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Co 
tu znajdziesz? 

 
 
Wiem, że poród już coraz bliżej, dlatego chcę pomóc 
Ci w chaosie przygotowań. Mam nadzieję, że pierwsza 
część poradnika zawierająca podpowiedzi, co musisz 
zabrać dla siebie do porodu jest już Ci znana. Teraz 
możemy wyruszyć razem dalej.

W tej części 
eBooka pomogę Ci 

spakować rzeczy 
dla maleństwa, które 

niedługo pojawi się 
na świecie. Czego jeszcze 

brakuje i co musisz dokupić?



Aby łatwiej było przeglądać Ci to, 

co przygotowałam, całość podzieliłam 

na 4 części. Na kolejnych stronach 

znajdziesz porady dotyczące ubranek, 

artykułów higienicznych kosmetyków 

i akcesoriów do karmienia.



Z poprzedniej serii artykułów 
wyprawkowych wiesz 
już pewnie, czego nie możesz 
zapomnieć dla siebie. Teraz 
zaczynamy kompletowanie 
wyprawki dla maluszka 
na jego pierwsze dni życia. 

Rozdział 1
Ubranka i tekstylia 

- co zabrać 
na pierwsze dni



Rozdział 1
Ubranka i tekstylia 

- co zabrać 
na pierwsze dni

Zaczniemy od uznawanej przez większość rodziców za najprzyjemniejszą 
część, czyli podpowiem Ci, jakie ubranka do wyprawki do szpitala zabrać 
ze sobą. Wszystkie tekstylia podzieliłam na 6 kategorii. Sprawdź koniecznie, 
jakie kaftaniki, czapeczki, skarpetki czy kocyki przydadzą się maluszkowi 
jeszcze w szpitalu. 



Body zapinane przez 
całą długość 

na malutkie guziczki.
 

Kupisz go tutaj

Bawełniany kaftanik 
dla chłopca 

na pierwsze dni życia.
 

Kupisz go tutaj

Polski kaftanik 
w uniwersalnym kolorze 

zapinany na napy.
 

Kupisz go tutaj

https://bobodream.pl/kategoria/male-dzieci/ubranka/body/rozpinane/
https://www.szipszop.pl/ubranka/kaftaniki
https://www.smyk.com/ubrania-i-buty/spiochy-polspiochy-kaftaniki/kaftaniki.html


Body i kaftaniki

Szykując wyprawkę dla noworodka zadbaj o to, by znalazły się w niej 
body i kaftaniki zarówno z długim, jak i z krótkim rękawem. Dzięki temu 
dostosujesz garderobę maluszka do zmieniających się temperatur. 
Kaftaniki są rozpinane na całej długości, dzięki czemu łatwiej będzie 
Ci je zakładać dziecku. Znajdziesz je z zapięciem na małe guziczki lub 
napy - te drugie bardziej polecam ze względu na szybsze rozpinanie.

Z kolei body jak pewnie wiesz to bluzeczka rozpinana w kroku. 
Dla noworodka wybierz body rozpinane podobnie 
jak kaftanik, czyli na całej długości.

Body z bawełny 
organicznej 

z wyjątkowymi rysunkami 
Joanny Rusinek.

 
Kupisz je tutaj

Kopertowy kaftanik 
z długim rękawem

 i zapięciem 
na zatrzaski.

 
Kupisz go tutaj

https://lapserdak.pl/kategoria/body
https://sklep.pinokio.net.pl/stay-green/kaftanik-kopertowy-ecru-w-gwiazdki-stay-green


Dwuczęściowy zestaw 
z bawełny bio – 

śpioszki i body – całość 
zastępuje pajacyka.

 
Kupisz go tutaj

Niebieski pajacyk z 
ciuchcią zapinany na 

napy dla chłopca.
 

Kupisz go tutaj

Dla małych wielbicieli 
Kubusia Puchatka pajac 

bez stópek z napami 
do końca nogawki.

