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Karmienie naturalne to podstawowe zbilansowane 
źródło pożywienia dziecka od pierwszych dni życia. 
Marka Canpol babies rekomenduje karmienie piersią 
jako najzdrowszą formę podawania pokarmu oraz 
zaleca rozpoczęcie podawania pokarmu w formie 
alternatywnej, wyłącznie po konsultacji z lekarzem, 
położną lub farmaceutą, gdy karmienie piersią jest 
niemożliwe lub niewystarczające. W celu zapewnienia 
utrzymania mleka bogatego w składniki odżywcze, matka 
karmiąca matka musi dostarczać organizmowi zwiększone 
zapotrzebowanie, m.in. na witaminy, składniki mineralne 
i białko. Podstawowym celem jest utrzymanie najbardziej 
zróżnicowanej diety z uwzględnieniem stanu zdrowia 
dziecka (np. alergie i wrażliwość układu pokarmowego). 
Mleko zastępcze nie jest w stanie sprostać wysokiemu 
zapotrzebowaniu dziecka na zróżnicowany poziom 
składników odżywczych, dlatego zaleca się utrzymanie 
karmienia piersią jak najdłużej i w jak najszerszym zakresie. 
Trwałe oparcie systemu odżywiania dziecka na karmieniu 
sztucznym może spowodować zanik laktacji, w efekcie 
którego powrót do karmienia naturalnego będzie 
niemożliwe.

Więcej informacji na: 
https://canpolbabies.com/pl/porady/ 

Natural feeding is a basic balanced source 
of baby’s food from the first days of life. This 
is why Canpol babies brand recommends 
breastfeeding as the healthiest form of 
giving food to the baby and recommends to 
start feeding in an alternative form only after 
consulting a doctor, midwife or pharmacist 
when breastfeeding is impossible or 
insufficient. In order to make sure that the milk 
is rich in nutritional ingredients, the feeding 
mother should meet the increased demand 
for, among other things, vitamins, minerals 
and proteins. The primary goal is to maintain 
the most diverse diet, taking into account 
the baby’s state of health (e.g. allergies and 
gastrointestinal sensitivity). Replacement 
milk does not meet the baby’s high demand 
for a variety of nutrients, therefore, it is 
recommended that breastfeeding be 
maintained as long as possible. Longlasting 
artificial feeding being the base of baby’s 
nutrition may result in insufficient milk supply, 
making it impossible to return to natural 
feeding. 

More information on: 
https://canpolbabies.com/gb_EN/moms-advice
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• Silicone Soothers: Symmetrical, Orthodontic, 
Cherry

• Latex Soothers: Orthodontic, Cherry
• Soother Holders and Clips with Ribbon
• Soother Containers

Soothing

• Sensory Toys
• Play Mats
• Musical Mobiles
• Soft Toys
• Rattles and Interactive Toys
• Bath Toys

Play and Education

• Bath Accessories
• Hygiene Accessories
• Thermometers and Nasal Aspirators

Baby Care

• Baby Monitors
• Protection

Safety

• Teethers: Silicone, Wooden-Silicone, Water, Soft 
Bite

• Rattles with Teethers

Teething

• Hygiene Pads
• Postpartum Pads
• Lingerie

Pregnancy and Childbirth

• Breast Pumps
• Breast Pads
• Nipple Protectors
• Food Storage Containers and Bags

Lactation and Breastfeeding

Expanding Baby's Diet

• Fresh Food Feeders
• Tableware Sets
• Bowls
• Plates
• Insulated Jars
• Cutlery
• Bibs

Learning to Drink
Independently

• First Cups
• Non-Spill Cups with Soft Spout
• Non-Spill Cups with Straw

• Cups and Sport Cups for Toddlers
• Spouts and Straws

Bottle Feeding

• Anti-Colic and Standard Bottles 
• Bottle Teats
• Bottle Warmers
• Steam Sterilizers
• Bottle Brushes and Washing Fluid
• Bottle Insulators and Backpacks for Mums

• Smoczki silikonowe: symetryczne, anatomiczne, 
okrągłe

• Smoczki kauczukowe: anatomiczne, okrągłe
• Łańcuszki i tasiemki do smoczków
• Pojemniki na smoczki

Uspokajanie

• Zabawki sensoryczne
• Maty edukacyjne
• Karuzele
• Zabawki pluszowe
• Grzechotki i zabawki interaktywne
• Zabawki do kąpieli

Zabawa i edukacja

• Akcesoria do kąpieli
• Akcesoria higieniczne
• Termometry i aspiratory do nosa

Pielęgnacja

• Nianie elektroniczne
• Zabezpieczenia

Bezpieczeństwo

• Gryzaki: silikonowe, drewniano-silikonowe, wodne, 
elastyczne

• Grzechotko-gryzaki

Ząbkowanie

• Podkłady higieniczne
• Podkłady poporodowe
• Bielizna

Ciąża i poród

• Laktatory
• Wkładki laktacyjne
• Osłonki piersi
• Pojemniki i torebki na pokarm

Laktacja i karmienie piersią

Rozszerzanie diety

• Siateczki i tubki do karmienia
• Zestawy naczyń
• Miski
• Talerze
• Termosy
• Sztućce
• Śliniaki

Nauka samodzielnego picia

• Pierwsze kubki
• Kubki niekapki z miękkim ustnikiem
• Kubki niekapki z rurką

• Kubki i bidony dla starszaków
• Ustniki i rurki

Karmienie butelką

• Butelki antykolkowe i standardowe
• Smoczki do butelek
• Podgrzewacze
• Sterylizatory
• Szczotki i płyn do mycia butelek
• Termoopakowania i plecaki dla mam
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Wspieramy doświadczenie pięknego macierzyństwa
We support the experience of beautiful motherhood 

Wierzymy, że macierzyństwo to najważniejsze doświadczenie w życiu. Wiemy też, 
że pierwsze jego chwile to czas radości, satysfakcji, ale też czas zmian i niepewności. 
Dlatego od 30 lat, czyli od początku istnienia firmy, szukamy produktów i rozwiązań, 
które wspierają rodziców, tak aby mogli w pełni cieszyć się nową rolą.
At Canpol we believe that motherhood is the most important experience in life. 
We also know that the first moments of motherhood are not only a time of joy and 
satisfaction, but also a time of change and uncertainty. That is why, from the beginning 
of the company's operation, that is for the last 30 years, we have been looking for 
products and solutions that support parents so that they can fully enjoy their new role.

Naszym fundamentem jest własna struktura R&D
Our foundation is own R&D structure

R&D (Research & Development) jest nie tylko jednym z działów firmy, ale przede 
wszystkim jest to filozofia działania, podstawa i punkt wyjścia naszej kultury 
zorientowanej na innowację. Każdego dnia specjaliści z działu rozwoju produktów, 
laboratorium, działu projektowego, marketingu oraz zespołu ds. opakowań 
wspólnie opracowują i badają nowatorskie koncepcje produktowe, aby jeszcze 
lepiej wspierać rodziców. Dysponując własnym zakładem produkcyjnym mamy pełną 
kontrolę nad całym procesem powstawania strategicznych produktów i pewność, 
że prezentują one najwyższą jakość i są bezpieczne.
R&D (Research & Development) at Canpol is not just another division. R&D at Canpol 
is a philosophy of action, a starting point and the foundation of our innovation-
oriented culture. Every day, specialists from the R&D, laboratory, design, marketing and 
packaging departments jointly develop and research innovative product concepts
to better support parents. Thanks to our production plant, we have full control over 
the entire process of creating our key products, so we can be sure that they are safe 
and of the highest quality. 

