tai hồng ngoại

Đo không cần tiếp xúc
Không

Không cần

Mô tả

Đo độ ẩm
Có

Đo trán, không cần Đo trán, không cần
tiếp xúc trực tiếp
tiếp xúc trực tiếp

Nắp lọc đầu đo

32

Có

32

Có

Có
(10-80 độ C)

0

Có

Có
(15-60 độ C)

Không

0

Có

Có
(10-70 độ C)

Không

Có

0

Có

Không

Có
(16-40 độ)

Có

Có

8

Có

Có
(10-60 độ C)

Không

Không

Có

AAAx2EA

8

Có

Không

Không

Có

Không

AAAx2EA

Có

Số lần lưu kết quả đo

Âm báo

Có
(0-100 độ C)

Không

Có

Không

CE2032x1EA

Có

Có

Không

Đo nhiệt độ đồ vật (bình
sữa, nước tắm)

Không

Có

Không

CE2032x1EA

Có

Có

Có

Không

Đo nhiệt độ phòng

Có

Không

CE2032x1EA

Có

Có

Có

Không

Chức năng tự động tắt

Không

CE2032x1EA

Có

Có

Không

Không

Âm thanh khi on/off

CE2032x1EA

Có

Có

Có

Không

Pin

Có

Có

Có

Không

Là thiết bị y tế

Có

Không

Báo sốt

CE/ISO

Có

2 màu
(xanh, đỏ)

Chứng nhận FDA

0

%

BPA

SINE 1932

MADE IN GERMANY

TY NGẬM

Ty ngậm sơ sinh Newborn, bằng silicon, cỡ 0

Sản phẩm ty ngậm của NIP có tất cả những gì mà bạn tìm kiếm ở một chiếc ty ngậm cho bé yêu của
mình. Chúng không chỉ đáp ứng được nhu cầu ngậm mút tự nhiên của trẻ, mà còn hỗ trợ giúp cho cơ
hàm của bé phát triển khỏe mạnh ngay từ những ngày đầu tiên. Đầu ty mềm mại và dễ chịu được cấu
tạo mô phỏng theo hình dáng của núm ty mẹ, cùng với cấu tạo “chỉnh nha” giúp cho sản phẩm có sự
phù hợp tối đa với vòm miệng của trẻ.
Với ty ngậm của NIP, cằm của bé sẽ được bảo vệ tránh bị đau và trầy da nhờ thiết kế bảo vệ cằm đã
được cấp bằng sáng chế độc quyền của chúng tôi. Cùng với đó là cấu tạo bo tròn các góc của vành
bảo vệ bên ngoài, giúp cho da bé không bị sưng tấy và đau rát khi mút. Dọc theo hai bên vành chắn
bên trong là các lỗ thoát khí cho phép vùng da quanh miệng của bé vẫn được thông thoáng và thoải
mái tối đa trong lúc mút.

0%
BPA

MADE IN
GERMANY

Mã sản phẩm

Lỗ thoát khí

NIP31304
•
•
•
•
•

Kích cỡ

Đơn giá

0
(0-2 tháng)

90.000 Đ

Núm ty chỉnh nha siêu nhỏ được làm từ silicone, thích hợp
với vòm miệng nhạy cảm của bé trong những tuần đầu tiên
Vành chắn siêu nhỏ và siêu nhẹ phù hợp hoàn hảo với tỷ lệ
khuôn mặt nhỏ xinh của bé
Tay cầm dẹt giúp bạn có thể cho bé mút ở bất kỳ tư thế bế nào
Thiết kế dễ thương và xinh xắn
Số lượng: 2 chiếc/vỉ

Ty ngậm phát sáng Newborn Night, bằng silicon, cỡ 0

Thiết kế bảo vệ cằm đã được cấp
bằng sáng chế độc quyền

Cấu tạo bo tròn
các góc

0%
BPA

MADE IN
GERMANY

•
•

Không vị
Không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng

•
•

Tự nhiên
Thiết kế chống cắn

Mã sản phẩm
NIP31308
•
•

SILICON

CAO SU

•
•
•
•

Kích cỡ

Đơn giá

0
(0-2 tháng)

98.000 Đ

Núm ty chỉnh nha siêu nhỏ được làm từ silicone, thích hợp
với vòm miệng nhạy cảm của bé trong những tuần đầu tiên
Vành chắn siêu nhỏ và siêu nhẹ phù hợp hoàn hảo với tỷ lệ
khuôn mặt nhỏ xinh của bé
Ty ngậm phát sáng mang lại ánh sang dịu êm.
Tay cầm dẹt giúp bạn có thể cho bé mút ở bất kỳ tư thế bế
nào.
Thiết kế dễ thương và đa dạng
Số lượng: 2 chiếc/vỉ
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Ty ngậm phát sáng ban đêm Night, bằng silicon, cỡ 1-2-3