 
Kupisz go tutaj

https://wpokoiku.pl/ubranka-do-wyprawki-do-szpitala-co-zabrac-na-pierwsze-dni/
https://abc-bobasa.pl/pajace-rampersy-206
https://www.sinsay.com/pl/pl/fox-and-bunny/baby/baby-boy/pyjamas/s/56


Pajacyki

Teraz czas na ubranka zakrywające więcej, czyli pajacyki. 
Są one niczym innym jak rodzajem kombinezonu 
wykonanego z miękkiego materiału. 

Najczęściej mają długi rękaw i zakrywają stópki maluszka. 
Pajacyki rozpinane są na całej długości, 
co bardzo ułatwia przebieranie maluszka.

Różowy pajac 
dla dziewczynki 

w komplecie
 z czapeczką.

 
Kupisz go tutaj

Bawełniany pajac 
zapinany na 

antyalergiczne, 
bezniklowe napki.

 
Kupisz go tutaj

https://odnarodzin.pl/kat/odziez/pajace-niemowlece
https://www.fazymazy.com/kategoria/pajac


Czapeczka z bawełny 
z domieszką elastanu, 
dzięki któremu łatwiej
 dopasowuje się do 

główki maluszka.
 

Kupisz ją tutaj

Urocza czapeczka 
z kokardką i ozdobnym 

supełkiem 
dla nowonarodzonych 

Dam.
 

Kupisz ją tutaj

Czapeczka z bawełny 
organicznej w uniwersal-
nym kolorze pasującym 

do wszystkiego.
 

Kupisz ją tutaj

https://kokonik.com/kategoria/czapeczki
https://www.51015kids.eu/niemowlak/czapki-szaliki-rekawiczki
https://lapserdak.pl/kategoria/czapeczki


Czapeczki dla noworodka

Choć pierwsze dni życia maluszek spędzi w szpitalu, 
nie na zewnątrz, to i tak niezbędna w wyprawce będzie czapeczka. 
Musisz ją kupić jeszcze przed porodem, 
dlatego możesz mieć problem z wybraniem rozmiaru. 

Rozwiązaniem jest wybór czapeczki z wiązaniem, 
które reguluje wielkość czapeczki. Pierwsze czapeczki 
powinny być przewiewne i bawełniane.

Malutka bawełniana 
czapeczka pasująca 

na dzieci od urodzenia 
do 3 miesiąca życia 

Kupisz ją tutaj

Wyjątkowa, 
personalizowana 

czapeczka z imieniem 
Twojego maluszka.

 
Kupisz ją tutaj

https://napiki.pl/65-czapki-i-czapeczki
https://lene.pl/czapeczki-dla-niemowlat


Bawełniane skarpetki 
z bezuciskowym 

ściągaczem.
 

Kupisz je tutaj

Dostępne w różnych 
kolorach łapki 

niedrapki z nieuciskają-
cym ściągaczem.

 
Kupisz je tutaj

Zestaw dziewczęcych 
rękawiczek niedrapek 

z bawełny organicznej.
 

Kupisz go tutaj

https://wyprawkowy.pl/skarpetki-178
https://www.pierwsza-wyprawka.pl/pokaz/1357/niedrapki_rekawiczki_dla_niemowlat_gama.html
https://www.smyk.com/ubrania-i-buty/akcesoria/rekawiczki-niedrapki.html


Skarpetki i rękawiczki-niedrapki

Na liście wyprawkowej nie może zabraknąć także skarpetek 
i rękawiczek. Te pierwsze muszą być odpowiednio dobrane, 
by nie spadały z małych stópek. Nie mogą ich także niezdrowo 
uciskać. Pierwszym rozmiarem skarpetek może być 11/13.

Specjalne rękawiczki dla noworodków nazywane są łapki niedrapki. 
Jak ich nazwa wskazuje chronią one maluszka przed 
przypadkowym zadrapaniem się paznokciami. 
Nie pozwalają także zmarznąć dziecięcym rączkom.

Rękawiczki wykonane 
z bawełny zakończone 

nieuciskającym 
ściągaczem.

 
Kupisz je tutaj

Idealne na prezent 
niemowlęce 

skarpetki 
z napisem.

 
Kupisz je tutaj

https://naszsmyk.pl/pl/c/Lapki-niedrapki/219
https://soxo.pl/pol_m_NIEMOWLETA_Skarpetki-234.html


Rożek z antyalergicznym 
wypełnieniem 
do używania 

od pierwszych dni życia.
 

