


https://cebababy.eu




Rozdział 1 
– Jakie ubrania mama  
powinna zabrać ze sobą?

 
 
Gdy termin porodu zbliża się nieubłaganie, przyszłej 
mamie łatwo pogrążyć się w chaosie przygotowań. 
Szykowanie wyprawki w takim momencie 
może być nie lada wyzwaniem.

Aby pomóc Ci 
w przygotowaniach, 

postanowiłam przygotować 
serię artykułów, które możesz 
potraktować jako ściągę, jak 

powinna wyglądać wyprawka 
dla noworodka i mamy. 

Na początek 
zobacz, jakich ubrań 

nie może w niej zabraknąć.



Żeby uniknąć stresu i przygotowań 

na ostatnia chwilę, warto wcześniej 

dokładnie przemyśleć, co będzie niezbędne 

w szpitalu dla nas i dla maluszka 

tuż po urodzeniu. Kompletowanie wyprawki 

najlepiej zacząć około 7 miesiąca ciąży. 



Jako, że to przyszła mama pierwsza pojawia się w szpitalu, zacznę 
od rzeczy niezbędnych właśnie dla niej. Przede wszystkim szykując się 
do szpitala kobieta nie może zapomnieć o ważnych dokumentach:  
dowodzie osobistym, wynikach badań USG, karcie przebiegu 
ciąży, informacji o grupie krwi obojga rodziców, wynikach badań 
morfologicznych krwi i badania moczu.



Jeśli planowane jest cesarskie 
cięcie: badanie poziomu 
sodu i potasu oraz wykonany 
koagulogram. Na czas pobytu 
w szpitalu mama musi zaopatrzyć 
się w wygodną koszulę nocną, 
szlafrok, przybory toaletowe, 
kosmetyki (tu znaleźć na pewno 
powinien się balsam do ust
i chusteczki nawilżające) i kapcie. 
Niezbędne są także takie rzeczy, 
które będą służyć kobiecie już 
po porodzie, takie jak biustonosz 
laktacyjny, chłonne podpaski 
czy podkłady higieniczne.



Pamiętaj jeszcze o tym, że gdy już 
będziesz z tego szpitala mogła 
wyjść, będziesz potrzebowała ubrań 
odpowiednich do pogody, a wszystkie 
kobiety na co dzień robiące sobie 
makijaż, powinny pamiętać także 
o kolorowych kosmetykach.Warto 
pomyśleć także o tym, że w szpitalu 
trzeba będzie spędzić co najmniej 
kilka dni, więc aby Ci się nie nudziło, 
powinnaś wziąć ze sobą smartfon i inne 
umilacze czasu, takie jak gazety czy 

książki. 
Pierwszą część moich wyprawkowych 
rozważań poświęcę mamom i temu, 
co z ich szafy powinno znaleźć się w 
torbie do szpitala. Na kolejnych stronach 
mojego eBooka zobaczysz więc, jakimi 
cechami powinnyśmy kierować się przy 
wyborze szlafroka do szpitala, czy na jakie 
materiały możemy zwrócić uwagę, gdy 
planujemy kupić koszulę porodową. 
Specjalnie dla Ciebie przejrzałam 
dziesiątki stron internetowych i sklepów 



oferujących produkty dla kobiet i dzieci 
po to, by ułatwić Ci decyzje dotyczące 
zakupów. Przeglądając tego eBooka 
będziesz mogła w prosty sposób odznaczać 
kolejne pozycje na checkliście wyprawkowej, 
którą także otrzymałaś ode mnie.
Wybierając dla Ciebie produkty, jakie zaraz 
zobaczysz, kierowałam się przede wszystkim 
doświadczeniem wielu mam i ich poradami 
odnośnie tego, które ubrania okazały się 
dla nich niezbędne w szpitalu oraz jakie 
cechy powinny mieć idealne ubrania do 

porodu. Odrzuciłam z kolei takie ubrania, które 
dla Mam okazywały się zbędnie i niepotrzebnie 
zajmowały miejsce w bagażu. Zobacz, jakie są 
najpotrzebniejsze ubrania do porodu oraz gdzie 
możesz je znaleźć.



Regulowany paskiem 
szlafrok w kolorze, który 

będzie pasował do urody 
każdej kobiety.

 
Kupisz go tutaj

Wykonany ze 100%  
bawełny w Polsce 
szlafrok wiązany  
tuż pod biustem.

 
Kupisz go tutaj

Piękny szlafrok z wiskozy z 
bambusa pozwoli każdej 
kobiecie czuć się wyjąt-
kowo i zachwycająco.

 
Kupisz go tutaj

https://pieknamama.pl/szlafrok-ciazowy-i-po-porodzie-329-szary.html
https://slodkisen.com.pl/pl/p/Szlafrok-bawelniany-ciazowy-Granatowy/155
https://www.dobreliski.pl/pl/p/Szlafrok-bambusowy-dla-kobiet-w-ciazy-i-dla-mam-Peonie-BabySteps/17347


Szlafrok

Szlafrok, który zabieramy ze sobą do porodu powinien mieć regulo-
wany rozmiar, żeby dopasowywać się do zmieniających się wymia-
rów przyszłej mamy. Do szpitala przychodzimy przecież w dwupaku, a 
wychodzimy z brzuchem dużo mniejszym. Pasek powinien być wiązany 
nad brzuchem, a nie w talii. Raczej nie polecam Ci zabierać szlafro-
ków zapinanych na suwak. 