Ty ngậm vân đá hoa Unique, bằng silicon, cỡ 1-2-3

0%
BPA

MADE IN
GERMANY

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Đơn giá

NIP31309

1
(0-6 tháng)

98.000 Đ

NIP31310

2
(5-18 tháng)

98.000

NIP31311

3
(từ 16-32 tháng)

98.000 Đ

Đ

•
•
•
•
•

Núm ty chỉnh nha được làm từ silicon, không BPA, an toàn cho bé.
Ty ngậm phát sáng với thời gian phát sáng kéo dài.
Tay cầm dẹt giúp bạn có thể cho bé mút ở bất kỳ tư thế bế nào
Thiết kế dễ thương và đa dạng.
Số lượng: 2 chiếc/vỉ.

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Đơn giá

NIP31312

1
(0-6 tháng)

90.000 Đ

NIP31313

2
(5-18 tháng)

90.000 Đ

NIP31314

3
(từ 16-32 tháng)

90.000 Đ

Ty ngậm Life, bằng silicon, cỡ 1-2-3

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Đơn giá

NIP31301

1
(0-6 tháng)

90.000 Đ

NIP31302

2
(5-18 tháng)

90.000 Đ

NIP31303

3
(từ 16-32 tháng)

90.000 Đ

•
•
•
•
•

Núm ty chỉnh nha được làm từ silicon, không BPA, an toàn cho bé.
Vành chắn in họa tiết xinh xắn
Tay cầm dẹt giúp bạn có thể cho bé mút ở bất kỳ tư thế bế nào
6 mẫu thiết kế sống động
Số lượng: 2 chiếc/vỉ
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•
•
•
•
•

Núm ty chỉnh nha được làm từ silicon, không BPA, an toàn cho bé.
Mặt ngoài của vành chắn được thiết kế với hiệu ứng vân đá hoa
độc nhất vô nhị.
Tay cầm dẹt giúp bạn có thể cho bé mút ở bất kỳ tư thế bế nào.
Thiết kế dễ thương và đa dạng.
Số lượng: 2 chiếc/vỉ.

Ty ngậm Family, bằng cao su, cỡ 1-2-3

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Đơn giá

NIP31000

1
(0-6 tháng)

85.000 Đ

NIP31001

2
(5-18 tháng)

85.000 Đ

NIP31002

3
(từ 16-32 tháng)

85.000 Đ

•
•
•
•
•

Núm ty chỉnh nha được làm từ cao su, không BPA, an toàn cho bé.
Vòng nhựa tay cầm giúp cầm dễ và chắc chắn hơn.
Tay cầm dẹt giúp bạn có thể cho bé mút ở bất kỳ tư thế bế nào.
Thiết kế sành điệu và thời trang với màu sắc tươi vui.
Số lượng: 2 chiếc/vỉ.
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Ty ngậm Family, bằng silicon, cỡ 1-2-3

1

Chưa mọc răng
0 – 6 tháng

2

miss denti

Ty ngậm thông
thường

Có chiếc răng đầu tiên
5 – 13 tháng

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Đơn giá

NIP31003

1
(0-6 tháng)

108.000 Đ

NIP31004

2
(5-18 tháng)

108.000 Đ

NIP31005

3
(từ 16-32 tháng)

108.000 Đ

•
•
•
•
•

Núm ty chỉnh nha được làm từ silicon, không BPA, an toàn cho bé
Vòng nhựa tay cầm giúp cầm dễ và chắc chắn hơn.
Tay cầm dẹt giúp bạn có thể cho bé mút ở bất kỳ tư thế bế nào.
Thiết kế sành điệu và thời trang với màu sắc tươi vui.
Số lượng: 2 chiếc/vỉ

Ty ngậm
thông thường

3
Có răng hàm đầu tiên
13 tháng+

miss denti

Cỡ núm ty
Núm ty Cherry, bằng cao su, cỡ 1-2

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Đơn giá

NIP91002

1 (Bé gái)
(0-6 tháng)

85.000 Đ

NIP91004

1 (Bé trai)
(0-6 tháng)

85.000 Đ

NIP91003

2 (Bé gái)
(từ 6 tháng trở lên)

85.000 Đ

NIP91005

2 (Bé trai)
(từ 6 tháng trở lên)