Kupisz go tutaj

Dziany kocyk 
z bawełny do kupienia 

w ślicznym prezentowym 
opakowaniu.

 
Kupisz go tutaj

Dwustronny kocyk 
z bambusowej tkaniny

 
Kupisz go tutaj

https://www.utuleni.pl/category/15/Rozki-niemowlece/
https://cebababy.eu/pl/c/Kocyk-dla-dziecka/70
https://www.sport-shop.pl/klapki-isola-spokey-blekitne-p-70098.html%3Futm_source%3Ddomodi%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddomodi
https://kid-sowy.pl/PULP-dwustronny-kocyk-bambusowy-plusy


Kocyki i rożki

Tekstylia do wyprawki do szpitala to nie tylko ubranka. Zabrać 
ze sobą warto także kocyki i rożek. Przydadzą się one zarówno 
do szpitala, jak i na dzień powrotu do domu. Kocyk oczywiście 
zabierz ze sobą do okrywania dziecka.

Z kolei dziecko otulone w rożku łatwiej się trzyma i dostawia 
do piersi. To bardzo ważne w pierwszych dniach z maluszkiem. 
Rożek jest też fajną opcją z innego względu – przydaje się 
zarówno do otulania maluszka, jak i rozłożony – jako mata.

Zestaw doskonały 
na pierwsze miesiące 

życia – kocyk i bezpiecz-
ny otulacz do fotelika.

 
Kupisz go tutaj

Mięciutki antyalergiczny 
kocyk dla niemowląt 

z przewiewnej 
bawełny. 

Kupisz go tutaj

https://momika.pl/pl/p/Komplet-wafelkowy-otulacz-i-kocyk-Wschodzaca-gwiazda/102
https://nordville.pl/pl/mobile/category/3-kocyki
https://www.estopka.pl/skarpety-bawelniane-medic-line-bezuciskowe-krystjan-p-25.html%3Fgclid%3DCj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4R4LS1QDKhGhoeUu_ZP-JfDDJzv94skO7KOFa_b24hWP-toLZB-1caAv4tEALw_wcB


Zestaw 5 kolorowych 
pieluch tetrowych 

o wymiarach 70×80 cm.
 

Kupisz je tutaj

Biała bawełniana 
pieluszka tetrowa 

o wymiarach 70×80 cm.
 

Kupisz je tutaj

5 pieluszek z różnymi 
wzorami wykonane 
w 100% z bawełny.

 
Kupisz je tutaj

https://www.aptekagemini.pl/weber-pieluchy-tetrowe-115g-m2-70-cm-x-80-cm-kolorowe-5-sztuk-0030187
https://jukki.pl/pl/c/Pieluszki-tetrowe/47
https://slodkisen.com.pl/pl/c/Pieluszki-tetrowe/63


Pieluchy

Zamieściłam je w rozdziale z tekstyliami, ponieważ, jak widzisz, 
chodzi mi o pieluchy tetrowe, które przydadzą się na przykład 
podczas karmienia do okrycia maluszka. Będą też doskonałą 
podkładką na ramię, gdy będziesz brała dziecko, by mu się odbiło. 
w upalne dni sprawdzą się także jako leciutkie okrycie.

Zestaw 4 pieluszek 
o wymiarach 70×70 cm 

z naszytymi: Żyrafą, 
Misiem, Kotem i Myszką.

 
Kupisz je tutaj

Śnieżnobiałe bawełniane 
pieluchy w różnych 

rozmiarach 
do wyboru.

 
Kupisz je tutaj

https://www.ekomaluch.pl/product-zul-46730-Sophie-de-Vulli-Zestaw-4-Bawelnianych-Pieluszek-70x70cm.html
https://naszsmyk.pl/pl/c/Tetrowe/183


Rozdział 2 
Jakich artykułów higienicznych 
potrzebuje dziecko  
w pierwszych dniach?
 
 
Nasza torba szpitalna z wyprawką jest już coraz peł-
niejsza. Tym razem trafiły do niej artykuły higieniczne. 
Jeśli masz siłę chodzić po sklepach, to większość z nich 
znajdziesz w najbliższej aptece czy drogerii. 