Od 30 lat wspieramy mamy
We have been supporting moms for 30 years

Od 30 lat firma Canpol dynamicznie rozwija się w branży 
akcesoriów dla niemowląt i matek karmiących. W bliskiej 

współpracy z naszymi partnerami biznesowymi zdobywamy 
uznanie rodziców na kolejnych rynkach. 

Our Canpol company has been dynamically developing  
in the baby and breast feeding products industry for 30 years.  

In close cooperation with our business partners,  
we gain parents’ recognition in new markets.

Poznaj filary naszego rozwoju
Discover the strategic pillars  

of our development
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Made in Poland – naszą dumą jest własna produkcja
Made in Poland – our own production is our pride

Posiadamy jeden z najnowocześniejszych i największych zakładów produkcyjnych 
w branży akcesoriów dziecięcych w Europie. Nasze centrum produkcyjne 
o powierzchni 10 tysięcy m2 jest wyposażone w nowoczesne wtryskarki, automaty 
do zdobienia produktów, roboty podające, zdejmujące i sortujące, linie produkcyjne 
i inne maszyny. Zatrudniamy 150 wykwalifikowanych pracowników. Własna 
produkcja wyróżnia nas od większości konkurencji, opierającej swoje oferty 
o produkty importowane z Dalekiego Wschodu.
We have one of the most modern and largest production plants in the baby and 
breast feeding products industry in Europe. Our production center, located at the 
area of 10,000 m2, is equipped with modern injection molding machines, product print 
machines, sorting robots, production lines and many other machines. We employ 
a 150-member professional team in our production plant. Our own production 
distinguishes us from the majority of competitors who base their offer on products 
made in the Far East.

Naszą wizytówką jest zespół sprzedażowy
Sales team is the showcase of the company

Zespół sprzedażowy to grupa 50-ciu wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. 
Firma Canpol efektywnie pozyskuje środki na realizację swoich planów i odważnie 
wyznacza nowe cele, dzięki zaangażowaniu Przedstawicieli Handlowych, wspieranych 
przez Kierowników Regionalnych, pracowników Biura Obsługi Klienta, Menedżerów 
Krajowych i Eksportowych oraz Dyrektora Sprzedaży. Jednym z najważniejszych 
wyzwań biznesowych jest zwiększenie obszaru sprzedaży za granicą. To wyzwanie 
jest sukcesywnie realizowane przez Dział Eksportu. Jesteśmy obecni już w 44 krajach.
This department is built of 50 qualified and experienced professionals. It is thanks to 
the daily commitment of our Sales Representatives supported by Regional Managers, 
Customer Service Office employees, National and Export Managers together with the 
Sales Director, that Canpol babies successfully obtains funds to achieve its goals and 
bravely set out new ones. We are already in 44 countries.

Wspieramy rodziców poprzez fachowe poradnictwo
We support parents through professional counseling

 

Dostarczamy pomoc rodzicom nie tylko w formie produktów, ale również wiedzy. 
Od 10 lat prowadzimy serwisy internetowe zawierające kilka tysięcy porad, także 
w formie edukacyjnych materiałów video. Na naszych forach internetowych 
oferujemy wsparcie ze strony współpracujących z nami lekarzy i ekspertów. Mamy 
stały kontakt z konsumentkami na naszych profilach w mediach społecznościowych. 
Fanpage LOVI i Canpol babies na Facebooku plasują się na szczycie popularności 
w branży według niezależnych rankingów Sotrender.
We provide help to parents not only in the form of products but also knowledge.  
We have been running websites for 10 years offering several thousand tips and pieces 
of advice, also in the form of educational videos. On our online forums we offer support 
from doctors and experts cooperating with us. We have constant contact with our 
consumers through our social media profiles. LOVI and Canpol babies fanpages on 
Facebook are at the peak of popularity in the industry according to independent 
Sotrender rankings.

Wsłuchujemy się w potrzeby rodziców
We listen to the parents' needs

Nasze rozumienie potrzeb konsumenckich jest efektem pracy 5-osobowego 
zespołu konsultantów środowiskowych, którzy na co dzień blisko współpracują 
z położnymi oraz ekspertami w poradniach laktacyjnych i szkołach rodzenia 
w całym kraju, a także projektantów, którzy prowadzą badania etnograficzne 
i wywiady z mamami małych dzieci. Wszystko po to, aby tworzyć produkty idealnie 
odpowiadające na potrzeby rodziców.
Our understanding of consumer needs is the result of the teamwork of five 
environmental consultants who work closely with midwives and experts in lactation 
clinics and antenatal classes across the country. As well as designers who conduct 
ethnographic research and interviews with mothers of young children. All this to create 
products that perfectly meet the needs of parents.
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Jakość i bezpieczeństwo
High Quality and Safety
Znak rozpoznawczy Canpol babies to nieustanna dbałość o najwyższą jakość produktów. 
Zapewnia to oparcie oferty o własną produkcję. Od czasu powstania firmy jej park 
maszynowy jest konsekwentnie rozwijany i modernizowany. W 2014 roku została oddana 
do użytkowania nowa fabryka, jedna z największych i najnowocześniejszych w Europie. 
Oprócz dotychczas funkcjonującego laboratorium do kontroli jakości, w 2019 roku powstało 
nowe, zbudowane od podstaw, laboratorium wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
do badania nowych produktów na kolejnych etapach przygotowania ich do produkcji. 
Niezależnie od tego, jakość produktów Canpol babies potwierdzają uzyskane certyfikaty. 

Continuous strive for highest quality lies at the heart of Canpol babies. Therefore, the product 
portfolio is built on the base of own production. Since the establishment of the company, its 
machinery park has been constantly developed and upgraded. In 2014, a new factory, one of 
the biggest and most advanced in Europe, was put into service. Next to the existing quality 
control laboratory, a new one was launched in 2019, along with state-of-the-art equipment to 
measure new products at each and every stage of production. Moreover, the quality of Canpol 
babies products is confirmed by the following certificates.

Posiadany certyfikat potwierdza, że akcesoria marki Canpol babies spełniają 
najbardziej wymagające europejskie normy jakościowe i wymogi bezpieczeństwa 
produktów dla niemowląt i małych dzieci, w tym produktów przeznaczonych 
do karmienia. 
This certificate confirms that Canpol babies products meet the strictest European 
quality standards and safety requirements for products intended for babies and small 
children, including products used for feeding.

Certyfikat posiadamy od 2014 roku, kiedy firma została poddana zewnętrznej 
kontroli jakości przez jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. 
i uzyskała certyfikat potwierdzający, że zgodnie z normą EN ISO 22716:2007 
wprowadziła i stosuje Dobre Praktyki Produkcyjne. GMP oznacza stosowanie 
najlepszych, znanych w Europie, praktyk oraz zasad w obszarach produkcji, 
kontroli, magazynowania i wysyłki, niezbędnych do produkowania wyrobów 
wysokiej jakości, bezpiecznych i pozbawionych zanieczyszczeń. 
This certificate was awarded since 2014. At that time the company underwent an 

external and independent quality control audit by the TÜV NORD Polska Sp. z o.o. certification body and 
obtained certification confirming that it introduced and applied Good Manufacturing Practices (GMP) in 
accordance with the EN ISO 22716:2007 standard. GMP ensures the application of the best practices and 
principles known in Europe to the fields of production, control, storage and shipment that are necessary in 
order to make products that are of high quality, safe and free from any contaminants. 

Posiadany od 2009 roku certyfikat zaświadcza, że System Zarządzania w firmie 
Canpol został uznany jako zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 
w zakresie projektowania wyrobów i opakowań, produkcji i sprzedaży akcesoriów 
dla dzieci oraz matek karmiących marki Canpol babies. Certyfikat ISO jest 
regularnie odnawiany w ramach corocznych audytów zewnętrznych, stanowiąc 
dowód doskonalenia procesów i rozwoju firmy. 