Grubość materiału, z jakiego wykonany jest szlafrok powinnyśmy do-
pasować do pory roku. Najlepiej sprawdzają się szlafroki z wygodnej 
bawełny i innych miękkich materiałów. Fajnie, jeśli szlafrok ma kiesze-
nie, aby można było schować do nich podręczne gadżety dla dziec-
ka, czy smartfon mamy. 

Szlafrok z wygodnymi 
kieszeniami i uroczym  

zawiązaniem  
na kokardkę.

 
Kupisz go tutaj

Połączenie 
szlafroka  
z koszulą 
nocną. 

 
Kupisz go tutaj

https://doctornap.com/pl/szlafroki-ciazowe/2072-12684-rozowy-szlafrok-ciazowy-kopertowy.html%23/1-rozmiar-s
https://missisleepy.pl/pl/p/Szlafrok-damski-Doctor-Nap-Best-Mom-SBL.9243-Grey-Melange/3316


Wykonana z ekologicz-
nej bawełny koszula z 

dekoltem ułatwiającym 
karmienie piersią.

 
Kupisz ją tutaj

Zapinanie na zatrzaski, 
które pozwalają 

na szybkie rozpinanie, co 
pomaga przy karmieniu

 
Kupisz ją tutaj

Kobieca 
i praktyczna koszula 

z zatrzaskami 
przy dekolcie.

 
Kupisz ją tutaj

https://www2.hm.com/pl_pl/productpage.0877513002.html
https://mamaginekolog.pl/produkt/koszula-porodowa/
https://naszsmyk.pl/pl/p/Koszula-Nocna-Ciazowa-do-Karmienia-XXL-BialaRozowa/19575


Koszula

Koszule do porodu powinny być przede wszystkim wygodne i nie 
powinny krępować ruchów kobiety. Muszą być oczywiście bardzo 
luźne, aby zmieścić brzuszek ciążowy. Wybierając koszulę do szpitala, 
zwróćmy też uwagę na to, cz nadaje się ona do karmienia piersią. 

Koszula powinna mieć głęboki dekolt lub mieć na nim wygodne 
rozpięcie. Na rynku możemy znaleźć koszule z dekoltami na zatrzaski, 
guziki, a nawet suwaki. W zależności, jaka dla Ciebie będzie najwy-
godniejsza, przygotowałam koszule o wszystkich typach zapięć.

Dla najlepszych mam  
na świecie - koszula  

z suwakami  
ułatwiającymi karmienie.

 
Kupisz ją tutaj

Dwuczęściowa piżama 
ciążowa dla kobiet,  

które stawiają  
na luz i wygodę.

 
Kupisz ją tutaj

https://doctornap.com/pl/koszule-nocne-ciazowe/1593-8884-best-mom-koszulka-idealna-w-ciazy-i-do-karmienia.html%23/1-rozmiar-s
https://mojbrzuszek.pl/pizama-dwuczesciowa-niebieska-w-groszki.html


Miękki i wygodny 
tak, że można 

w nim nawet spać.
 

Kupisz go tutaj

Zestaw dwóch  
miękkich biustonoszy bez 

fiszbin z wyjmowanymi 
wkładkami.

 
Kupisz go tutaj

Biustonosz z odpinanymi 
z przodu ramiączkami 

doskonale nadaje  
się do karmienie.

 
Kupisz go tutaj

https://smykoland.pl/pl/menu/biustonosze-171.html
https://www2.hm.com/pl_pl/productpage.0796454007.html
https://www.esotiq.com/pl/pl/maternity/biustonosz-do-karmienia-entri-_-13151


Biustonosz do karmienia

Wybór biustonosza do karmienia jest kwestią dość trudną, ponieważ 
kupić go powinnyśmy przed porodem, a nie wiemy do końca jak 
zmieni się nasz rozmiar biustu, gdy już urodzimy dziecko i zaczniemy je 
karmić piersią. Wiadomo na pewno, że taki biustonosz musi mieć wy-
godnie odpinane miseczki. Najlepiej gdy da się odpinać je jedną ręką, 
trzymając  w drugiej maluszka. 

Możemy wybierać wśród modeli prostych, bez fiszbin. Takie bardzo 
dobrze nadają się na co dzień, możemy je nosić pod ubraniami. Na 
rynku znaleźć można także bardziej wyjątkowe modele biustonoszy do 
karmienia - z fiszbinami i koronkami. 

Biustonosz z miseczkami, 
które da się wygodnie 
odpinać jedną ręką. 

 
Kupisz go tutaj

Biustonosz z odpinanymi 
miseczkami, który spraw-
dzi się do codziennego 

noszenia pod ubraniami.
 

Kupisz go tutaj

https://pl.triumph.com/n---biustonosz-bezfiszbinowy/mamabel-comfort/10003457.html
https://bobaskowo.sklep.pl/produkt/biustonosz-do-karmienia-bawelniany-czarny-d


100% bawełny majtki 
poporodowe, które nosić 

można w pierwszych 
tygodniach po porodzie. 

 
Kupisz je tutaj

2 sztuki majtek, które 
doskonale nadają się 

do trzymania wkładów 
poporodowych.