Jednak jeśli wolisz 
usiąść wygodnie i przejrzeć 

sklepy internetowe, 
to od razu znajdziesz 
linki do polecanych 

przeze mnie artykułów 
higienicznych 

dobrej jakości.



W pierwszej części eBooka pisałam  

o artykułach higienicznych dla Mamy.  

To był obok kosmetyków jeden  

z najobszerniejszych rozdziałów.  

Dla Maluszka też potrzeba sporo rzeczy.



Bez czego nie będziesz mogła obyć się dbając o higienę 
maluszków jeszcze w szpitalu? Z pewnością należą do tego 
te rzeczy, które przydają się podczas kąpieli i mycia, 
czyli ręczniczki z ciepłym kapturkiem i jałowe gaziki. 



Aby dodatkowo dbać 
o higienę najmłodszych, 
musisz zabrać także chusteczki 
nawilżane. Jak później 
zobaczysz, one są niezbędne 
niemal tak samo jak pieluchy. 
No i oczywiście pieluch także 
nie mogło zabraknąć w tym 
rozdziale. Mowa oczywiście 
o jednorazowych pampersach, 
których z pewnością wiele 
zostanie wykorzystanych 
jeszcze w szpitalu.



Okrycie kąpielowe frotte 
doskonale sprawdzi się 

od pierwszej kąpieli. 
 

Kupisz je tutaj

Bawełniany ręcznik  
o wymiarach  

100x100 cm, dostępny  
w różnych kolorach.

 
Kupisz go tutaj

Delikatny dla niemowlę-
cej skóry ręcznik 

bawełniany z domieszką 
elastanu.

 
Kupisz go tutaj

https://babyono.com/kategoria-produktu/higiena-i-pielegnacja/okrycia-kapielowe-reczniki-pieluszki/okrycia-kapielowe-frotte/
https://www.smyk.com/dziecko-mama/dziecko/kapiel/reczniki-i-okrycia-kapielowe.html
https://www.sport-shop.pl/klapki-isola-spokey-blekitne-p-70098.html%3Futm_source%3Ddomodi%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Ddomodi
https://cebababy.eu/pl/c/Recznik/58


Ręcznik z kapturkiem

Trochę jeszcze w temacie tekstyliów z poprzedniego rozdziału 
zaczynam temat artykułów higienicznych. Na początek zajmę 
się ręcznikami z kapturkiem, które doskonale sprawdzają się po 
kąpieli noworodków. Dla najmniejszych dzieci możesz wybrać 
te o wymiarach 85x85 cm. Jednak jeśli chcesz, aby ręcznik 
służył dłużej, wybierz ten o wymiarach 100x100 cm. Postaw 
także na najbardziej chłonne materiały, z jakich ręcznik będzie 
zrobiony.

Mały ręcznik kąpielowy 
o wymiarach 85x85 cm 

idealny 
dla najmłodszych.

 
Kupisz go tutaj

Okrycie z kapturkiem, 
który ozdobiony 

jest przez uroczy haft.

 
Kupisz je tutaj

https://www.51015kids.eu/niemowlak/posciel-reczniki/reczniki
https://effiki.pl/reczniki-z-kapturkiem
https://www.estopka.pl/skarpety-bawelniane-medic-line-bezuciskowe-krystjan-p-25.html%3Fgclid%3DCj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4R4LS1QDKhGhoeUu_ZP-JfDDJzv94skO7KOFa_b24hWP-toLZB-1caAv4tEALw_wcB


Miękkie chusteczki 
z wyciągiem 

z rumianku i aloesu. 
 

Kupisz je tutaj

Delikatne chusteczki  
nawilżające  

 aloesem i alantoniną. 
 

Kupisz je tutaj

Hipoalergiczne,  
bezzapachowe chus-

teczki bez alkoholu  
i parabenów. 