85.000 Đ

0

%

BPA

MADE IN
GERMANY

90

• Đầu núm ty mềm mại, thiết kế tròn tự nhiên như ty mẹ, được làm
từ chất liệu cao su
• Có vòng nhựa giúp cầm dễ và chắc chắn hơn
• Vành chắn hình tròn giúp giảm áp lực lên da khi mút
• Lỗ thoát khí lớn tạo điều kiện cho da được thông thoáng tối đa
• Màu sắc tươi sáng, hiện đại với hiệu ứng ngọc trai
• Size: 1 (0-6 tháng) và 2 (6 tháng +)

Các kích cỡ núm ty của dòng Miss Denti được phát triển
dựa trên các giai đoạn phát triển tự nhiên của trẻ. Mỗi một
cỡ tương ứng với một thời điểm mọc răng

Cơ chế làm việc:

+

Điều làm nên sự đặc biệt cho Miss Denti chính là ở hai cánh của núm ty ngậm (phần màu xanh
trong hình) – đây là phần bè to hơn so với núm ty ngậm thông thường. Thiết kế đột phá này của
Miss Denti đã được cấp bằng sáng chế độc quyền, được phát triển nhằm giúp bảo vệ cho răng và
hàm của bé không bị phát triển lệch, xiên.

+

Các núm ty ngậm thông thường có đặc điểm là đường trục rất hẹp – bộ phận sẽ nằm giữa các răng
cửa của bé khi ngậm núm vú. Khi mút núm vú, bé sẽ phải cắn vào đường trục này, gây ra một áp
lực lớn đặt lên các răng cửa và vùng hàm ở răng cửa của trẻ.

+

Với thiết kế đường trục rộng của Miss Denti, lực cắn của bé sẽ được phân phối đều sang các răng ở
cả hai bên, do đó giúp giảm áp lực tập trung lên răng cửa và vùng hàm của răng cửa, đồng thời hạn
chế tốt hơn khả năng hàm bị phát triển lệch.
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Ty ngậm chuyên dùng chỉnh nha Miss Denti

Phụ kiện ty ngậm

Là dòng ty ngậm nha khoa đầu tiên được thiết kế để lực cắn của trẻ được phân phối đều trên cả hàm

miss

denti®
Hộp đựng ty ngậm

MADE IN
GERMANY

0%
BPA

Mã sản phẩm

Kích cỡ

Số lượng

Đơn giá

NIP31800

1
(0-6 tháng)

1/vỉ

106.000

NIP31801

2
(5-18 tháng)

1/vỉ

106.000 Đ

NIP31802

3
(từ 16-32 tháng)

1/vỉ

106.000 Đ

Đ

Giá: 60.000 Đ
•
•
•
•
•

Giúp cho ty ngậm được bảo quản vệ sinh và tiện lợi.
Dễ dàng làm sạch bằng lò vi sóng.
Dùng được cho mọi kích cỡ núm ty.
Có móc chốt để luồn dây đeo.
Có 3 màu: xanh, hồng, trắng.

Mã SP: NIP37032

Phụ kiện ty ngậm

Mã SP: NIP37000

Mã SP: NIP37000

Mã SP: NIP37001

Dây đeo ty ngậm có móc nhựa

Dây đeo ty ngậm có vòng nhựa

Giá: 100.000

Giá: 100.000Đ

Đ

• Giữ cho núm ty sạch và luôn ở trong tầm tay.
• Một đầu được thiết kế mở rộng giúp dễ treo vào quần áo của bé.
• Dùng cho núm ty có tay cầm.
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• Giữ cho núm ty sạch và luôn ở trong tầm tay.
• Một đầu được thiết kế mở rộng giúp dễ treo vào quần áo của bé.
• Dùng được cho cả núm ty có và không có tay cầm.
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BÌNH SỮA VÀ NÚM TY CHO BÉ

Tấm Chườm

Mã SP: NIP37071

Mã SP: NIP37072

Với sự đa dạng về chủng loại và kiểu dáng, bình sữa NIP luôn đáp ứng
đúng loại mà bạn cần tùy theo từng giai đoạn phát triển của bé từng
bước một. Dòng sản phẩm bình sữa của chúng tôi được thiết kế vừa
vặn với từng nhu cầu phát triển của bé, đồng thời hỗ trợ cho sự phát
triển khỏe mạnh và thuận tự nhiên của trẻ ngay từ những ngày đầu tiên.
Tất cả các phụ kiện của NIP có thể dễ dàng được kết hợp với dòng sản
phẩm cùng loại để tạo ra một hệ thống sản phẩm vô cùng độc đáo – tất
cả nhằm giúp cho khoảng thời gian quý giá mà bạn dành cho bé luôn là
khoảng thời gian thoải mái và dễ chịu.