Awarded since 2009, the certificate confirms that the Management System in Canpol is compliant with the 
requirements of the EN ISO 9001:2008 standard regarding  the designing of products, packaging, and the 
production and sale of accessories for infants and nursing mothers. Starting from that year, the certificate 
is being systematically renewed, which is the proof of our constant development.  

EUROPEAN BRAND
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Ciąża i poród
Pregnancy and Childbirth

Wielofunkcyjne jednorazowe podkłady higieniczne
Multifunctional Disposable Underpads

78/002
10 szt./pcs 
90 x 60 cm rozmiar/size
0,6 mm grubość/thickness

 6 szt./pcs

Superchłonny – szybko wchłania płyny  
i zatrzymuje wilgoć wewnątrz podkładu.
Superabsorbent core quickly lock fluids inside.

5 warstw. 
5 layers. 

5

Praktyczne i funkcjonalne podkłady  
higieniczne do wielu zastosowań:
• niezbędne dla kobiet w okresie połogu,
• przydatne podczas pielęgnacji  

i przewijania niemowląt,
• ochrona pościeli i materaca,
• przydatne w podróży,
• przydatny dla osób z problemem 

nietrzymania moczu oraz podczas  
opieki paliatywnej.

Practical and functional disposable 
underpads for many purposes:
• essential for women during postpartum,
• useful during baby care and changing,
• protection of bedding and mattress,
• useful for travelling,
• useful for urinary incontinence and in 

palliative care.

Testowane dermatologicznie.
Dermatologically tested.

4 paski samoprzylepne utrzymują 
podkład na miejscu (78/002).
4 self adhesive strips keep pad in place 
(78/002).

4

78/006
10 szt./pcs 
60 x 60 cm rozmiar/size
0,8 mm grubość/thickness

 6 szt./pcs

Z technologią neutralizującą  
nieprzyjemne zapachy.
With anti-odour technology.

nowość
new
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Oddychające podkłady poporodowe 
Breathable Hygiene Postpartum Pads

Oddychające podkłady poporodowe na noc 
Breathable Night Hygiene Postpartum Pads

73/003
10 szt./pcs

 24 szt./pcs

78/001
10 szt./pcs

 24 szt./pcs

Wysoce oddychająca struktura  
i wyprofilowany anatomiczny kształt 
zapewnia skuteczną ochronę.
Highly breathable structure & profiled 
discreet shape guarantee effective 
protection.

Oddychające, wysokochłonne podkłady 
poporodowe na noc i pierwsze dni  
po porodzie – większy rozmiar.
Breathable, ultraabsorbent postpartum 
pads dedicated for effective protection  
at night & during first days after childbirth  
– enlarged size.

Szeroki pasek samoprzylepny 
utrzymuje podkład na miejscu.  
Wide self-adhesive strip keeps 
the pad in place. 

Ultrachłonny wkład szybko 
pochłania płyny i zatrzymuje 
wilgoć wewnątrz podkładu.   
Ultraabsorbent interlining  
quickly absorbs fluids and  
retains moisture inside.  

Szeroki pasek samoprzylepny 
utrzymuje podkład na miejscu.  
Wide self-adhesive strip  
keeps the pad in place. 

Superchłonny wkład szybko 
pochłania płyny i zatrzymuje 
wilgoć wewnątrz podkładu. 
Superabsorbent interlining  
quickly absorbs fluids  
and retains moisture inside.

Miękka, naturalna powłoka 
zewnętrzna nie rozwarstwia się, 
zapobiega przywieraniu do skóry 
i powstawaniu podrażnień. 
Soft, natural external layer is 
laminated firmly on the interlining, 
prevents separating, sticking to 
the skin and dermal irritation.

Miękka, naturalna powłoka 
zewnętrzna nie rozwarstwia się, 
zapobiega przywieraniu do skóry 
i powstawaniu podrażnień. 
Soft, natural external layer is 
laminated firmly on the interlining, 
prevents separating, sticking to 
the skin and dermal irritation.

5 mm grubości.
5 mm thickness.

5mm 7 mm grubości.
7 mm thickness.

7mm

Superabsorbent Ultraabsorbent

Night / Na noc 

Duży rozmiar.
Large size.

35 cm

big
size

19
cm

Duży rozmiar.
Large size.

38cm

big
size

19
cm

* 
* Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w grupie 150 mam w 2018 roku.
* According to the results of a survey conducted on a group of 150 mothers in 2018.

* Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w grupie 150 mam w 2018 roku.
* According to the results of a survey conducted on a group of 150 mothers in 2018.

98% mam 
poleciłoby innym mamom
podkłady poporodowe 

Canpol babies*
98% of mothers  

would recommend  
Canpol babies  

Postpartum Pads*

99% mam 
poleciłoby innym mamom
podkłady poporodowe 

Canpol babies*
99% of mothers  

would recommend  
Canpol babies  

Postpartum Pads*



14 15
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Superabsorbent

Night / Na noc 

Każda sztuka zapakowana 
oddzielnie.
Individually wrapped.

Doskonale podtrzymują podkład 
poporodowy na miejscu.
Perfectly keep a postpartum  
pad in place.

Nieuciskająca gumka.
Non-compressive band.

Wielorazowe – można prać 
ręcznie.
Multiple-use – can be washed 
by hand.

Wielorazowe majtki poporodowe
Multiple-Use Maternity Briefs

Jednorazowe majtki poporodowe 
Disposable Maternity Briefs

73/001
S/M 
obwód bioder ≤ 90 cm
hips circumference ≤ 90 cm
2 szt./pcs

 180 szt./pcs

9/598
M 
obwód bioder ≤ 98 cm
hips circumference ≤ 98 cm
5 szt./pcs

 10 szt./pcs

73/002
L/XL 
obwód bioder ≤ 110 cm
hips circumference ≤ 110 cm
2 szt./pcs

 180 szt./pcs

9/599
L 
obwód bioder ≤ 102 cm
hips circumference ≤ 102 cm
5 szt./pcs

 10 szt./pcs

9/600
XL 
obwód bioder ≤ 108 cm
hips circumference ≤ 108 cm
5 szt./pcs

 10 szt./pcs

Wysoce oddychający i elastyczny materiał.
Highly breathable & stretchable material.

Zwiększony komfort podczas połogu w domu.
Increased comfort for postpartum recovery at home.

Oddychający i miękki materiał.
Breathable & soft material.

Podpaska poporodowa ze skrzydełkami
Postpartum Pads with Wings
78/007 
DAY
10 szt./pcs

 12 szt./pcs

78/008 
NIGHT
8 szt./pcs

 12 szt./pcs

Superchłonne i dyskretne – odpowiednie  
na czas po porodzie po powrocie do domu 
ze szpitala.
Superabsorbent and discreet – suitable  
for time after childbirth after returning 
home from the hospital.

Ultrachłonny wkład szybko wchłania  
płyny i zatrzymuje wilgoć wewnątrz 
wkładki, zapewniając długotrwałe  
uczucie suchości.
Highly-absorbent core quickly absorbs  
liquids and retains moisture inside the pad, 
ensures long-lasting feeling of dryness.

Wyjątkowo miękkie i oddychające –  
chronią skórę przed podrażnieniami.
Extra soft and breathable – protect  
skin against irritation.

Z technologią neutralizującą  
nieprzyjemne zapachy.
With anti-odour technology.

Szeroki pasek samoprzylepny 
utrzymuje podpaskę na miejscu.
Wide adhesive strip keeps pad in 
place.

4 skrzydełka i wyprofilowany 
kształt dla większego komfortu.
4 wings and contoured shape for 
more comfort.

NORMAL

34 cm

MAXI

42 cm

nowość
new
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100% delikatna bawełna.
100% delicate cotton.

Pod brzuch.
Low rise.