 
Kupisz je tutaj

2 sztuki przewiewnych 
wielorazowych majtek 

poporodowych.

 
Kupisz je tutaj

https://mamaginekolog.pl/produkt/figi-poporodowe-azurowe/
https://www.empik.com/majtki-poporodowe-bella-mamma-wielorazowe-xl-bella%2Cp1250385990%2Cperfumy-p
https://odnarodzin.pl/produkt/wielorazowe-majtki-poporodowe-siateczkowe-babyono-komfort-i-higiena-po-porodzie-2szt-rozmiar-l/


Majtki

Jeden z najważniejszych elementów, o jakie musimy zadbać jeszcze 
przed porodem, to znalezienie wygodnych i przewiewnych majtek, 
które idealnie sprawdzą się w okresie połogu. Znaleźć można majtki z 
siatki wielorazowe nadające się do prania, a także zestawy jednorazo-
wych majtek. 

Modele powinny być proste, to czas, gdy stawiamy na wygodę a nie 
wygląd. Muszą mieć także dobrze dobrany rozmiar. Zbyt ciasne będą 
uwierać i podrażniać wrażliwe po porodzie okolice, a zbyt luźne mogą 
nie trzymać dobrze w miejscu wkładów chłonnych. 

Jednorazowe majtki 
poporodowe pozwalają 

zachować kobiecie 
higienę w trakcie połogu.

 
Kupisz je tutaj

Bezszwowe, wykonane 
z przewiewnej siateczki 

-nadają się pod 
codzienne ubrania.

 
Kupisz je tutaj

https://www.nowafarmacja.pl/babyono-jednorazowe-majtki-poporodowe-rozmiar-xl-500-5-sztuk
https://www.rossmann.pl/Produkt/Akcesoria-poporodowe/Canpol-babies-wielorazowe-majtki-poporodowe-rozmiar-S-M-2-szt%2C196485%2C8504


https://milklab.pl




Rozdział 2 
Akcesoria i artykuły  
higieniczne dla kobiet
 
 
W czasie porodu i połogu każda z kobiet musi 
wyjątkowo dbać o swoją higienę. Nie wystarczą tu 
zwykłe, używane na co dzień produkty. Dlatego wyszu-
kałam dla Ciebie takie rzeczy, które najlepiej pomogą 
Ci troszczyć się o higienę w tym wymagającym okresie

W tej części eBooka 
znalazły się produkty 

z pięciu kategorii.  Wśród 
nich znalazły się wyłącznie 

propozycje godne 
polecenia. Wiem o tym, bo 
sama korzystałam z porad 

innych doświadczonych 
Mam.



 Przez pierwsze tygodnie 

po porodzie Mama musi szczególnie 

pielęgnować nie tylko swoje 

nowonarodzone maleństwo, ale dbać 

także o siebie i swoje zdrowie. 



Wybierając akcesoria i artykuły do szpitala, cofnęłam się troszkę do 
poprzedniej części eBooka dotyczącej ubrań. Mianowicie na początek 
postanowiłam przyjrzeć się dla Ciebie kapciom i skarpetkom. Dalej 
znajdziesz polecane przeze mnie ręczniki, wkładki laktacyjne, osłonki 
na piersi i podkłady higieniczne. Nie zabrakło więc niczego, co młoda 
Mama powinna mieć ze sobą, by dbać o swoją higienę.



To także rzeczy, dzięki którym 
będziesz czuć się komfortowo 
i możesz ułatwić sobie pierwsze 
dni z maluszkiem. Na docenienie 
w tej kwestii zasługują przede 
wszystkim nakładki żelowe na 
sutki, w dalszej części artykułu, 
dowiesz się dlaczego.



Basenowe klapki,  
dostępne też w kolorze  

ciemnego różu.
 

Kupisz je tutaj

Lekkie klapki  
nie zajmą dużo miejsca 

w bagażu.
 

Kupisz je tutaj

Klapki z tworzywa
 EVA z wyprofilowaną 

podeszwą.
 

Kupisz je tutaj

https://ccc.eu/pl/damskie/buty/klapki-basenowe/klapki-basenowe-walky-wp50-8644-niebieski
https://www.sport-shop.pl/klapki-damskie-c-691.html
https://www.sport-shop.pl/klapki-isola-spokey-blekitne-p-70098.html%3Futm_source%3Ddomodi%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddomodi
https://polbut.com.pl/pl/p/BKLSPORT-LPI-klapki-damskie-z-tworzywa-EVA/4991


Kapcie i skarpetki

Tak jak obiecałam, tę część artykułu rozpoczynam od małego 
powrotu do naszej garderoby. 
Na początek kapcie, a dokładniej rzecz ujmując klapki 
basenowe, których jak widzisz, mamy duży wybór. 
Pakując się do porodu kapcie materiałowe 
zostaw w domu, tam gdzie ich miejsce. 

Nie zapomnij także o kilku parach skarpetek. 
Ja przygotowałam dla Ciebie propozycje zarówno dla 
kobiet, które lubią wyróżnić się z tłumu, jak i dla tych, które 
do szpitala wolą wybrać coś typowo medycznego - skarpetki 
bezuciskowe o specjalnym splocie.

Skarpetki 
w bardzo kobiece wzory.

 
Kupisz je tutaj

Bezuciskowe skarpetki 
bawełniane.

