
Spokojne 
   i udane karmienie.
Akcesoria NUK do karmienia piersią.

Przynoszą ulgę i zapewniają komfort – 
akcesoria NUK do karmienia piersią.

Wkładki laktacyjne 
Ultra Dry Comfort

Żelowy kompres na 
piersi Cool & Warm

Osłonki brodawek 
sutkowych oraz zestaw 

muszli laktacyjnych

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

NUK is a registered trademark of MAPA GmbH/Germany 

NUK ma w swojej ofercie oprócz laktatorów również inne przydatne 
akcesoria do karmienia piersią, np. szeroki wybór wkładek 
laktacyjnych, które wchłaniają mleko wypływające z piersi i chronią 
ubranie. Czy silikonowe osłonki brodawek sutkowych, które chronią 
wrażliwe podrażnione brodawki, zapewniając przy tym bezpośredni 
kontakt skóry matki i dziecka dzięki swemu unikalnemu kształtowi. 
Żelowy kompres na piersi NUK Cool & Warm ma wiele zastosowań: 
ogrzany kompres zastosowany przed karmieniem stymuluje wypływ 
mleka, schłodzony kompres po karmieniu łagodzi i zmniejsza 
dyskomfort. Po zakończeniu karmienia kompresy mogą być nadal 
używane do wzmacniania tkanki łącznej. Więcej informacji na temat 
akcesoriów do karmienia NUK znajdziesz na stronie www.nuk.pl.
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Naszą aspiracją jest, aby zrozumieć życie 
i Wam je ułatwiać.

„Wszystko, co robimy dla naszych dzieci dzisiaj, ma wpływ na ich 
przyszłość.” Mając to na uwadze, NUK od dawna opracowuje produkty, 
które wspierają zdrowy rozwój dziecka i ułatwiają rodzicom ich 
obowiązki. A ponieważ dla dziecka nie ma nic lepszego niż mleko 
mamy, NUK wspiera Cię w czasie karmienia piersią – oferując 
przydatne produkty i profesjonalne porady.

Produkty NUK są opracowywane w ścisłej współpracy z położnymi, 
lekarzami, naukowcami i oczywiście rodzicami. Spełniają one 
najwyższe wymogi jakościowe i są w większości produkowane 
w Niemczech.



Karmienie piersią jest najlepsze dla matki i dziecka. Ciesz się nim w pełni.
Bez względu na to czy karmisz piersią po raz pierwszy, czy masz już 
doświadczenie, te chwile szczególnej bliskości są zawsze małym cudem. 
Ponieważ karmienie piersią jest czymś więcej niż podawaniem pokarmu – 
sprawia ono, że między mamą i dzieckiem tworzy się szczególna więź, a także  
zaspokaja potrzebę miłości, ciepła i bezpieczeństwa dziecka. 

Karmienie piersią oznacza miłość 
i dobre samopoczucie. 

Podczas karmienia piersią przekazujesz dziecku swoją miłość, a także 
dostarczasz mu to, co natura ma najlepszego – naturalny pokarm. Mleko 
mamy zawiera przeciwciała oraz kompozycję składników odżywczych, 
które zapewniają dziecku optymalne wsparcie na każdym etapie wzrostu 
i rozwoju. Tak więc od samego początku karmienie piersią pomaga 
zapobiegać chorobom i alergiom. 

Przede wszystkim mleko mamy. 

Wtedy kiedy nie możesz karmić piersią, Twoje dziecko nie musi być 
pozbawione Twojego cennego pokarmu. Odciągacze pokarmu NUK dają 
matkom niezależność, której potrzebują. Dzięki nim można w łatwy sposób 
odciągać mleko i nakarmić dziecko z butelki, kiedy tylko jest taka potrzeba – 
zarówno w domu, jak i poza domem. 

Akcesoria do karmienia NUK. 

Aby okres karmienia piersią był dla Ciebie jak najprzyjemniejszy,  
opracowaliśmy serię akcesoriów do karmienia NUK w ścisłej współpracy 
z położnymi i opierając się na najnowszych odkryciach medycznych. 
Obejmuje ona wszelkie produkty, które mogą pomóc Ci w karmieniu – są one 
tak zaprojektowane, aby wzajemnie się uzupełniać, tak abyście Ty i Twoje 
dziecko mogli cieszyć się spokojnym i komfortowym karmieniem.

Elektryczny odciągacz pokarmu NUK Luna 
Dwufazowy rytm odciągania naśladuje naturalny rytm ssania dziecka w czasie 
karmienia piersią. 

Faza 1: szybki rytm ssania, stymulujący wypływ pokarmu. 
Faza 2: wolny, intensywny rytm ssania, zapewniający optymalny wypływ pokarmu. 

Połączenie tych dwóch faz pozwala na odciągnięcie większej ilości mleka 
w krótszym czasie. Fazy można przełączać dowolnie poprzez naciśnięcie przycisku.

Odciągnięte mleko można przechowywać w lodówce (4°C) do 3 dni 
lub zamrażarce (-18°C) – do 6 miesięcy.

Dobrze 
wiedzieć

Ręczny odciągacz pokarmu NUK Jolie  
• skuteczne odciąganie dzięki innowacyjnej technologii i wzornictwu 

• miękka silikonowa wkładka z wypustkami – delikatnie i przyjemnie 
 masuje, stymulując wypływ pokarmu 

• wygodna, ergonomiczna rączka ułatwia odciąganie

• płynna regulacja siły ssania – 
 niezwykle delikatne odciąganie 
 pokarmu 

• miękka silikonowa wkładka 
 z wypustkami – delikatnie stymuluje 
 i optymalnie dopasowuje się do piersi

Przemyślany system 

Prosto z laktatora do butelki – do pojemnika na mleko matki NUK można od 
razu przykręcić smoczek do butelki NUK First Choice+ i nakarmić dziecko.

e. Fazy można przełączać dowolnie poprzez naciśnięcie przycisku.

siły ssania – 
ne odciąganie 

a wkładka 
delikatnie stymuluje 
asowuje się do piersi ć l dó ° d d i