Biustonosz do karmienia 
Nursing Bra with Flaps

Figi dla kobiet w ciąży 
Maternity Briefs
26/204
S 
obwód bioder ≤ 93 cm
hips circumference ≤ 93 cm
Kolor biały / White color

 12 szt./pcs

26/205
M 
obwód bioder ≤ 98 cm
hips circumference ≤ 98 cm
Kolor biały / White color

 12 szt./pcs

26/206
L 
obwód bioder ≤ 105 cm
hips circumference ≤ 105 cm
Kolor biały / White color

 12 szt./pcs

Oddychający i elastyczny fason dopasowujący się do kształtu 
rosnącego brzuszka dla większego komfortu w ciąży.
Breathable & elastic cut adapts to Mum’s growing tummy  
for a comfortable pregnacy.

Karmienie dziecka bez zdejmowania biustonosza – 
łatwy dostęp z zamknięciem na klips.
Feeding baby without removing the bra – easy 
access with clip closure.

100% delikatna bawełna.
100% delicate cotton.

Elastyczne miseczki dobrze 
utrzymują wkładki laktacyjne 
czy muszle laktacyjne.
Flexible cups keep well breast 
pads or breast shells.

A B C D E

75 26/751 26/755 26/759 26/763 26/767

80 26/752 26/756 26/760 26/764 26/768

85 26/753 26/757 26/761 26/765 26/769

90 26/754 26/758 26/762 26/766 26/770

Kolor biały / White color
 12 szt./pcs
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Laktacja i karmienie piersią
Lactation and Breastfeeding Wygodne ładowanie i używanie 

bezprzewodowo – ładowanie za 
pomocą kabla USB lub powerbank.
Convenient charging and wireless 
using – charging via USB cable 
or powerbank.

Bezprzewodowy laktator do częstego, 
szybkiego i bezbolesnego odciągania. 
Doskonały dla mam karmiących piersią inaczej 
(KPI) – mlekiem odciągniętym z butelki.
Wireless breast pump for frequent,  
quick & painless pumping.  
Perfect for mums who bottle feed with 
expressed milk.

Podwójny laktator elektryczny ExpressCare 
Double Electric Breast Pump ExpressCare
12/212

 6 szt./pcs

USB

Intuicyjny dotykowy panel 
sterowania – łatwy w obsłudze. 
Intuitive touch control panel – 
easy to use.

Bardzo cichy tryb pracy  
– tylko 40 decybeli*.
Very quiet mode 
 – only 40 dB.*

Korekcja sutków – pomaga 
uformować wklęsłą brodawkę.
Nipple correction – helps to form 
a concave nipple.

Pełna bateria zapewnia  
do 120 minut pracy (3-4 użycia).
Full battery provides up to  
120 minutes of work (3-4 uses).

120
min

27 ustawień siły ssania.
27 suction power settings.27

Personal fit – możliwość 
ustawienia indywidualnego trybu
odciągania dla każdej piersi.
Personal fit – allows the set up  
of individual pumping mode  
for each breast.

BPA
free

z elektrycznym  
aspiratorem do nosa 
with electric nasal aspirator

2 in 1

2 x

Zestaw zawiera • Set includes

3 tryby pracy – wzorowane na
naturalnym dwufazowym rytmie
ssania dziecka. 
3 modes of work – based on  
the natural two-phase baby 
suckling rhythm.

*Przykładowy poziom natężenia dźwięku: 40-45 dB lodówka, 58 dB kuchenka mikrofalowa, 60 dB zmywarka do naczyń.
*Sample noise level: 40-45 dB refrigerator, 58 dB microwave oven, 60 dB dishwasher. 

nowość
new
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18 ustawień siły ssania.
18 suction power settings.

Wygodne ładowanie i używanie 
bezprzewodowo – ładowanie  
za pomocą kabla USB  
lub powerbank.
Convenient charging and wireless 
using – charging via USB cable 
or powerbank.

Idealny do skutecznego wspomagania laktacji 
zarówno po porodzie naturalnym,  
jak i cesarskim cięciu.
Perfect for effective support of lactation, both 
after physiologic childbirth and Caesarean 
section.

Mobilny laktator elektryczny Take&Go 
Mobile Electric Breast Pump Take&Go
12/211

 12 szt./pcs

*Przykładowy poziom natężenia dźwięku: 40-45 dB lodówka, 58 dB kuchenka mikrofalowa, 60 dB zmywarka do naczyń.
*Sample noise level: 40-45 dB refrigerator, 58 dB microwave oven, 60 dB dishwasher. 

Intuicyjny dotykowy panel 
sterowania – łatwy w obsłudze, 
zapamiętuje ostatnio używane 
ustawienia. 
Intuitive touch control panel – 
easy to use, remembers recent 
settings.

Bardzo cichy tryb pracy  
– tylko 40 decybeli*.
Very quiet mode 
 – only 40 dB.*

18

Pełna bateria zapewnia  
do 120 minut pracy (3-4 użycia).
Full battery provides up to  
120 minutes of work (3-4 uses).

120
min

Miękki i bezpieczny silikon – 
wszystkie elementy mające 
kontakt z mlekiem matki zostały 
wykonane z wysokiej jakości, 
bezpiecznego, spożywczego 
silikonu. 
Soft and safe silicone – all elements 
contacted with breast milk are 
made of high-quality and food 
grade material.

Dwufazowy – wzorowany na 
naturalnym rytmie ssania dziecka. 
2-phase – based on the natural 
two-phase baby suckling rhythm.

Wireless – charged breast pump can be taken 
anywhere & used even when does not have 
contact socket nearby.
Bezprzewodowy – naładowany laktator można 
zabrać ze sobą wszędzie i używać nawet, gdy 
nie ma gniazdka zasilania w pobliżu.
Встроенный аккумулятор — заряженный 
молокоотсос можно использовать где 
угодно, даже если рядом нет розетки.

Full battery provides up to 
120 minutes of pumping (3-4 uses).
Pełna bateria zapewnia do 
120 minut pracy (3-4 użycia).
Полной зарядки хватает на 2 часа 
(3-4 цикла).

BPA
free

Zestaw zawiera • Set includes

nowość
new
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Szeroki zakres regulacji 
siły ssania – pozwala na 
dostosowanie siły ssania do 
indywidualnych potrzeb każdej 
mamy. 
Wide range of suction power 
– allows to adjust the suction 
power to the individual needs 
of each mother. 

Silikonowy lejek – wyprofilowana 
silikonowa nakładka masująca 
zwiększa komfort podczas 
odciągania pokarmu. 
Silicone funnel – profiled 
massaging shield ensures 
comfort during milk expression. 

Dyskretny – cicha praca laktatora 
zapewnia komfort przy nocnym 
odciąganiu pokarmu.
Discreet – quiet operation ensures 
comfortable expression at night.

2 typy zasilania – bateryjne 
i sieciowe.
2 powering options – battery 
and power adapter.

Skutecznie wspiera i reguluje  
laktację przy zastojach i nawale pokarmu.
Effectively supports & regulates lactation  
in milk stasis & breast fullness.

Zestaw zawiera • Set includes

Kompatybilny • Compatible

Pasuje do wszystkich butelek Canpol babies 
(szerokich antykolkowych i standardowych).
Compatibile with all Canpol babies bottles  
(anti-colic wide neck and standard).

Pasuje do wszystkich butelek Canpol babies 
(szerokich antykolkowych i standardowych).
Compatibile with all Canpol babies bottles  
(anti-colic wide neck and standard).

Laktator elektryczny EasyStart 
EasyStart Electric Breast Pump

Laktator ręczny Basic
Basic Manual Breast Pump

12/215
 20 szt./pcs

12/216
 12 szt./pcs

*Zgodnie z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego w grupie 301 położnych w 2018 roku.
*According to the results of a survey conducted on a group of 301 midwives in 2018.