 
Kupisz je tutaj

https://nanushki.com/xpress-yourself/1465-lady-diamond.html
https://www.estopka.pl/skarpety-bawelniane-medic-line-bezuciskowe-krystjan-p-25.html%3Fgclid%3DCj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4R4LS1QDKhGhoeUu_ZP-JfDDJzv94skO7KOFa_b24hWP-toLZB-1caAv4tEALw_wcB


Duży ręcznik kąpielowy 
o wymiarach 
70x140 cm.

 
Kupisz go tutaj

Zestaw 3 małych  
ręczników  

do twarzy czy rąk.
 

Kupisz go tutaj

Antybakteryjny ręcznik 
medyczny 

o wymiarach 30x50 cm.
 

Kupisz go tutaj

https://pepco.pl/%3Fs%3Dr%C4%99cznik
https://www2.hm.com/pl_pl/productpage.0650608006.html
https://www.spodiglyinitki.pl/pl/p/Antybakteryjny-recznik-medyczny-95C-50x90-bawelna-100/16587
https://www.spodiglyinitki.pl/pl/p/Antybakteryjny-recznik-medyczny-95C-30x50-bawelna-100/16586%3Fgclid%3DCj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r5YfzN6BL6wkQYbvGZfMUeFZgzcEUAbFu1tZnOdyA8LI8JjPpysB6waAiquEALw_wcB


Ręczniki

Pakując torbę nie możesz zapomnieć o ręczniku. I to nie jednym. 
Na pewno weź duży ręcznik kąpielowy i mniejszy do wycierania 
twarzy czy rąk. Przydadzą się także ręczniki papierowe 
do pielęgnacji krocza po porodzie. Sprawdzają się one podczas 
codziennej kąpieli i jest to rozwiązanie, które zapobiega 
poplamieniu zwykłych ręczników krwią

Zestaw 30 
jednorazowych 

ręczników odpornych 
na zmoczenia.

 
Kupisz go tutaj

Jednorazowe 
ręczniki 

do higieny 
po porodzie.

 
Kupisz je tutaj

https://www.seni24.pl/reczniki-higieniczne-air-laid-seni-care-30_67-141
https://allegro.pl/oferta/recznik-jednorazowy-po-porodzie-extra-soft-20szt-7724327393


Jednorazowe
 wkładki na dzień 
z trójwarstwowym 

wnętrzem.
 

Kupisz je utaj

Biodegradowalne 
wkładki ze 100% 

bawełny.
 

Kupisz je tutaj

Żelowe, ultracienkie 
wkładki, które 

doskonale dopasowują 
się do kształtu ciała.

 
Kupisz je tutaj

https://sklep.medme.pl/produkt/philips-avent-wkladki-laktacyjne-ultracienkie-24-sztuk%2Cp130017
https://www.bee.pl/organyc-wkladki-laktacyjne-baby-cotton-24-szt_p1366741.html
https://drogeriaestrella.pl/pl/p/Akuku-Wkladki-Laktacyjne-zelowe-Ultracienkie-30szt/35134


Wkładki laktacyjne

W torbie młodej mamy karmiącej nie może ich zabraknąć. Dzięki nim 
będziesz czuła się komfortowo w każdej sytuacji. Zapobiegają przecie-
kaniu przez ubranie pokarmu z piersi. Są zwykle samoprzylepne, dlate-
go utrzymają się na Twoich piersiach tak długo, ile będziesz chciała. 
Niektóre z nich mają także specjalne wycięcia, które zapewniają 
bliższy kontakt mamy z maluszkiem podczas karmienia.

Beżowe wkładki, które 
można zakładać 

na dzień lub na noc. 

 
Kupisz je tutaj

Jednorazowe wkładki 
z samoprzylepnym 

paskiem utrzymującym 
je w miejscu.

 
Kupisz je tutaj

https://drmax.pl/lovi-discreet-elegance-wkladki-laktacyjne-bezowe-19-610-20-sztuk-100013042
https://drogeriaestrella.pl/pl/p/Canpol-Babies-Wkladki-laktacyjne-z-paskiem-samoprzylepnym-60-szt/32677


Nakładki 
wykonane z bardzo 
cienkiego silikonu.

 
Kupisz je tutaj

Niewpływające 
na smak pokarmu osłonki 

z miękkiego silikonu.
 

Kupisz je tutaj

Muszle laktacyjne 
do zbierania pokarmu 

podczas karmienia.

 
Kupisz je tutaj

https://www.nowafarmacja.pl/akuku-oslonki-na-piersi-1-szt
https://www.nowafarmacja.pl/canpol-babies-easystart-oslonki-na-piersi-male-18-602
https://www.aptekagemini.pl/nuk-muszle-laktacyjne-6-sztuk-0027443


Osłonki na piersi

Wielokrotnie słyszałam opowieści młodych mam o „małych 
piraniach”. Tak najczęściej określają one swoje dzieci, które nie 
do końca radzą sobie jeszcze z opanowaniem sztuki jedzenia. 
Ratunkiem okazują się silikonowe osłonki na obolałe sutki. Są one 
przygotowywane w taki sposób, by nie zmieniały smaku mleka. 

W tym rozdziale znajdziesz również moją podpowiedź ratującą 
obolałe piersi już po karmieniu, czyli termożelowe okłady.