Nắp chống rỉ

Tấm chườm ấm BellyWell

Tấm chườm mát Cooly

Giá: 256.000

Giá: 256.000 Đ

•
•
•
•
•
•

Đ

Làm giảm cơn đau bụng khi bé bị đau bụng Colic hoặc đầy hơi.
Hơi ấm dễ chịu và giữ được lâu.
Tinh dầu hương oải hương tự nhiên tinh khiết và làm dịu cơn đau.
Thiết kế thân thiện vừa khít với bụng bé một cách hoàn hảo.
Bề mặt tiếp xúc mềm mại và dễ chịu.
Có thể dùng cho bé ngay từ lúc mới sinh.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
• Làm ấm bằng lò vi sóng chỉ cần 30-60 giây
• Sản phẩm có thể dùng lại nhiều lần, nếu bị bẩn có thể làm sạch bằng nước ấm,
không chà sát và dùng chất tẩy rửa.
• Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
• Luôn sử dụng dưới sự giám sát của người lớn, ngưng sử dụng khi sản phẩm có
dấu hiệu hư hỏng.
• Lưu ý: Đây là thiết bị y tế, không phải đồ chơi.
• Sản xuất tại Đức

• Tấm làm mát dạng gel, không chứa BPA và Phthalate
• Ngay lập tức làm dịu các vết trầy xước, côn trùng cắn hoặc đau răng. Mang đến
cảm giác mát mẻ dễ chịu.
• Thiết kế hình chim cánh cụt dễ thương tạo cảm giác thoải mái cho bé.
• Có thể đặt trực tiếp lên da (mà không cần đặt qua lớp bảo vệ trung gian).
• Dùng cho bé trên 12 tháng tuổi.
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
• Đặt tấm chườm vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng trước khi sử dụng.
• Không để tấm chườm trong ngăn đá.
• Sản phẩm có thể dùng lại nhiều lần, nếu bị bẩn có thể làm sạch bằng nước ấm,
không chà sát và dùng chất tẩy rửa.
• Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
• Luôn sử dụng dưới sự giám sát của người lớn, ngưng sử dụng khi sản phẩm có
dấu hiệu hư hỏng.
• Lưu ý: Đây là thiết bị y tế, không phải đồ chơi.
• Sản xuất tại Đức

Các kích cỡ lỗ chảy sữa trên đầu núm ty
Kích cỡ của tất cả các loại núm ty đều được ghi trên
vành ngoài núm ty

S
M
L

Lỗ chảy sữa nhỏ nhất, dùng cho
các loại chất lỏng nhẹ như trà,
nước hoặc sữa mẹ
Lỗ chảy sữa trung bình phù hợp
để cho bé uống sữa công thức

Dễ cầm

Lỗ chảy sữa cỡ lớn phù hợp các
loại chất lỏng đặc hơn

Chất liệu không vỡ,
không BPA
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Núm ty chỉnh nha cho bình cổ rộng, chống sặc,
bằng silicon

Núm ty chỉnh nha cho bình cổ thường, chống sặc,
bằng cao su

Mã sản phẩm
NIP33000
Anti-colic vent

Kích cỡ

Lỗ chảy
sữa

Đơn giá

1
(0-6 tháng)

S

76.000 Đ

Mã sản phẩm
Anti-colic vent

Đơn giá

1
(0-6 tháng)

M

76.000 Đ

NIP33039

0+
(Từ 0 tháng)

S

113.000 Đ

NIP33005

2
(từ 6 tháng)

M

76.000 Đ

NIP33040

0+
(Từ 0 tháng)

M

113.000 Đ

NIP33009

2
(từ 6 tháng)

L

76.000 Đ

NIP33041

0+
(Từ 0 tháng)

L

113.000 Đ

• Đầu núm ty chỉnh nha được làm từ chất liệu silicon
siêu mềm, không chứa BPA
• Núm ty được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi,
đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng giúp phát
triển cơ hàm của bé.
• Hệ thống Antiflex ngăn không cho đầu núm ty bị
khóa, đảm bảo cho dòng chảy luôn được đều và
không bị ngắt quãng.
• Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt

Mã SP: NIP35004

Mã sản phẩm
NIP33002
Anti-colic vent

phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa
các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé
sơ sinh.
• Vành ngoài siêu dày và khít hoàn hảo với cổ chai,
chống rỉ sữa tối đa
• Có thể lắp cho tất cả các loại bình sơ sinh tiêu chuẩn
• Lỗ chảy sữa phù hợp với từng giai đoạn phát triển
của trẻ