 
Kupisz je tutaj

https://skleppieknydom.pl/chusteczki/18807-chusteczki-nawilzane-smile-baby-100szt-4823071607857.html
https://www.rossmann.pl/kategoria/Chusteczki-pielegnacyjne%2C8479%3FPage%3D1%26PageSize%3D24
https://www.drogerienatura.pl/velvet-purechusteczki-nawilzane-3x64.html


Chusteczki nawilżane dla niemowląt

Obok pieluch to jeden z podstawowych artykułów 
higienicznych. Najbardziej przydaje się podczas przewijania, 
ale warto mieć je pod ręką cały czas. Te dla niemowląt 
mają wyjątkowo delikatny skład i nie zawierają alkoholu. 
Powinny być też bez parabenów, które mogą uczulać. 
Niektóre z chusteczek wzbogacone są dodatkiem składników 
pielęgnujących czy nawilżających niemowlęcą skórę.

Łagodne chusteczki  
z panthenolem i alantoni-

ną pielęgnujące skórę.
 

Kupisz je tutaj

Wzbogacone olejem  
kokosowym nawilżają-
cym skórę niemowląt.

 
Kupisz je tutaj

https://www.apteka-melissa.pl/produkt/tami-my-baby-chusteczki-nawilzane-72-szt%2C43476.html
https://www.empik.com/pampers-coconut-pure-chusteczki-nawilzane-dla-dzieci-9x42-szt-pampers%2Cp1250800709%2Cdziecko-p


Gazowe kompresy 
pakowane po 3 sztuki. 

 
Kupisz je tutaj

Kompresy 
o wymiarach 5x5 cm.

 
Kupisz je tutaj

Do wyboru wymiary 
5x5 cm lub 7,5x7,5 cm.

 
Kupisz je tutaj

https://www.doz.pl/apteka/p7006-Viscoplast_kompresy_gazowe_jalowe_17_nitkowe_5_x_5_cm_8_warstwowe_3_szt.
https://www.matopat24.pl/kompresy-gazowe/
https://www.aptekagemini.pl/grupa-produktow/kompresy-jalowe


Jałowe gaziki

Małe, a niezwykle przydatne w kosmetyczce noworodka. 
Przydają się do codziennej higieny. Gaziki weź ze sobą do 
porodu do szpitala po to, by przemywać nimi oczy dziecka 
czy pępka maluszka. Dzięki swojej sterylności gaziki nadają się 
do przemywania wrażliwej i delikatnej skóry noworodków, bez 
obaw o to, że przeniesiemy na dziecko jakieś złe bakterie.

Jałowe kompresy 
o różnych wymiarach.

 
Kupisz je tutaj

Duże opakowanie, 
w którym jest 50 gazików.

Kupisz je tutaj

https://medyczny-rzeszow.pl/c/87/kompresy-gaziki-gazy-materialy-opatrunkowe.html
https://www.apteka-melissa.pl/produkt/hartmann-medicomp-kompresy-jalowe-5-cm-x-5-cm-50-szt%2C6605.html


Miękkie Pampersy z 
przewiewną powłoczką 

delikatną dla skóry. 
 

Kupisz je tutaj

Pieluszki dla dzieci 
o wadze od 2 do 6 kg -

 w sam raz 
dla noworodków.

 
Kupisz je tutaj

Dzięki regulowanym 
zapięciom będą paso-
wać nawet na świeżo 

urodzone dzieci.
 

Kupisz je tutaj

https://www.pampers.pl/pieluchy-i-chusteczki/produkty-dla-niemowlat
https://www.hebe.pl/dada-pieluchy-dla-dzieci-2-43-szt.-1-opak.-000000000000372077.html
https://www.rossmann.pl/szukaj%3FSearch%3Dpieluchy%26Page%3D2%26PageSize%3D24


Pieluchy jednorazowe

Zajmują one dość dużo miejsca, dlatego do szpitalnej 
wyprawki wybierz małe opakowanie lub wyjmij po prostu 
kilkanaście pieluch z większego opakowania. Nie ma sensu 
zabierać ze sobą więcej. Oczywiście wybrać musisz  
te o jak najmniejszym rozmiarze. W razie czego bardzo 
pomocne okazuje się regulowane zapięcie.  
Te jednorazowe powinnaś wziąć ze sobą nawet jeśli  
planujesz później przejść na wielorazowe pieluchy.

Pieluszki dostępne
 w rozmiarach, które 

pasują nawet 
na wcześniaki.