Ich wycięte boki 
pozwalają na bliższy 

kontakt dziecka 
z mamą.

 
Kupisz je tutaj

Termożelowy 
okład na piersi 

przydatny 
przy obrzękach.

 
Kupisz go tutaj

https://www.smyk.com/p/chicco-oslonki-silikonowe-male-s-m-2-szt-i6097720
https://www.babyland.pl/pl/product/86945%2Cchicco-termozelowy-oklad-na-piersi


Doskonałe na okres 
połogu i po zabiegach 

ginekologicznych.
 

Kupisz je tutaj

Dwuwarstwowe 
podkłady zapewniające 
wyjątkową chłonność.

 
Kupisz je tutaj

Podkłady do stosowania jako 
ochrona łóżek czy materacy 

przed zabrudzeniem.

Kupisz je tutaj

https://www.blizejciebie.pl/podklady-poporodowe-bella-mamma-10szt_1217-3144
https://www.aptekagemini.pl/podklady-ginekologiczne-absorgyn-34-cm-x-9-cm-niejalowe-10-sztuk-0055853
https://www.doz.pl/apteka/p45718-Seni_Soft_Super_podklady_higieniczne_90_cm_x_60_cm_5_szt.


Podkłady poporodowe

W czasie tuż po porodzie niezbędne będzie 
korzystanie z podkładów poporodowych. 
Ich zadanie jest podobne do tradycyjnych podpasek, 
jednak różnią się znacznie wyjątkową chłonnością. 
Wybierając podkłady na okres połogu, pamiętaj, 
żeby zwrócić uwagę na rodzaj materiału, z jakiego są wykonane, 
ponieważ nie może on podrażniać okolic intymnych.

Oddychające 
podkłady 

z chłonnym 
wkładem żelowym.

Kupisz je tutaj

Wykonane z delikatnego 
materiału, który 
nie podrażnia 

skóry.

Kupisz je tutaj

https://www.smyk.com/p/canpol-babies-oddychajace-podklady-poporodowe-10-szt-i5600845
https://www.nowafarmacja.pl/babyono-podklady-poporodowe-502-10-sztuk






Rozdział 3 
Co powinno znaleźć się  
w kosmetyczce mamy?

 
 
Jeszcze chwilka i cała nasza  
torba do porodu będzie spakowana. 
Tym razem skupię się na kosmetykach, 
jakie powinnaś ze sobą zabrać.  

Część z niezbędnych 
kosmetyków znajdziesz w swojej 

łazience, lecz niektóre z nich 
musisz kupić specjalnie 
na ten wyjątkowy czas. 

Dlatego najlepiej wcześniej 
dowiedzieć się, 

co z asortymentu apteki
 i drogerii powinnaś 

spakować do szpitala.



Kosmetyczka, jaką zawierać

 będzie w sobie wyprawka 

do szpitala, to przede wszystkim 

kosmetyki do higieny 

i wspomagające 

regenerację skóry. 



Bez jakich kosmetyków nie obejdzie się wyprawka do 
szpitala dla noworodka i mamy?

Tak jak wspomniałam, kosmetyki do szpitala, to przede wszystkim kosmetyki 
do mycia i pielęgnacji skóry. W moim spisie znalazły się polecenia żeli 
do mycia, pomadek pomagających na popękane usta, pomocnych 
w początkach karmienia piersią kremów na brodawki, chusteczek 
nawilżanych oraz różnych rodzajów wód termalnych.



Jeśli na co dzień się malujesz, 
nie zapomnij zabrać ze sobą też 
kolorowych kosmetyków. 
Być może w szpitalu 
z nich nie skorzystasz, 
ale na pewno będziesz 
zadowolona, że masz je 
na dzień powrotu ze szpitala.



Zestaw miniaturek 
podróżnych. 

 
Kupisz go tutaj

Wygodne buteleczki i 
słoiczki, które uzupełnisz 

ulubionymi kosmetykami.

Kupisz je tutaj

Proszek do sporządzania 
roztworu do leczenia 

dolegliwości w połogu. 

Kupisz go tutaj

https://www.cocolita.pl/zestawy-na-podroz/yope-zestaw-miniaturek-podroznych
https://lyko.com/pl/lyko/lyko-travel-kit
https://www.sport-shop.pl/klapki-isola-spokey-blekitne-p-70098.html%3Futm_source%3Ddomodi%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddomodi
https://tantumrosa.pl/produkty/%23proszek


Kosmetyki do mycia

Higiena intymna w połogu jest bardzo ważną kwestią, 
do której świeżo upieczona mama musi przyłożyć bardzo dużą 
kwestię. Abyś nie nabawiła się infekcji, powinnaś myć się jak 
najczęściej. Najlepiej używać do tego płynów do higieny intymnej 
przeznaczonych dla kobiet w ciąży i po porodzie. Możesz korzystać 
także ze środków zmniejszających ból, np. Tantum Rosa, 
które widzisz w moich 5 poleconych produktach. 

W szpitalu spędzisz kilka dni, więc nie zapomnij także o innych 
kosmetykach do mycia, takich jak szampon. Najlepiej jak mają 
one małe pojemności i nie zajmują dużo miejsca w torbie szpitalnej. 
Dlatego wybrałam dla Ciebie zestaw mini kosmetyków 
odpowiednich na podróż i zestaw pustych pojemniczków, do których 
możesz przelać swoje ulubione produkty.