3

3 tryby pracy – wzorowane  
na naturalnym dwufazowym 
rytmie ssania dziecka. 
3 modes of work – based on  
the natural two-phase baby 
suckling rhythm. 

Doskonały dla mam okazjonalnie odciągających pokarm.
Perfect for casual milk expression.

Kompatybilny • Compatible

Zestaw zawiera • Set includes

Lekki i poręczny – idealny 
w domu i w podróży. 
Light and handy  – perfect 
at home and  on the go.

Ergonomiczny uchwyt – 
umożliwia wygodne trzymanie 
laktatora podczas odciągania 
pokarmu.
Ergonomic handle – enables 
comfortable holding of breast 
pump while in use.

Specjalnie profilowany kształt 
lejka – laktator szczelnie przylega 
do piersi.
Profiled funnel shape  
– for better and tighter fit.

Bardzo prosty w obsłudze, 
a niewielka ilość elementów 
laktatora ułatwia jego mycie 
oraz montaż.
Easy to use –  a small number of 
elements makes the pump easy 
to wash and assembly.

Silikonowa nakładka –  
dla większego komfortu.
Silicone breast shield –  for gentle 
and efficient expressing.

BPA
free

BPA
free

91% położnych 
poleca 

laktator EasyStart*
Recommended  

by 91% of midwives*
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2

Rozmiar lejka.
Funnel size.27

mm

Pasuje do laktatorów Take&Go,
ExpressCare i EasyStart.
Compatibile with Take&Go, 
ExpressCare and EasyStart 
breast pumps.

Zachowuje pierwotny kształt 
po wypełnieniu płynem, 
nie rozwarstwia się.
Retains original shape after 
absorbing liquid, does not 
delaminate.

Wyprofilowane – nieco węższa 
górna krawędź dla większego 
komfortu dziecka. 
Contoured – slightly narrower 
upper edge for more baby's 
comfort. 

Bardzo cienkie i dyskretne. 
Ultra-thin and discreet.

Wspiera regenerację skóry podrażnionych 
brodawek sutkowych – przynosi ulgę 
w okresie karmienia piersią.
Supports skin regeneration of irritated skin 
nipples – brings relief during breastfeeding.

100% lanolina, bez dodatków – naturalna 
i hipoalergiczna.
100% pure lanolin – natural and hypoallergenic.

Nie trzeba zmywać przed karmieniem piersią 
– bezpieczne dla mamy i dziecka.
No need do remove before breastfeeding – 
safe for mom and baby.

Paski samoprzylepne utrzymują 
wkładkę na miejscu.
Self-adhesive strips keep pad in 
place.

Anatomiczny kształt 3D – dla 
większego komfortu użytkowania. 
3D anatomic shape – for more 
comfort of use.

Supercienkie i delikatne, 
wykonane z miękkiego silikonu.
Super thin and gentle, made of 
soft silicone.

Etui do szybkiej dezynfekcji 
w kuchence mikrofalowej.
Case for quick disinfection  
in a microwave oven.

Silikonowe osłonki na piersi 
Silicone Nipple Shields 

Oddychające wkładki laktacyjne 3D 
3D Shaped Breathable Disposable Breast Pads

Maść lanolinowa do brodawek sutkowych 
Lanolin Cream for Nipples

18/602
S małe/small 
2 szt./pcs

 10 szt./pcs

18/603
M/L standard 
2 szt./pcs

 10 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

Chronią obolałe brodawki podczas karmienia 
piersią i wspierają regenerację skóry.
Protect sore nipples during breastfeeding  
& support skin regeneration.

1/653
30 szt./pcs

 12 szt./pcs

14/000
7 g

1/652
60 szt./pcs

 12 szt./pcs

1/654
140 szt./pcs

 12 szt./pcs

Ultrachłonny wkład szybko 
wchłania i zatrzymuje wilgoć 
wewnątrz wkładki.
Ultraabsorbent layer quickly absorbs 
and retains moisture inside.

100%

*3x szybsze uczucie suchości w porównaniu z poprzednimi wkładkami laktacyjnymi Canpol babies na podstawie wewnętrznych badań laboratoryjnych.
*3x faster feeling of dryness compared to previous Canpol babies breast pads, based on internal laboratory research.

3x szybsze uczucie suchości*
3x faster dry feeling*

Lejek do laktatorów z elastycznym brzegiem
Breast Pump Funnel with Elastic Rim
12/217

 60 szt./pcs

Zwiększa efektywność odciągania  
i pomaga osiągnąć optymalny przepływ mleka.
Increases pumping efficiency & helps to achieve 
optimum milk flow.

Elastyczny i ergonomiczny 
brzeg lejka – dopasowuje się 
do różnych kształtów piersi.
Elastic and ergonomic funnel 
rim – adapts to different breast 
shapes.

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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Uniwersalne zapasowe zaworki antyzwrotne  
do laktatorów
Universal Spare Anti-return Valves  
for Breast Pumps

Szczelna pokrywka.
Leak-proof lid.

Szczelne zamknięcie  
i samo-stojąca podstawa 
zapobiega przeciekaniu.
Safe zip and self-standing base 
prevent leakage.

Pojemniki do przechowywania mleka/pokarmu
Breast Milk/Food Storage Containers

Torebki do przechowywania pokarmu
Breast Milk Storage Bags

12/204
180 ml 
4 szt./pcs

 12 szt./pcs

70/001
150 ml 
25 szt./pcs

 40 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

Bezpieczne przechowywanie mleka i innych 
pokarmów w lodówce lub zamrażalniku przez 
długi czas – idealne w domu i w podróży.
Safe long-term storage of milk/food in the 
fridge or freezer – perfect at home & on the go.

Bezpieczne zamrażanie i przechowywanie 
mleka do 6 miesięcy.
Safe freezing & storage of milk  
up to 6 months.

Sterylne.
Sterile.

Do przechowywania mleka  
w lodówce lub zamrażalniku.
Suitable for keeping milk in the 
fridge or freezer.

Mleko
Milk

Kaszka
Porridge

Zupki
Soups

Desery
Desserts

Zastosowanie • Suitable for

Zestaw części zapasowych do laktatorów elektrycznych
Set of Spare Parts for Electric Breast Pumps
12/214

 40 szt./pcs

12/213
 100 szt./pcs

Pasują do laktatorów ExpressCare, 
Take&Go i Easy&Natural.
Compatibile with ExpressCare, Take&Go  
and Easy&Natural breast pumps.

Pasują do wszystkich laktatorów Canpol babies.
Compatibile with all Canpol babies breast pumps.

Silikonowa membrana
Silicone membrane

Silikonowa nakładka na lejek
Silicone funnel cushion

Zaworki antyzwrotne 2 szt.
Anti-return valves 2 pcs

Zaworki antyzwrotne 2 szt.
Anti-return valves 2 pcs

Części zapasowe do laktatora elektrycznego EasyStart 
Set of Spare Parts for EasyStart Electric Breast Pump
12/210

 40 szt./pcs

Silikonowa membrana
Silicone membrane

Silikonowa nakładka masujaca
Silicone massaging cushion

Zaworki antyzwrotne 2 szt.
Anti-return valves 2 pcs

BPA
free

BPA
free

BPA
free

nowość
new

nowość
new
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0m+

0m+

• Wykonane z bezpiecznego polipropylenu.
• Smoczek ze skutecznym zaworkiem 

antykolkowym.
• Czytelna i precyzyjna skala.
• Kompatybilne z laktatorami Canpol babies.

• Made of safe polypropylene.
• Teat with an effective anti-colic valve.
• Accurate and readable scale.
• Compatible with Canpol babies breast pumps.