 
Kupisz je tutaj

Jednorazowe pieluchy, 
które nie przesuwają 
się nawet podczas 

ruchu dziecka.
 

Kupisz je tutaj

https://happy-pieluszki.pl/pl_PL
https://www.superpharm.pl/dziecko/pieluchy-dla-dzieci/pieluchy-jednorazowe.html


Rozdział 3 
Kosmetyki dla noworodka, które 
przydadzą się tuż po porodzie
 
 
W Twojej torbie szpitalnej do porodu musi znaleźć  
się nie tylko Twoja kosmetyczka. Pamiętaj, by zabrać 
też kilka najpotrzebniejszych kosmetyków  
dla noworodka. Co do nich się zalicza?

Z pewnością kilka 
produktów do pielęgnacji 
i mycia. Ja podzieliłam je 
na 4 kategorie. Znajdziesz 

wśród nich: kremy pod 
pieluszkę, oliwki 

do pielęgnacji, żele 
do mycia oraz ampułki 

z solą fizjologiczną. 



To te kosmetyki będą dla dziecka niezbęd-

nę jeszcze w szpitalu, dlatego nie zapomnij 

ich pakując niemowlęcą kosmetyczkę. 

Planujesz kompletować ją podczas 

internetowych zakupów? To zapraszam 

na mały przegląd tego, co możesz 

znaleźć w drogeriach czy aptekach.



Duże opakowanie 
kremu na pieluszkowe 

odparzenia. 
 

Kupisz go tutaj

Krem barierowy 
pomaga m. in. 

na odparzenia skóry.
 

Kupisz go tutaj

Zasypka łagodząca 
podrażnienia 

i zaczerwienienia skóry.
 

Kupisz ją tutaj

https://peerpharm.pl/mediskin
https://apteline.pl/produkty-dla-dzieci/kosmetyki-dla-dzieci/kosmetyki-do-pupy-dziecka
https://www.e-zikoapteka.pl/pupa-odparzenia.html


Krem pod pieluchę

Takie kremy przydadzą się na cały okres pieluchowania. 
Dlatego musisz zabrać go już do szpitala, by mieć go pod ręką 
od pierwszych dni maluszka na świecie. Dobrze, jeśli w składzie 
takich kremów znajduje się działający przeciwzapalnie 
cynk oraz lanolinę czy alantoninę, która będzie chronić skórę 
na pupie przed wysuszeniem. 
 
O zestawie polecanych przeze mnie kosmetyków dla 
noworodków możesz przeczytać też w artykule: 
Kosmetyki dla noworodka – jakie dodać do wyprawki?.

Krem, który złagodzi 
stany zapalne 
pod pieluszką.

 
Kupisz go tutaj

Krem 
z antybakteryjnym 

tlenkiem cynku.
 

Kupisz go tutaj

https://wpokoiku.pl/kosmetyki-dla-noworodka-jakie-dodac-do-wyprawki/
https://www.blizejciebie.pl/krem-do-pielegnacji-pupy-pure-beginnings-organic-baby-125-ml_15217-21241
https://aptekadziecka.pl/pol_m_DZIECKO_Kosmetyki-dla-dzieci_Kosmetyki-do-pupy-dziecka-431.html


Żel bez mikroplastkiu 
do stosowania 

od pierwszych dni.
 

Kupisz go tutaj

Przeznaczony 
do skóry wrażliwej 

i dla alergików.
 

Kupisz go tutaj

Żel-szampon 
do mycia z pantenolem 

i rumiankiem.
 

Kupisz go tutaj

https://hipp.pl/pielegnacja
https://www.emolium.pl/produkty/kremowy-zel-do-mycia-200-ml-400-ml
https://www.rossmann.pl/szukaj%3FSearch%3Dbabydream%26Page%3D1%26PageSize%3D24


Żel do mycia

Wielu rodziców jako jedną z najbardziej stresujących rzeczy 
w opiece nad noworodkami wymienia pierwsze kąpiele. 
Możesz sobie trochę ułatwić to zadanie jeszcze przed 
porodem, jeśli już teraz zadbasz o to, by znaleźć dobry 
żel do kąpieli, który będzie nie tylko czyścił, ale i nawilżał 
delikatną niemowlęcą skórę. Zobacz, jakie warte polecenia 
żele udało mi się wyszukać. 