Bình sữa PP cổ thường Family, núm ty chỉnh nha,
chống sặc, bằng cao su

Núm ty chỉnh nha cho bình cổ thường, chống sặc,
bằng silicon
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Lỗ chảy
sữa

NIP33004

• Đầu núm ty chỉnh nha được làm từ chất liệu cao su siêu mềm, không chứa BPA
• Núm ty được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng giúp phát triển
cơ hàm của bé.
• Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa các triệu
chứng đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
• Vành ngoài siêu dày và khít hoàn hảo với cổ chai, chống rỉ sữa tối đa
• Có thể lắp cho tất cả các loại bình sơ sinh tiêu chuẩn
• Lỗ chảy sữa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ

• Đầu núm ty chỉnh nha được làm từ chất liệu silicon siêu mềm, không chứa BPA.
• Núm ty được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng giúp phát triển
cơ hàm của bé.
• Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa các triệu
chứng đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
• Vành ngoài siêu dày và khít hoàn hảo với cổ chai, chống rỉ sữa tối đa.
• Có thể lắp cho tất cả các loại bình sơ sinh cổ rộng.
• Lỗ chảy sữa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Kích cỡ

Kích cỡ

Lỗ chảy
sữa

Đơn giá

1
(0-6 tháng)

S

85.000 Đ

NIP33006

1
(0-6 tháng)

M

85.000 Đ

NIP33007

2
(từ 6 tháng)

M

85.000

Đ

NIP33011

2
(từ 6 tháng)

L

85.000

Đ

•
•
•
•
•
•
•
•

Giá: 89.000 Đ

Mã SP: NIP35005

Giá: 99.000 Đ

Mã SP: NIP35006

Giá: 99.000 Đ

Mã SP: NIP35007

Giá: 99.000 Đ

125ml

250ml

250ml

250ml

0-6M

6M+

6M+

6M+

S

M

M

M

Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm , núm ty làm từ cao su siêu mềm
Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ
Núm ty chỉnh nha được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng của bé.
Núm ty cao su có độ đàn hồi cao, giúp cho hình dáng núm ty không bị bẹp trong khi bé hút sữa, dòng sữa chảy đều
đặn và không bị ngắt quãng.
Vị trí lỗ tiết sữa nằm ở bề mặt trên làm cho tia sữa không đi thẳng vào họng, từ đó hạn chế tối đa hiện tượng sặc sữa.
Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa các triệu chứng đầy
hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
Dung tích: 125ml & 250ml
Núm ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ
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S

Lỗ chảy sữa nhỏ nhất, dùng cho các loại
chất lỏng nhẹ như trà, nước hoặc sữa mẹ

M

Lỗ chảy sữa trung bình phù hợp để cho
bé uống sữa công thức

L

Lỗ chảy sữa cỡ lớn phù hợp các loại chất
lỏng đặc hơn

Bình sữa PP cổ thường Trendy, núm ty chỉnh nha,
chống sặc, bằng silicon
Mã SP: NIP35034

•
•
•
•
•
•
•
•

Giá: 89.000 Đ

Mã SP: NIP35035

Giá: 99.000 Đ

Mã SP: NIP35036

Bình sữa PP cổ rộng, núm ty chỉnh nha, chống sặc,
bằng silicon

Giá: 99.000 Đ

Mã SP: NIP35041

Mã SP: NIP35042

Giá: 169.000 Đ

Mã SP: NIP35043

Giá: 169.000 Đ

Mã SP: NIP35044

Giá: 169.000 Đ

260ml

260ml

260ml

260ml

125ml

250ml

250ml

0M+

0M+

0M+

0M+

0-6M

6M+

6M+

S

M

M

M

M

M

M

Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm , núm ty làm từ silicon siêu mềm
Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ
Thân bình thiết kế thắt eo dễ cầm nắm trong quá trình sử dụng
Núm ty chỉnh nha được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng của
bé.
Vị trí lỗ tiết sữa nằm ở bề mặt trên làm cho tia sữa không đi thẳng vào họng, từ đó hạn chế tối đa hiện
tượng sặc sữa.
Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa các triệu
chứng đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
Dung tích: 125ml & 250ml
Núm ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm , núm ty làm từ silicon siêu mềm
Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ
Thân bình thiết kế thắt eo dễ cầm nắm trong quá trình sử dụng
Núm ty chỉnh nha được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù
hợp với khoang miệng của bé.
Vị trí lỗ tiết sữa nằm ở bề mặt trên làm cho tia sữa không đi thẳng vào họng, từ
đó hạn chế tối đa hiện tượng sặc sữa.
Hệ thống Antiflex ngăn không cho đầu núm ty bị khóa, đảm bảo cho dòng chảy
luôn được đều và không bị ngắt quãng.
Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình
bú mẹ, ngăn ngừa các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
Dung tích: 150ml & 260ml
Núm ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ

Giá: 164.000 Đ

Mã SP: NIP35056

Mã SP: NIP35069

Giá: 164.000 Đ

150ml

150ml

0M+

0M+

M

M

Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm , núm ty làm từ silicon siêu mềm
Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ
Thân bình thiết kế thắt eo dễ cầm nắm trong quá trình sử dụng
Núm ty chỉnh nha được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng của bé.
Vị trí lỗ tiết sữa nằm ở bề mặt trên làm cho tia sữa không đi thẳng vào họng, từ đó hạn chế tối đa hiện tượng sặc sữa.
Hệ thống Antiflex ngăn không cho đầu núm ty bị khóa, đảm bảo cho dòng chảy luôn được đều và không bị ngắt quãng.
Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa các triệu chứng
đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
• Dung tích: 150ml & 260ml
• Núm ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ
•
•
•
•
•
•
•

98

Mã SP: NIP35040

Giá: 169.000 Đ

260ml
0M+

M

Bình sữa thủy tinh cổ thường, núm ty chỉnh nha, chống
sặc, bằng silicon

Bình sữa PP cổ rộng, núm ty chỉnh nha, chống sặc,
bằng silicon
Mã SP: NIP35055

Giá: 169.000 Đ

Giá: 162.000 Đ

Mã SP: NIP35070

Giá: 162.000 Đ

Mã SP: NIP35071

Giá: 178.000 Đ

Mã SP: NIP35072

Giá: 178.000 Đ

125ml

125ml

250ml

250ml

0-6M

0-6M

0-6M

0-6M

S

S

M

M

Bình làm từ thủy tinh cao cấp, núm ty làm từ silicon siêu mềm
Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ
Núm ty chỉnh nha được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng của bé.
Vị trí lỗ tiết sữa nằm ở bề mặt trên làm cho tia sữa không đi thẳng vào họng, từ đó hạn chế tối đa hiện tượng sặc sữa.
Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa các triệu chứng đầy
hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
• Dung tích: 125ml & 250ml.
• Núm ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.
•
•
•
•
•
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Bình sữa thủy tinh cổ thường, núm ty chỉnh nha, chống
sặc, bằng cao su
Mã SP: NIP35010

Giá: 159.000Đ

Mã SP: NIP35011

Giá: 177.000Đ

125ml

250ml

0-6M

0-6M

S

M

Bình làm từ thủy tinh cao cấp, núm ty làm từ cao su siêu mềm
Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ
Núm ty chỉnh nha được thiết kế dựa trên đường cong của lưỡi, đầu ty dốc, phù hợp với khoang miệng của bé.
Vị trí lỗ tiết sữa nằm ở bề mặt trên làm cho tia sữa không đi thẳng vào họng, từ đó hạn chế tối đa hiện tượng sặc sữa.
Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình bú mẹ, ngăn ngừa các triệu chứng đầy
hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
• Dung tích: 125ml & 250ml.
• Núm ty phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.
•
•
•
•
•
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Bình tập uống PP cổ rộng 150ml, có tay cầm và đầu
hút silicone siêu mềm
Mã SP: NIP35057

Bình tập uống PP cổ rộng 330ml, có ống hút

Mã SP: NIP35067

Giá: 152.000 Đ

Giá: 160.000 Đ

silicon
Đầu hút
i
mềm mạ

12M+

Giá: 152.000

330ml

• Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm, đầu hút chỉnh nha được làm từ
chất liệu silicon siêu mềm, cho bé cảm giác thoải mái và dễ chịu.
• Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ.
• Là sản phẩm lý tưởng, hỗ trợ hoàn hảo trong quá trình tập uống cho bé.
• Thiết kế bình cổ rộng thuận tiện cho việc pha sữa và vệ sinh bình sữa
• Tay cầm với thiết kế thân thiện giúp bé cầm chắc hơn.
• Vòng ren tiện lợi với bộ phận hỗ trợ tiện dụng cho việc tháo lắp.
• Hệ thống Antiflex ngăn không cho đầu núm ty bị khóa, đảm bảo cho dòng chảy
luôn được đều và không bị ngắt quãng.
• Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình
bú mẹ, ngăn ngừa các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
• Dung tích: 150ml.