• Wykonane z materiałów: szkło, polipropylen.
• Smoczki dostępne w różnych kształtach.
• Czytelna i precyzyjna skala.
• Kompatybilne z laktatorami Canpol babies.

• Available materials:: glass, polypropylene.
• Various shapes of the teats.
• Accurate and readable scale.
• Compatible with Canpol babies breast pumps.

• Nowoczesny, trwały materiał.
• Lekkie i wygodne w użytkowaniu.
• Odporne na pękanie i inne uszkodzenia 

mechaniczne.

• Modern, durable material.
• Lightweight and easy to use.
• Resistant to breakage and other mechanical 

damage.

• Naturalny surowiec.
• Odporne na wahania temperatur.
• Łatwe do utrzymania w czystości.
• Nie ulegają przebarwieniom.

• High-quality natural raw material.
• Resistant to temperature fluctuations.
• Easy to clean.
• Does not discolor.

Butelki szerokootworowe
Wide Neck Bottles

Butelki standardowe wąskootworowe
Standard Narrow Neck Bottles

PP GLASSPolipropylen
Polypropylene

Glass
Szkło

Karmienie butelką
Bottle Feeding

BPA
free

BPA
free
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0m+ 0m+

Antykolkowa butelka szerokootworowa EasyStart 
EasyStart Anti-Colic Wide Neck Bottle

Antykolkowy silikonowy smoczek EasyStart 
EasyStart Anti-Colic Silicone Teat

PPBPA
free

Profilowany kształt – zapewnia 
wygodne trzymanie butelki 
podczas karmienia. 
Profiled shape – comfortable hold 
of the bottle while feeding.

Wykonana z bezpiecznego 
i nowoczesnego materiału – 
lekka i przejrzysta. 
Made of safe, modern material – 
light and transparent.

Smoczek przypomina kształtem 
pierś mamy. 
Shaped resembles mother’s 
breast.

Czytelna i wyraźna skala. 
Readable and accurate scale.

Skuteczny zaworek antykolkowy 
redukuje kolkę, nadmierne 
odbijanie i gromadzenie gazów. 
Efficient anti-colic valve prevents 
the formation of air bubbles  
in the food, reduces colic, 
excessive reflection and 
accumulation of gases.

Szeroki otwór – ułatwia 
przygotowywanie pokarmu 
i mycie butelki. 
Wide opening for easier washing 
and filling.

Ułatwia łączenie karmienia 
piersią i butelką. 
Makes it easy to combine  
breast and bottle feeding.

Kompatybilna ze wszystkimi 
laktatorami Canpol babies. 
Compatibile with all Canpol 
babies breast pumps.

Miękki i bezpieczny silikon –
bezsmakowy i bezzapachowy, 
ułatwia akceptację butelki  
przez dziecko. 
Soft and safe silicone – tasteless 
and odourless, it facilitates the 
baby's acceptance of the bottle.

Pasuje do wszystkich  
butelek szerokootworowych 
Canpol babies. 
Fits all Canpol babies wide neck 
bottles.

MADE IN EU

*Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród 54 położnych w 2021 roku.
*According to the results of a survey conducted on a group of 54 midwives in 2021.

mini
mini

0m+

wolny
slow

3m+

średni
medium

6m+

szybki
fast

12m+

kaszka
cross-cut 

6m+

trójprzepływ
variable

3m+
21/719

1 szt./pc
21/720
1 szt./pc

21/721
1 szt./pc

21/722
1 szt./pc

21/723
1 szt./pc

21/724
1 szt./pc

21/729
2 szt./pcs

21/730
2 szt./pcs

21/731
2 szt./pcs

21/732
2 szt./pcs

21/733
2 szt./pcs

21/734
2 szt./pcs 6 szt./pcs

 12 szt./pcs

90% położnych 
poleca smoczek 

do butelki EasyStart*
90% of midwives 

recommend the EasyStart  
bottle teat*

BPA
free
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Antykolkowe butelki szerokootworowe 
Anti-Colic Wide Neck Bottles

35/231_blu
120 ml

 6 szt./pcs

35/216_blu
120 ml

 6 szt./pcs

35/233_blu
120 ml

 6 szt./pcs

35/232_blu
240 ml

 6 szt./pcs

35/234_blu
240 ml

 6 szt./pcs

35/217_pin
240 ml

 6 szt./pcs

35/231_pin
120 ml

 6 szt./pcs

35/216_pin
120 ml

 6 szt./pcs

35/216_bei
120 ml

 6 szt./pcs

35/233_pin
120 ml

 6 szt./pcs

35/232_pin
240 ml

 6 szt./pcs

35/234_pin
240 ml

 6 szt./pcs

35/217_bei
240 ml

 6 szt./pcs

35/217_blu
240 ml

 6 szt./pcs

0m+ PPBPA
free

0m+ PPBPA
free

3m+ PPBPA
free

3m+ PPBPA
free PPBPA

free

Stwórz zestaw 
Make a set

PPBPA
free0m+

3m+



34 35

KARMIENIE BUTELKĄ • BOTTLE FEEDING

35/205
120 ml

 12 szt./pcs

35/206
240 ml

 9 szt./pcs

35/204
300 ml

 9 szt./pcs

PPBPA
free

PPBPA
free0m+

PPBPA
free3m+

12m+

Stwórz zestaw 
Make a set

35/220_blu
120 ml

 6 szt./pcs

35/221_blu
240 ml

 6 szt./pcs

35/222_blu
300 ml

 6 szt./pcs

35/220_gre
120 ml

 6 szt./pcs

35/221_gre
240 ml

 6 szt./pcs

35/222_gre
300 ml

 6 szt./pcs

35/220_pin
120 ml

 6 szt./pcs

35/221_pin
240 ml

 6 szt./pcs

35/222_pin
300 ml

 6 szt./pcs

PPBPA
free

PPBPA
free0m+

PPBPA
free3m+

12m+ Stwórz zestaw 
Make a set
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0m+

Butelka standardowa 
Standard Bottle

Standardowe smoczki silikonowe 
Standard Silicone Teats

PP GLASSBPA
free

Bezpieczna, lekka i przejrzysta.  
Safe, light and transparent.

Czytelna i wyraźna skala. 
Readable and accurate scale.

Kompatybilna ze wszystkimi 
laktatorami Canpol babies. 
Compatibile with all Canpol 
babies breast pumps. 

Miękki i bezpieczny silikon – 
bezsmakowy i bezzapachowy. 
Soft and safe silicone – tasteless 
and odourless.

Pasuje do wszystkich butelek 
standardowych Canpol babies. 
Fits all Canpol babies standard 
bottles.

MADE IN EU

mini
mini

0m+

wolny
slow 

3m+

średni
medium

6m+

szybki
fast

12m+

kaszka
cross-cut 

6m+
18/124

2 szt./pcs
18/125

2 szt./pcs
18/126

2 szt./pcs
18/127

2 szt./pcs
18/128

2 szt./pcs
 12 szt./pcs

mini
mini

0m+

wolny
slow 

3m+

średni
medium

6m+

szybki
fast

12m+

kaszka
cross-cut 

6m+

trójprzepływ
variable

3m+
18/314
1 szt./pc

18/315
1 szt./pc

18/316
1 szt./pc

18/317
1 szt./pc

18/318
1 szt./pc

18/130
1 szt./pc

18/114
2 szt./pcs

18/115
2 szt./pcs

18/116
2 szt./pcs

18/117
2 szt./pcs

18/118
2 szt./pcs

18/330
2 szt./pcs

 12 szt./pcs

 48 szt./pcs

Miękki i bezpieczny smoczek silikonowy  
ułatwia akceptację butelki przez dziecko.
Soft & safe silicone teat facilitates the baby's 
acceptance of the bottle.

okrągły / universal

anatomiczny / orthodontic

0m+ BPA
free
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Butelki standardowe 
Standard Bottles