Delikatny żel myjący 
do ciała i do higieny 

intymnej.

Kupisz go tutaj

Probiotyczny żel do higie-
ny intymnej dla kobiet 

w ciąży i tuż po porodzie.

Kupisz go tutaj

https://kufereknatury.pl/produkt/delikatny-zel-do-mycia-ciala-i-higieny-intymnej-150ml-momme/
https://horex.pl/mama_i_dziecko/kosmetyki_naturalne_dla_mam/pielegnacja_ciala/kosmetyki_intymne/perfecta_mama_plus_probiotyczny_zel_do_higieny_intymnej_250_ml.html
https://www.estopka.pl/skarpety-bawelniane-medic-line-bezuciskowe-krystjan-p-25.html%3Fgclid%3DCj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4R4LS1QDKhGhoeUu_ZP-JfDDJzv94skO7KOFa_b24hWP-toLZB-1caAv4tEALw_wcB


Regeneracyjne, 
intensywnie nawilżające 

serum do ust.
 

Kupisz je tutaj

Balsam, znany od lat ze 
swojego kompleksowego 

i szybkiego działania.
 

Kupisz go tutaj

Organiczny balsam 
do ust o odświeżającym 

miętowym smaku.
 

Kupisz go tutaj

https://www.cefarm24.pl/regenerum-regeneracyjne-serum-do-ust-pomadka-5-g.html
https://www.notino.pl/carmex/classic-balsam-do-ust/
https://www.rossmann.pl/Produkt/Balsamy-i-sztyfty/Eos-100-Naturalny-Organiczny-naturalny-balsam-z-maslem-shea-Sweet-Mint-4-g%2C288975%2C8731


Balsam do ust

Ten kosmetyk miejsca w kosmetyczce nie zajmie zbyt dużo, 
ale z pewnością nie raz z niego skorzystasz. Pomadka 
do ust choć jest kosmetykiem niewielkim, będzie miała dla Ciebie 
duże znaczenie w momencie, gdy Twoje usta mogą być 
wyschnięte i popękane po mocnym i głębokim oddychaniu 
w trakcie porodu. Specjalnie dla Ciebie wybrałam 5 rodzajów 
pomadek i balsamów, które nie tylko nawilżą usta, 
ale także przyspieszą gojenie poranionych warg.

Pielęgnująca pomadka 
do ust przynosząca 
ulgę natychmiast.

 
Kupisz ją tutaj

Wielozadaniowy balsam 
do ust i na suchą skórę czy 

skórki przy paznokciach.
 

Kupisz go tutaj

https://www.nivea.pl/produkty/pielegnujaca-pomadka-do-ust-med-repair-59000170533560108.html
https://www.sephora.pl/p/101-ointment-multibalm---wielozadaniowy-super-balsam-409451.html


Pomaga łagodzić
 podrażnienia brodawek 

w ciąży i podczas 
karmienia piersią.

 
Kupisz go tutaj

Nawilża i natłuszcza 
popękane brodawki, 

dodatkowo wspomaga-
jąc ich regeneracje

 
Kupisz go tutaj

Krem z ekologicznych 
składników, który przy-

spiesza gojenie podraż-
nionych brodawek.

 
Kupisz go tutaj

https://www.nowafarmacja.pl/medela-purelan-100-krem-na-brodawki-piersiowe-i-sucha-skore-7-g-wkladki
https://apteline.pl/linoderm-mama-krem-do-pielegnacji-brodawek-sutkowych-15-ml
https://www.bee.pl/organyc-wkladki-laktacyjne-baby-cotton-24-szt_p1366741.html
https://www.smyk.com/p/bentley-organic-organiczny-krem-na-popekane-brodawki-17g-i5778727


Krem na brodawki

W poprzednim rozdziale informowałam Cię o nakładkach 
laktacyjnych, które pomagają w czasie, gdy nowonarodzony 
maluszek nie do końca radzi sobie z opanowaniem sztuki 
picia mleka. 

W Twojej kosmetyczce nie powinno zabraknąć także maści 
na podrażnione brodawki, która również sprawdzi się 
podczas początków karmienia piersią. Wybrane przeze mnie 
kremy są nawilżające, a także ułatwiają proces gojenia się 
podrażnień i ewentualnych ran. Najlepiej używać takie maści 
po karmieniu.

Maść nawilżająca bro-
dawki i zapobiegająca 
stanom zapalnym piersi. 

 
Kupisz ją tutaj

Balsam  
do brodawek sutkowych, 

który szybko daje 
uczucie ulgi.

 
Kupisz go tutaj

https://www.aptekagemini.pl/maltan-masc-do-pielegnacji-brodawek-sutkowych-10-ml-0023835
https://www.superpharm.pl/mustela-maternite-16890-30-ml-139491.html


Delikatne chusteczki 
o neutralnym pH przydat-

ne do wytarcia rąk.
 

Kupisz je tutaj

Szybko i łatwo oczyścisz 
nimi całe ciało nie 

powodując podrażnień.
 

Kupisz je tutaj

Duże bezalkoholowe 
chusteczki, które mogą 

zastąpić prysznic.
 