Mã SP: NIP35058
Đ

silicon
Ống hút
i
mềm mạ

12M+

150ml

• Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm, ống hút được làm từ chất liệu
silicon siêu mềm, cho bé cảm giác thoải mái và dễ chịu
• Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ
• Là sản phẩm lý tưởng, hỗ trợ hoàn hảo trong quá trình tập uống cho bé.
• Thân bình thiết kế thắt eo dễ cầm nắm trong quá trình sử dụng
• Thiết kế ống hút tiện lợi cho bé
• Dung tích: 330ml.

Mã SP: NIP35068
Giá: 160.000 Đ

12M+
330ml

Bình tập uống PP cổ rộng 330ml, có khóa ấn-kéo
chống đổ nước

Bình tập uống PP cổ rộng 330ml, có đầu hút silicone
siêu mềm
Mã SP: NIP35049

Mã SP: NIP35051

Giá: 152.000 Đ

Giá: 138.000 Đ

Nắp ấn-kéo

Đầu hút silicon
mềm mại

12M+
330ml

• Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm, đầu hút chỉnh nha được làm từ
chất liệu silicon siêu mềm, cho bé cảm giác thoải mái và dễ chịu.
• Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ.
• Là sản phẩm lý tưởng, hỗ trợ hoàn hảo trong quá trình tập uống cho bé.
• Thân bình thiết kế thắt eo dễ cầm nắm trong quá trình sử dụng
• Hệ thống Antiflex ngăn không cho đầu núm ty bị khóa, đảm bảo cho dòng chảy
luôn được đều và không bị ngắt quãng.
• Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải không khí trong quá trình
bú mẹ, ngăn ngừa các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chống sặc của bé sơ sinh.
• Dung tích: 330ml.

Mã SP: NIP35050
Giá: 152.000 Đ

18M+
330ml

• Bình làm từ nhựa PP (polypropylene) siêu mềm, ống hút được làm từ chất liệu
silicon siêu mềm, cho bé cảm giác thoải mái và dễ chịu.
• Không chứa BPA, an toàn tuyệt đối cho trẻ.
• Là sản phẩm lý tưởng, hỗ trợ hoàn hảo trong quá trình tập uống cho bé.
• Thân bình thiết kế thắt eo dễ cầm nắm trong quá trình sử dụng.
• Khóa ấn-kéo chống đổ nước tiện lợi cho bé.
• Dung tích: 330ml.

Mã SP: NIP35052
Giá: 138.000 Đ

12M+

18M+

330ml

330ml
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Thìa ăn dặm cho bé

Mã SP: NIP37078

Mã SP: NIP37079

0M+

0M+

Thìa ăn dặm cho bé NIP (5 chiếc/ vỉ)

Giá: 85.000

Đ

Thìa ăn dặm cán dài cho bé NIP (3 chiếc/ vỉ)

Giá: 77.000Đ

• Thìa được làm từ vật liệu mềm mại, tạo cảm giác dễ chịu khi dùng
• Tay cầm dài được làm cong khiến việc xúc thức ăn từ các lọ thủy tinh cổ sâu trở nên dễ dàng
• Cán thìa được mở rộng ở phần đuôi tạo cảm giác thoải mái và chắc chắn hơn khi cầm
• Đầu thìa nhỏ và hẹp rất vừa vặn với khuôn miệng nhỏ nhắn của bé
• Đầu thìa được bo tròn để bảo vệ vòm miệng nhạy cảm cho bé
• Dùng cho bé từ 0 tháng trở lên
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Phụ kiện khác

Mã SP: NIP33034

Đầu hút silicone siêu mềm cho bình cổ rộng, có hệ
thống thông khí ACTIFLEX và chống sặc, cỡ 2 (6
tháng)

Giá: 74.000Đ

Mã SP: NIP37021

Ngậm nướu hình người

Giá: 37.000Đ
• Dùng cho trẻ cắn để giảm bớt sự khó chịu của trẻ trong
quá trình mọc răng

• Được làm từ chất liệu silicone siêu mềm, không chứa

• Tám vị trí có thể cắn được mang đến cho bé nhiều cảm

• Dùng để lắp vào bình sữa hoặc bình tập uống cổ rộng

•
•
•
•
•

BPA.

cho bé.

• Hệ thống Antiflex ngăn không cho đầu núm ty bị khóa,
đảm bảo dòng chảy luôn đều và không ngắt quãng.