Płyn do mycia 
i kąpieli łagodzący 

podrażnienia.
 

Kupisz go tutaj

Organiczny płyn 
do mycia ciała 

i włosów.
 

Kupisz go tutaj

https://www.superpharm.pl/oillan-baby-2782-400-ml-96777.html
https://www.blizejciebie.pl/krem-do-pielegnacji-pupy-pure-beginnings-organic-baby-125-ml_15217-21241
https://www.ekomaluch.pl/zul_m_Kosmetyki-naturalne_Kosmetyki-dla-dzieci-i-niemowlat_Kosmetyki-do-kapieli-noworodka-i-dziecka-1388.html


Oliwka do ciała 
z betuliną i olejem 

z migdałów.

Kupisz ją tutaj

Pielęgnacyjna 
oliwka o wygodnej, 

żelowej formule.
 

Kupisz ją tutaj

Wzbogacona 
witaminą F oliwka 
do suchej skóry.

 
Kupisz ją tutaj

https://drmax.pl/sylveco-dla-dzieci-oliwka-do-ciala-z-betulina-200-ml-100008218
https://ekodrogeria.pl/oliwki
https://www.superpharm.pl/dziecko/pielegnacja-skory-dziecka/oliwki-dla-dzieci.html


Oliwka

Kolejny niezbędny w niemowlęcej kosmetyczce produkt. 
Oliwka przydaje się do nawilżania delikatnej skóry, można nią 
nawet przemywać dziecięcą skórę. Gdy będziesz wybierać 
idealną oliwkę pamiętaj, by miała ona w składzie wyłącznie 
naturalne oleje. Unikaj w składzie parabenów i olejów 
mineralnych. Lepiej sprawdzą się także bezzapachowe 
produkty - ze względu na mniejsze ryzyko reakcji alergicznych. 

Łagodna oliwka 
do nawilżania skóry 

noworodka.
 

Kupisz ją tutaj

Odpowiednia 
do używania od 

pierwszego dnia życia.
 

Kupisz ją tutaj

https://www.superpharm.pl/dziecko/pielegnacja-skory-dziecka/oliwki-dla-dzieci.html
https://www.blizejciebie.pl/krem-do-pielegnacji-pupy-pure-beginnings-organic-baby-125-ml_15217-21241
https://hipp.pl/pielegnacja/produkty/produkty-do-pielegnacji/oliwka-pielegnacyjna-hipp-babysanft


Jednorazowe 
ampułki, którymi można 

zakraplać oczy.

Kupisz je tutaj

Zestaw ampułek 
soli fizjologicznej 0,9%.

 
Kupisz go tutaj

Duży zestaw 
ampułek do higieny 

oczu i nosa.
 

Kupisz go tutaj

https://www.blizejciebie.pl/sol-fizjologiczna-babycap-w-ampulkach_5130-9481
https://drmax.pl/sylveco-dla-dzieci-oliwka-do-ciala-z-betulina-200-ml-100008218
https://naszsmyk.pl/pl/p/Sol-fizjologiczna-dla-niemowlat-0%252C9-zestaw-100-szt/25176
https://allegro.pl/oferta/unimer-baby-nacl-0-9-sol-fizjologiczna-50-x-5-ml-10113531380


Sól fizjologiczna

Inaczej nazywamy ją wodnym roztworem chlorku sodu. 
Przyda się do codziennej hignieny - będziesz używać 
jej nawet kilka razy dziennie. A do czego? Sól fizjologiczna 
używana jest na przykład do czyszczenia noska, 
nawilżania śluzówki, inhalacji czy przemywania oczu. 

Roztwór do 
stosowania 

1 - 6 razy dziennie.
 

Kupisz go tutaj

Opakowanie 
10 ampułek 

do codziennego użytku.
 

Kupisz je tutaj

https://www.doz.pl/apteka/p139243-Symphar_NaCl_09_roztwor_5_ml_50_ampulek%3F
https://www.blizejciebie.pl/krem-do-pielegnacji-pupy-pure-beginnings-organic-baby-125-ml_15217-21241
https://www.bee.pl/katarek-sol-fizjologiczna-nacl-0-9_p1436121.html


Rozdział 4 
Butelka do karmienia 
- czy trzeba ją mieć w szpitalu?
 
