
Przyjazny dla    
     delikatnej skóry.

Smoczek NUK Freestyle

Dystrybutor w Polsce: BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa

biuro: ul. Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła
tel.: 22 773 36 76 (78, 79, 81)

www.nuk.pl
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Już Cię teraz 
        nie oddamy

Dlaczego smoczki występują w różnych 
rozmiarach?

Pierś mamy nie zmienia się, ale jama ustna dziecka, tak jak całe ciało 
dziecka, w pierwszych miesiącach życia szybko rośnie. A więc aby 
zapewnić smoczek, który idealnie pasuje do jamy ustnej dziecka na 
każdym etapie rozwoju, opracowano system rozmiarów NUK, które są 
idealnie dostosowane do anatomii dziecka.  
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Są to tylko orientacyjne zalecenia – przy wyborze 

rozmiaru smoczka należy zawsze brać pod uwagę 

indywidualny rozwój swojego dziecka.

* Specjalny rozmiar dla szczególnie małych i delikatnych 

niemowląt w wieku 0-2 miesięcy (dostępny tylko w serii 

Genius).

Smoczek uspokajający NUK – 
dla zdrowego rozwoju.  

We współpracy z ekspertami – pediatrami, położnymi, ortodontami 
i dietetykami – NUK tworzy produkty, które pomagają dzieciom na 
każdym etapie rozwoju i które ułatwiają życie rodzicom. Pierwszy 
smoczek do butelki NUK był pierwszym smoczkiem dostosowanym do 
jamy ustnej dziecka – został on zaprojektowany przez dwóch stomato-
logów, którzy odkryli, że u dzieci karmionych piersią lepiej rozwija się 
jama ustna i zęby niż u dzieci karmionych butelką.

Dlaczego smoczki NUK 
mają taki specjalny kształt?

Wszystkie smoczki uspokajające NUK 
mają asymetryczny kształt, który przy-
pomina kształt brodawki sutkowej matki 
w czasie karmienia piersią. Pod smoczkiem jest mnóstwo miejsca, aby 
język mógł się naturalnie poruszać w czasie ssania, a zaokrąglona głów-
ka smoczka doskonale pasuje do podniebienia dziecka. Zwężona szyjka 
smoczka ułatwia szczelne zamknięcie ust wokół smoczka. System 
odpowietrzania NUK sprawia, że powietrze może wydostawać się ze 
smoczka, a smoczek zachowuje swój kształt. Tarczka smoczka 
w kształcie serca jest dostosowana do twarzy dziecka i nie uciska noska.
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Nowa generacja smoczków 
NUK Freestyle!
Nowy smoczek uspokajający
NUK , który:
•jest szczególnie przyjazny dla skóry
•miał świetne wyniki w badaniach 
 konsumenckich
•posiada specjalnie zaprojektowaną tarczkę
•wygląda świetnie dzięki kolorom i nowoczesnym nadrukom

Smoczek NUK Freestyle był przez 2 tygodnie testowany przez 100 
matek z małymi dziećmi. 88 matek uznało smoczek Freestyle za wy-
jątkowo delikatny dla skóry. 74% oceniło, że ma niezwykłe wzornic-
two, mimo że do testów użyto przezroczystego smoczka bez żadnego 
motywu. 92 % stwierdziło, że smoczek doskonale pasuje do twarzy 
ich dziecka.*

Smoczki uspokajające NUK Freestyle zostały wyróżnione prestiżową 
nagrodą „reddot” design award przez niemieckie Centrum Wzornic-
twa Nadrenii Północnej – Westfalii. 

ów

arczkę
owoczesnym nadrukom

* Źródło - badanie przeprowadzone wśród 
100 matek w Niemczech 08/2012

Nowy smoczek uspokajający  
NUK Freestyle
Ten najmłodszy członek rodziny smoczków uspokajających jest 
szczególnie przyjazny dla skóry dzięki dużym otworom wentylacyj-
nym oraz mniejszej powierzchni mającej kontakt ze skórą, 
co pozwala na dopływ powietrza i sprawia, że jest on delikatny 
dla skóry wokół ust. 

Cieniutki delikatny uchwyt smoczka jest doskonale wkomponowa-
ny  w cały smoczek, można do niego  przymocować łańcuszek do 
smoczka.

Zaokrąglona anatomiczna tarczka doskonale pasuje do twarzy dziec-
ka i nie uciska noska.

Gumka smoczka jest wykonana z silikonu i ma sprawdzony kształt 
NUK, który jest dostosowany do jamy ustnej dziecka i jest wzorowany 
na kształcie brodawki sutkowej mamy w czasie karmienia piersią.

anatomiczny kształt 
gumki smoczka NUK 
Freestyle wzorowany 
na kształcie brodawki 
sutkowej matki pod-
czas karmienia

mało widoczny 
uchwyt, zintegro-
wany płaski guzik

większe otwory 
wentylacyjne

tarczka o anatomicz-
nym kształcie

To, co najlepsze dla zdrowego rozwoju jamy 
ustnej.

Smoczek NUK Freestyle - tak jak każdy smoczek NUK umożliwia 
ćwiczenie koordynacji ruchów szczęki, ust, języka i warg oraz wspo-
maga zdrowy rozwój jamy ustnej.

Smoczki uspokajające NUK są  wyposażone z system odpowietrzania 
NUK AIR SYSTEM. Sprawia on, że powietrze uwięzione w smoczku 
wydostaje się na zewnątrz w czasie ssania. Dzięki temu smoczek po-
zostaje miękki i elastyczny oraz zachowuje swój kształt, co pomaga 
zapobiegać wadom zgryzu.

Wszystkie smoczki NUK produkowane są w Niemczech i spełnia-
ją wysokie standardy jakości. Począwszy od tego skąd pochodzą 
surowce aż po opakowanie – nad wszystkim sprawujemy ścisłą kon-
trolę i regularnie poddajemy się badaniom niezależnego Instytutu 
Fresenius.
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