• Lỗ thông khí (anti-colic vent) giúp bé không nuốt phải
không khí trong quá trình bú mẹ, chống đầy hơi, chống
sặc.

giác khác nhau khi cắn
Có thể đưa vào đến tận vùng răng hàm của bé
Thiết kế siêu nhẹ giúp bé dễ cầm
Có lỗ để buộc dây khi bạn cần di chuyển
Thích hợp cho bé từ 3-12 tháng
Có 2 màu: xanh và hồng

Mã SP: NIP37074

Hút mũi cho bé

Giá: 87.000

Đ

• Nhẹ nhàng hút dịch mũi mà không gây cảm giác đau và
•
•
•
•

khó chịu cho bé.
Bầu hút phình to tránh cho đầu hút không bị chọc sâu
vào mũi.
Thiết kế tay cầm kiểu quả bóng rất thuận tiện.
Dễ dàng vệ sinh, làm sạch.
Có thể sử dụng cho bé ngay từ khi mới chào đời.

Mã SP: NIP37070

Rơ lưỡi xỏ ngón vệ sinh răng miệng

Giá: 121.000Đ
• Được làm từ vải siêu mềm.
• Nhẹ nhàng làm sạch và mát xa lợi, lưỡi và răng sữa cho
bé.

• Có tính kháng khuẩn nhờ công nghệ ion bạc tiên tiến
nhất.

• Thích hợp cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi.
• Có 2 màu: xanh và hồng.
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BẢO HÀNH

MÁY TIỆT TRÙNG, SẤY KHÔ, KHỬ MÙI
BẰNG TIA UV

Được FDA công
nhận là một
thiết bị y tế

MÁY TIỆT TRÙNG, SẤY KHÔ, KHỬ MÙI BẰNG TIA UV

Hiệu quả diệt
khuẩn lên đến
99.9999%

ngoài

Thông khí

100oC

Nhãn hiệu bán
hàng số 1 Hàn
Quốc

cho da (SAFT)

- NO. 09027607001-01

Escherichia coli
(KCTC 9739)
FDA

NO. 3007914006

AMS

NO. 0909964

Staphylococcus
(KCTC 6538)
Salmonella Typhimurium
(KCTC 1925)

99.9999%

NO. 20091008

Pseudomonas Aeruginosa
(KCTC 1636)

châu Âu

NO. T1-11-016
NO. TBH-001253

“S”
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Mã SP: UP701L

Mã SP: UP701H

Mã SP: UP701C

Mã SP: UP701V

Mã SP: UP701X

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máy tiệt trùng bằng tia UV (tia cực tím) đầu tiên trên
thế giới
Máy tiệt trùng sấy khô, khử mùi bằng tia UV bán chạy
nhất Hàn Quốc
4 năm liên tiếp là Nhãn hiệu được người tiêu dùng Hàn
Quốc ưa thích nhất
Nhãn hiệu duy nhất của Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn Châu
Âu về tiệt trùng bình sữa
Đã kiểm tra và đăng ký với Cơ quan Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA)
Tiêu diệt 99.99% vi khuẩn; tiệt trùng được nhiều vật
dụng khác nhau như: bình sữa, núm ty, gặm nướu, bát
đĩa ăn dặm, đồ chơi, điện thoại, ipad...
Tự động sấy khô, tiệt trùng, thông khí
2 khay đựng lớn, có thể tiệt trùng cùng 1 lúc 14 bình
sữa, thìa dĩa…
Điện áp 110V-240V.
Sản xuất tại HÀN QUỐC

Giá: 6.250.000Đ
111
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Đồ chơi xếp hình bằng nhựa mềm

Mã SP: CB989952

Mã SP: CB989945

Đồ chơi xếp hình bằng nhựa mềm Co-block loại 20
miếng ghép/hộp

Đồ chơi xếp hình bằng nhựa mềm Co-block loại 10
miếng ghép/hộp

Giá: 263.000Đ

Giá: 132.000Đ

Mã SP: CB980027

• Gồm những miếng ghép bằng nhựa mềm cao cấp,

không chứa BPA và các chất độc nên an toàn tuyệt đối.

• Dùng làm đồ chơi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0 đến 3
tuổi, kích thích sự sáng tạo của trẻ.

• Lắp các miếng ghép với nhau để tạo thành các hình
khác nhau. Bé có thể sáng tạo nhiều hình khác nhau so
với những mẫu gợi ý.

Đồ chơi xếp hình bằng nhựa mềm Co-block loại 4
miếng ghép/hộp

Lưu ý: Làm sạch và tiệt trùng trước khi cho trẻ chơi.
Tránh để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao.
Sản xuất tại Hàn Quốc
Nhà sản xuất: KOREA EDUCATION SYSTEM.
Địa chỉ: 7F ELYSIANG, 200-33, SUINGINDONG, JONGNOGU, SEOUL, REP. OF KOREA.

Giá: 53.000Đ

CO-PLAY

SOFE&SAFE

BPA FREE