11/851
120 ml

 100 szt./pcs

11/841
250 ml

 100 szt./pcs

11/823
120 ml

 90 szt./pcs

11/845
250 ml

 100 szt./pcs

0m+

12m+

PPBPA
free

PPBPA
free

3m+ PPBPA
free

12m+ PPBPA
free

59/100
120 ml

 90 szt./pcs

59/200
250 ml

 90 szt./pcs

59/205
330 ml

 45 szt./pcs

12m+

12m+

PPBPA
free

PPBPA
free

0m+ PPBPA
free
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59/300
120 ml

 100 szt./pcs

42/102
120 ml

 54 szt./pcs

42/202
120 ml

 54 szt./pcs

59/400
250 ml

 100 szt./pcs

42/101
240 ml

 54 szt./pcs

42/201
240 ml

 54 szt./pcs

3m+

3m+

0m+ PPBPA
free GLASSBPA

free

GLASSBPA
free12m+

12m+

12m+PPBPA
free

Butelki szklane 
Glass Bottles

GLASSBPA
free

GLASSBPA
free

Butelki standardowe 
Standard Bottles
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Bezpieczny – automatyczne 
wyłączanie po zakończeniu 
pracy.
Safe – automatic switch off at the 
end of work.

Prosty i intuicyjny – obsługa 
jednym przyciskiem.
Simple and intuitive – one button 
operation.

Elektryczny sterylizator parowy
Electric Steam Sterilizer

Podgrzewacz i sterylizator do butelek 4w1 z termostatem 
4-in-1 Bottle Warmer and Sterilizer with Thermostat

Suszarka
Dryer

Organizer na akcesoria
Organizer for accessories

77/052
 2 szt./pcs

77/053
6 szt./pcs

Wielofunkcyjny – do butelek, 
smoczków, a także silikonowych 
części laktatora. 
Multifunctional – for bottles, 
teats and silicone parts of breast 
pump.

Szybki – maksymalnie w ciągu 
8 minut dezynfekuje butelki 
i przygotowuje je do użycia.
Fast - disinfects bottles within 
max. of 8 minutes and prepares 
them for use.

8min.

Pojemny – można 
zdezynfekować jednocześnie 
5-6 butelek oraz inne drobne 
akcesoria.
Capacious – can disinfect 
5-6 bottles and other small 
accessories at the same time.

x5-6

Ekonomiczny – wykorzystuje 
tylko 75 ml wody do dezynfekcji.
Economic – uses only 75 ml  
of water during disinfection.

75ml

Nie wymaga stosowania 
środków chemicznych do 
dezynfekcji.
Does not require using of 
additional chemicals.

Zestaw zawiera • Set includes

Intuicyjny, dotykowy panel 
sterowania. 
Intuitive, touch-sensitive 
control panel.

Tryb butelka – utrzymywanie 
temperatury płynnych 
pokarmów.
Bottle mode – maintaining  
of liquid foods temperature.

Tryb hot – szybkie 
podgrzewanie oraz 
dezynfekcja parą.
Hot mode – fast heating  
and steam disinfection.

Tryb obiadek – 
utrzymywanie temperatury 
stałych pokarmów.
Dinner mode – keeping solid 
foods warm.

Zestaw zawiera • Set includes

Utrzymuje temperaturę 
nawet przez całą noc.
Maintains the temperature 
even all night.

Bezpieczny – automatyczne 
wyłączanie po wyparowaniu 
wody (tryb hot).
Safe – automatic switch off 
after water evaporation from 
the bottle warmer (hot mode).

auto
auto

4  1in2  1in

hot

Podgrzewa
Heats up

3
min.

Termostat
Thermostat

Rozmraża
Defrosts

Dezynfekuje
Disinfects
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Szczotki do butelek i smoczków 
Brushes for Bottles and Teats

Suszarka do butelek i smoczków 
Bottle and Accessories Dryer

Płyn do mycia smoczków i butelek 
Washing Fluid for Teats and Bottles

74/025
 24 szt./pcs

7/402
 24 szt./pcs

2/410
 24 szt./pcs

2/413
 24 szt./pcs

1/500
500 ml

 6 szt./pcs

pH neutralne dla skóry. 
pH neutral for skin. 

2 końcówki. 
2 tips.

Doskonale usuwa pozostałości 
mleka i kaszki.
Perfectly removes milk and 
porridge residue.

Bez parabenów i barwników.
No parabens  and colorants.

Testowany dermatologicznie.
Dermatologically tested.

free

Pojemna – pomieści  
8 butelek wraz z akcesoriami. 
Capacious – holds 8 bottles  
with accessories.

Łatwe składanie –  
oszczędność miejsca  
podczas przechowywania.
Easy folding – save space  
during storage.

pH 
Neutral 

7/403
 12 szt./pcs

56/122
 12 szt./pcs

x8
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69/010
 16 szt./pcs

69/009
 16 szt./pcs

80/107
 16 szt./pcs

Termoopakowania 
Bottle Insulators 

Wygodne  
i regulowane paski.
Convenient and 
adjustable straps.

Miękkie. 
Soft. 

Pasują do 
wszystkich butelek 
Canpol babies. 
Compatibile with 
all Canpol babies 
bottles. 

Plecaki dla mam
Backpacks for Mums

Wielofunkcyjne kieszenie 
wewnątrz plecaka.
Multifunctional pockets 
inside the backpack.

Dwie praktyczne boczne kieszenie 
na mokre chusteczki i kubek lub 
bidon bez konieczności otwierania 
kieszeni.
Practical side pockets with access 
to tissues and cup or sport cup 
without opening the pocket.

Termoizolacyjne 
kieszenie.
Thermopockets.

Mata do przewijania idealna 
podczas spacerów i podróży.
Changing mat is perfect for walking 
and trips.

Uchwyty mocujące 
do wózka.
Pram straps.

Wygodne, szerokie   
regulowane paski.
Convenient, wide and 
adjustable shoulder straps.

Wodoodporna 
kieszeń na mokre 
ubrania lub pieluszkę, 
zapinana na suwak.
Waterproof pocket for 
wet clothes or diaper, 
zippered.

Dyskretna kieszeń  
na dokumenty.
Pocket for 
documents.

Karabińczyk na klucze, 
breloczek lub ulubioną 
zabawkę dziecka.
Lanyard for keys or baby’s 
favorite toy.

50/103
 4 szt./pcs

50/102
 4 szt./pcs

50/101
 4 szt./pcs
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Pojemnik na mleko w proszku
Milk Powder Container

56/014_whi
 12 szt./pcs

56/014_grey
 12 szt./pcs

3 komory o pojemności 90 ml.
3 chambers of 90 ml capacity.

0m+ BPA
free

3x90ml
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Otwarte kubki.
Open cups.

Open Cups

Otwarte kubki rekomendowane dla dzieci,  
które potrafią już pić samodzielnie. 
Open cups recommended for children  
who can drink independently.

Advanced Cups

Non-Spill Experts

12m+

9m+

6m+
Kubki z miękkim silikonowym ustnikiem.
Cups with soft silicone spout.

Doskonałe do nauki samodzielnego picia.
Perfect to learn independent drinking.

Kubki niekapki z rurką 
i odważnikiem.
Cups with silicone weighted straw.

Kubki z silikonową rurką.
Cups with silicone straw.

First Cups & Trainer Cups

Advanced Cups
Kubki z wzmocnionym ustnikiem – miękkim lub 
twardym.
Cups with strengther spout – soft or firm.

Intuicyjne – przypominają picie z butelki (ustnik 
przypomina kształtem smoczek od butelki). 
Intuitive – resembles drinking from the bottle 
(shape of spout resembles bottle teat).

Niekapiący ustnik. 
Non-spill spout.