Kupisz je tutaj

https://www.rossmann.pl/Produkt/Chusteczki-nawilzane/alouette-chusteczki-nawilzane-25-szt%2C35073%2C8614
https://www.seni24.pl/chusteczki-nasaczane-seni-care_9901-18054
https://www.addnature.pl/sea-to-summit-wilderness-extra-large-8-sztuk-biay-963807.html


Chusteczki nawilżane

Kolejny produkt, który pomoże Ci dbać o higienę w szpitalu. 
W torbie przydadzą się zarówno zwykłe chusteczki nawilżane, 
jak i antybakteryjne, którymi możemy zdezynfekować ręce czy jakieś 
powierzchnię. Warto też zaopatrzyć się w nawilżany papier toaletowy. 
Na wypadek, gdybyś czuła się źle i nie mogła często korzystać 
z prysznica, możesz zabrać ze sobą duże chusteczki podróżne, 
którymi można wytrzeć całe ciało.

Nawilżany, delikatny 
dla skóry papier

 toaletowy.
 

Kupisz go tutaj

Zestaw antybakteryjnych 
chusteczek 

do rąk dla kobiet.
 

Kupisz go tutaj

https://horex.pl/kobieta/pielegnacja/cialo/pielegnacja_ciala/chusteczki_nawilzajace_odswiezajace/cleanic_intimate_nawilzany_papier_toaletowy_1_op_60_szt.html
https://lubanaturalnie.pl/product-pol-101-Nawilzane-Chusteczki-Antybakteryjne-do-Rak-dla-Kobiet-6-szt.html


Woda do pielęgnacji 
skóry wrażliwej, nadwrażli-
wej i skłonnej do alergii.

 
Kupisz ją tutaj

Pomaga odświeżyć i 
oczyścić skórę, a także 

utrwalać makijaż.
 

Kupisz ją tutaj

Woda, która zawiera w sobie 
aż 15 minerałów, pomaga 

dbać o skórę.

Kupisz ją tutaj

https://www.aptekagemini.pl/avene-eau-thermale-woda-termalna-do-pielegnacji-twarzy-i-ciala-300-ml-0011566
https://www.aptekagemini.pl/evian-woda-termalna-w-sprayu-50-ml-0047317
https://www.vichy.pl/woda-termalna/gama/r512.aspx


Woda termalna

Ten produkt przyda się do nawilżania twarzy podczas porodu. 
Spryskiwanie może pomóc w schładzaniu spoconej twarzy i odświeżać 
ją. Do tego formy aerozolu bardzo łatwo się używa. Ja wybrałam dla 
Ciebie kilka rodzajów takiej wody, możesz dobrać ją do swojego typu 
skóry, aby korzystać z niej później podczas codziennej pielęgnacji.

Jeśli mowa o wodzie, to nie zapomnij zabrać ze sobą także butelki 
wody do picia.

Produkt, który nawilża i 
koi skórę dostępny 

w małym, poręcznym 
opakowaniu.

Kupisz go tutaj

Woda do pielęgnacji 
skóry wrażliwej, atopowej, 
alergicznej i podrażnionej 
czynnikami zewnętrznymi.

Kupisz ją tutaj

https://www.superpharm.pl/uriage-eau-thermale-2639-50-ml-110381.html
https://www.laroche-posay.pl/produkty-do-zabieg%25c3%25b3w-piel%25c4%2599gnacyjnych/delikatne-oczyszczanie/woda-termalna-z-la-roche-posay-p7018.aspx


https://carriwell.pl/product-category/bras/




Rozdział 4 
Jak ułatwić sobie karmienie?

 
Na zakończenie eBooka przygotowałam 
dla Ciebie coś, co przyda się, gdy już Twój 
maluszek będzie na świecie. Ten rozdział 
postanowiłam poświęcić akcesoriom do karmienia. 

Jeszcze przed porodem 
dowiedz się, czy w szpitalu 
gdzie będziesz rodzić, jest 

doradca laktacyjny. Pierwsze 
dni karmienia piersią mogą być 

bardzo trudne i wymagające. 
Pomoc doświadczonej osoby 

jest wtedy na wagę złota. 



Ważne, abyś zaopatrzyła 

się na ten czas w niezbędne 

gadżety, które okażą się pomocne 

zarówno w szpitalu, jak i później podczas 

karmienia w domowym zaciszu. 



Jakie akcesoria pomogą opanować sztukę karmienia?

We wcześniejszych rozdziałach wspominałam Ci, jakie ubrania wybrać, aby 
ułatwić sobie karmienie. Przejrzałam także małe gadżety i kosmetyki, które 
pomogą na obolałe piersi. Tym razem postanowiłam wziąć pod lupę dwa większe 
akcesoria - przejrzałam dostępne na rynku poduszki do karmienia i laktatory.
Słuchając opinii wielu Mam, które poród mają już za sobą, dowiedziałam się, że to 
produkty, które bardzo odciążają podczas karmienia. Możesz korzystać z nich już 
w trakcie pobytu w szpitalu, a po powrocie do domu okazują się niezastąpione.



Zobacz, na co 
powinnaś zwrócić wybierając 
odpowiedni dla siebie rodzaj 
poduszki i laktatora. 
Dobrze je do siebie 
dopasuj, bo mogą 
być naprawdę pomocne. 



Będzie Twoją podporą 
w trakcie ciąży, a później 

świetnie sprawdzi się 
podczas karmienia.