 
Nasze wspólne pakowanie wyprawki 
do szpitala zakończmy akcesoriami do karmienia. 
A konkretniej butelkami, o których musisz 
pomyśleć nawet, jeśli planujesz karmić tylko piersią.

W tym ostatnim rozdziale 
chciałabym domknąć 

temat akcesoriów 
do karmienia, 

które musisz kupić 
jeszcze przed porodem. 



W pierwszej części e-booka pisałam 

o rzeczach, które w podczas karmienia 

pomagają głównie mamie, czyli poduszki 

do karmienia i laktatory. Tym razem 

zastanowię się nad tym, jaka butelka 

do karmienia będzie najwygodniejsza 

dla noworodka.



Zestaw 3 
antykolkowych butelek 
o pojemności 150 ml.

Kupisz go tutaj

Antykolkowa 
butelka z tworzywa 

sztucznego bez BPA.
 

Kupisz ją tutaj

Butelka, którą wystery-
lizujesz w 90 sekund w 

kuchence mikrofalowej.
 

Kupisz ją tutaj

https://www.smyk.com/p/summer-infant-born-free-zestaw-butelek-antykolkowych-150-ml-3-szt-i6161921
https://www.euro.com.pl/kubki-i-butelki/babyono-butelka-antykolkowa-180ml-1450.bhtml
https://www.bee.pl/lovi-butelka-samosterylizujaca-250-ml_p1339120.html


Butelka do karmienia 
dla noworodka

Niezależnie od tego czy planujesz karmić dziecko piersią czy 
będziesz karmiła je mlekiem modyfikowanym, butelka do karmienia 
zdecydowanie jest niezbędnym gadżetem, bez którego się nie 
obejdziesz. Zastanawiać się nad koniecznością zakupu już nie musisz, 
więc możemy przejść do kwestii, nad którymi bez wątpienia musimy 
pomyśleć. Mianowicie - jaka butelka będzie lepsza plastikowa 
czy szklana. I tu odzywa się we mnie duch ekologa mówiący 
zdecydowanym głosem, że lepsze są szklane. Jak się okazuje, to wybór 
lepszy nie tylko dla środowiska, ale i dla dziecka, ponieważ plastik 
zawiera szkodliwe BPA oraz inne substancje, których z pewnością nie 
chcesz dostarczać maluszkowi od pierwszych dni jego życia. Na co 
jeszcze zwrócić uwagę? Przede wszystkim na wielkość, ponieważ butelki 
dla niemowląt powinny mieć jak najmniejszą pojemność.

Pierwszą część eBooka możesz już pobrać w całości za darmo. PDF lub 
wersję do obejrzenia online znajdziesz TUTAJ.

Produkty dla dzieci to nasza pasja i radość – codziennie rozmawiamy 
o nich i jako rodzice dzielimy się informacjami. Jeżeli jesteś rodzicem 
i chciałbyś się czegoś dowiedzieć albo podzielić wiedzą i opiniami, 
dołącz do naszej grupy na Facebooku. Rozmowa to fajna sprawa.
Wpokoiku.pl – grupa – rozmawiamy o produktach dla dzieci 

Zestaw 4 butelek, 
smoczków i szczotki 

do ich mycia.
 

Kupisz go tutaj

Antykolkowe butelki 
wyprofilowane tak, 

jak pierś mamy.
 

Kupisz je tutaj

https://wpokoiku.pl/wyprawka-dla-noworodka-i-mamy-czesc-i-mama-odbierz-darmowego-ebooka/
https://www.facebook.com/groups/wPokoiku/
https://www.onoplus.pl/pl/p/AVENT-ZESTAW-STARTOWY-NATURAL-BUTELKI-GRATISY/19092897
https://www.blizejciebie.pl/krem-do-pielegnacji-pupy-pure-beginnings-organic-baby-125-ml_15217-21241
https://apteczka24.pl/chicco-naturalfeeling-pink-butelka-do-karmienia-pink%2Cid10537.html


https://podwojneszczescie.net