 
Kupisz ją tutaj

Płaska poduszka 
z wygodnym zapięciem, 
z której dziecko nie zsuwa 
się i nie odjeżdża mamie.

Kupisz ją tutaj

Ta fasolka 
pomaga prawidłowo 

przystawić dziecko 
do piersi. 

Kupisz ją tutaj

https://cebababy.eu/pl/c/Poduszki-Cebuszki/54
https://podwojneszczescie.net/pl/p/My-Brest-Friend-wygodna-i-duza-poduszka-do-karmienia-/1636
https://www.sport-shop.pl/klapki-isola-spokey-blekitne-p-70098.html%3Futm_source%3Ddomodi%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddomodi
https://www.babyuniverse.pl/pl/p/Poduszka-maly-rogal-do-karmienia-piersia%252C-PUSZEK-kolory-/251


Poduszka do karmienia

Jest wiele rodzajów poduszek do karmienia. Mają one różne 
kształty i rodzaje wyprofilowania - każdej z nich podstawową 
funkcją jest odciążenie pleców i rąk mamy karmiącej. 
Niektóre rodzaje możecie kupić na początku ciąży, 
bo bardzo dobrze sprawdzają się jako podparcie dla pleców. 
Do tego celu szczególnie polecam te w kształcie litery C.

Jako podpórkę pod łokieć możesz wybrać poduszkę okrągła 
lub w innych, bardziej fantazyjnych kształtach. Natomiast, aby 
mieć pewność, że dziecko nie będzie „odjeżdżało” podczas 
karmienia, możesz wybrać poduszkę wyprofilowaną na płasko.

Sprawdzi się jako podpora 
łokcia w karmieniu 

w tradycyjnej pozycji 
i na leżąco.

Kupisz ją tutaj

Kura Babci Dany zda 
egzamin jako poduszka do 

karmienia, 
do przytulania czy spania.

 
Kupisz ją tutaj

https://www.karmiuszka.pl/kategoria/poduszki-do-karmienia/liscie
https://www.lamillou.com/shop/kura-babci-dany-grey-boho-royal-arrows
https://www.estopka.pl/skarpety-bawelniane-medic-line-bezuciskowe-krystjan-p-25.html%3Fgclid%3DCj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4R4LS1QDKhGhoeUu_ZP-JfDDJzv94skO7KOFa_b24hWP-toLZB-1caAv4tEALw_wcB


Podwójny laktator 
elektryczny naśladujący 

rytm ssania laktatora 
szpitalnego. 

Kupisz go tutaj

Model elektryczny 
naśladujący ssanie 

i nacisk dziecka podczas 
pobierania pokarmu.

 
Kupisz go tutaj

Mały i poręczny laktator 
z dwufazowym rytmem 
odciągania pokarmu.

 
Kupisz go tutaj

https://milklab.pl/strona-glowna/57-podwojny-laktator-elektryczny-ameda-finesse-nowosc.html
https://www.philips.pl/c-p/SCF396_11/avent
https://www.medela.pl/dla-mam-karmiacych-piersia/produkty/laktatory/harmony


Laktator

Niektóre ze szpitali mają możliwość wypożyczenia laktatora. Lepiej 
jednak zaopatrzyć się w niego jeszcze przed porodem i zabrać ze 
sobą do szpitala. Wybierać możesz pomiędzy laktatorem ręcznym 
a elektrycznym. Ręczny laktator mogą wybrać mamy, które będą 
korzystać z niego od czasu do czasu, bo wymaga on użycia siły 
mamy. To też opcja dla osób, którym zależy, aby nie wydawać zbyt 
dużo pieniędzy.

Elektryczne laktatory są droższe, ale mają za to więcej funkcji 
i udogodnień. Można dopasowywać siłę odciągania tak, by 
było ono komfortowe dla kobiety. Wystarczy, że mama ustawi 
odpowiednio funkcję, a urządzenia działa samo, nie wymaga 
używania jakiejkolwiek siły. Dużo szybciej też będzie można 
odciągnąć nim odpowiednią ilość pokarmu.

Bardzo intuicyjny 
i prosty w obsłudze 

laktator ręczny.
 

Kupisz go tutaj

Elektryczny rodzaj laktatora 
posiadający aż 9 trybów 

odciągania mleka.
 

Kupisz go tutaj

https://www.babyland.pl/pl/product/44639%2Ccanpol-babies-basic-laktator-reczny
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/dla-dziecka/laktatory/laktator-elektryczny-neno-uno


https://yosoy.pl




To już wszystko,  
ale to jeszcze nie koniec

To już wszystko, co przygotowałam dla 
Ciebie w tej części eBooka. Mam na-
dzieję, że moje porady i propozycje bar-
dzo pomogą Ci w kompletowaniu rze-
czy dla siebie do porodu. Starałam się, 
by znalazły się tu wyłącznie godne po-
lecenia propozycje, więc możesz śmiało 
kierować się moimi podpowiedziami.

Mam nadzieję, że przyda się także 
checklista, którą dostałaś razem z tym 
wydaniem eBooka. 



Ja na razie się z Tobą żegnam i lecę dalej przygotowywać 
kolejną część wyprawki. Tym razem zajmę się rzeczami 
dla maluszka, którego niedługo powitasz na świecie.

Do zobaczenia w kolejnej części!

Agnieszka



https://podwojneszczescie.net