Kubki z twardym ustnikiem – idealne przy 
pierwszych zębach, pozostają szczelne nawet 
pomimo gryzienia. 
Cups with firm spout 
remain tight even when 
bitten.

Niekapiący ustnik. 
Non-spill spout.

Rurka silikonowa  
o swobodnym 
wypływie. 
Silicone free-flow straw.

Rurka niekapiąca z odważnikiem – umożliwia picie 
z kubka pod każdym kątem. 
Non-spill weighted straw – allows drinking from any 
angle.

Picie z kubków z rurką 
wspiera prawidłowy rozwój 
jamy ustnej, mowy i zgryzu. 
Drinking from cups with 
straw supports proper 
development of oral cavity, 
speech and occlusion.

Sport Cups & Travel Cups

Bidony z silikonową rurką.
Sport cups with silicone straw.

Idealne dla dzieci chodzących 
do żłobków i przedszkoli. 
Perfect for kids going to 
nurseries and kindergartens.

Nauka samodzielnego picia
Learning to Drink Independently
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56/613_pin
250 ml

 6 szt./pcs

Kubki niekapki z miękkim ustnikiem 
Non-Spill Cups with Soft Spout

6m+

Intuicyjny – przypomina picie  
z butelki.
Intuitive – resembles drinking 
from the bottle.

Niekapiący ustnik.
Non-spill spout.

Wymienne ustniki.
Replaceable spouts.

56/616

56/600

56/600

35/207_gre
120 ml

 6 szt./pcs

35/208_blu
240 ml

 6 szt./pcs

56/512_red
320 ml

 6 szt./pcs

56/512_pin
320 ml

 6 szt./pcs

56/512_blu
320 ml

 6 szt./pcs

56/512_tur
320 ml

 6 szt./pcs

35/207_blu
120 ml

 6 szt./pcs

35/208_pin
240 ml

 6 szt./pcs

35/207_pin
120 ml

 6 szt./pcs

35/208_gre
240 ml

 6 szt./pcs

6m+

6m+

Czytelna skala.
Readable scale.

Wymienne ustniki.
Replaceable spouts.

Wymienne 
ustniki.
Replaceable 
spouts.

BPA
free

BPA
free

BPA
free

Miękki silikon – delikatny dla 
wrażliwych dziąseł dziecka.
Soft silicone – gentle for baby’s 
sensitive gums.

56/613_blu
250 ml

 6 szt./pcs

56/615_pin
250 ml

 6 szt./pcs

56/614_pin
150 ml

 6 szt./pcs

56/614_yel
150 ml

 6 szt./pcs

56/615_yel
250 ml

 6 szt./pcs

56/612_pin
150 ml

 6 szt./pcs

56/612_blu
150 ml

 6 szt./pcs

nowość
new



54 55

NAUKA SAMODZIELNEGO PICIA • LEARNING TO DRINK INDEPENDENTLY

Kubki niekapki z silikonową rurką 
Non-Spill Cups with Silicone Straw

Rurka z odważnikiem – 
umożliwia picie pod każdym 
kątem.
Weighted straw – follows the 
liquid and allows drinking from 
any angle, even when the cup  
is upside down.

Pokrywka pozwala schować 
rurkę i gwarantuje 100% 
szczelności bez przeciekania!
Lid allows to hide the straw 
easily and conveniently and 
guarantees 100% tightness 
without leaking!

Niekapiąca rurka – specjalna 
membrana zapobiega 
rozlewaniu się napoju.
Non-spill straw – special 
membrane prevents the liquid 
from spilling.

* Na podstawie wyniku badania przeprowadzonego z udziałem neurologopedy na grupie 44 dzieci w wieku 6-36 miesięcy.
* Based on the result of a survey conducted with a neurological speech therapist on the group of 44 children aged 6-36 months.

56/607_red
270 ml

 6 szt./pcs

56/606_pin
270 ml

 6 szt./pcs

56/607_blu
270 ml

 6 szt./pcs

56/606_grey
270 ml

 6 szt./pcs

56/606_yel
270 ml

 6 szt./pcs

Wspiera
prawidłowy rozwój 
jamy ustnej, mowy 

i zgryzu u

dzieci*
99%

Supports proper 
development of oral 
cavity, speech and 
occlusion in 99% of 
children.*

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

56/609_grey 
56/609_pin

Kubek z rurką i odważnikiem 
– łatwe picie bez rozlewania 
już od 6 miesiąca
Cup with Weighted Straw 
– easy drinking without spilling 
from 6th month of life

BPA
free6m+
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Higieniczna osłonka.
Hygienic cover.

Kubki niekapki z miękkim ustnikiem 
Non-Spill Cups with Soft Spout

Kubki niekapki z twardym ustnikiem 
Non-Spill Cups with Firm Spout

Higieniczna osłonka.
Hygienic cover.

Higieniczna osłonka.
Hygienic cover.

Czytelna i wyraźna skala. 
Readable and accurate scale.

Wymienne silikonowe ustniki.
Replaceable silicone spouts.

Wymienne silikonowe ustniki.
Replaceable silicone spouts.

57/301
56/605
220 ml

 6 szt./pcs

57/300_pin
180 ml

 6 szt./pcs

57/300_blu
180 ml

 6 szt./pcs

9m+

9m+

BPA
free

BPA
free

9m+ BPA
free

9m+ BPA
free

9m+ BPA
free

31/200_blu
250 ml

 6 szt./pcs

31/300
200 ml

 6 szt./pcs

31/404
250 ml

 12 szt./pcs

31/200_pin
250 ml

 6 szt./pcs

31/200_gre
250 ml

 6 szt./pcs

Antypoślizgowe uchwyty i spód kubka.
Non-slip handles and cup bottom.

57/301
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Jakkolwiek przechylisz, do końca wypijesz!
However you tilt, you can drink till last drop!

Kubki z silikonową rurką o swobodnym przepływie 
Silicone Free Flow Straw Cups

Rurka z odważnikiem – umożliwia 
picie z kubka pod każdym kątem.
Silicone weighted straw – follows 
the liquid and allows drinking from 
any angle.

Składana rurka  
i szczelne zamknięcie.
Hygienic flip-top straw.

Transparentny.
Transparent.

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

56/517
250 ml

 6 szt./pcs

56/520
250 ml

 6 szt./pcs

56/522_pin
210 ml

 6 szt./pcs

56/500_bei
400 ml

 6 szt./pcs

56/500_tur
400 ml

 6 szt./pcs

56/522_yel
210 ml

 6 szt./pcs

56/522_grey
210 ml

 6 szt./pcs

56/521
350 ml

 6 szt./pcs

56/518
350 ml

 6 szt./pcs

Szczelne zamknięcie – 
chowana rurka zapobiega 
wylewaniu się napoju.
Tight closure – foldable straw 
prevents the liquid from spilling.

Szczelne zamknięcie – 
chowana rurka zapobiega 
wylewaniu się napoju.
Tight closure – foldable straw 
prevents the liquid from spilling.

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

56/303
56/106

56/106
Silikonowa rurka o swobodnym 
przepływie.
Free flow silicone straw.

9m+ BPA
free

9m+ BPA
free9m+ BPA

free
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Uchwyt – możliwość 
przymocowania  
do wózka lub paska.
Handle – can be attached  
to stroller or belt.

Bidony niekapki z silikonową rurką
Silicone Non-Spill Straw Sport Cups

Bidony z silikonową rurką o swobodnym przepływie
Silicone Free Flow Straw Sport Cups

Silikonowa niekapiąca rurka.
Silicone non-spill straw.

Silikonowa rurka  
o swobodnym
przepływie.
Free flow silicone straw.

Higieniczna osłonka.
Hygienic cover.

Szczelne zamknięcie –
chowana rurka zapobiega
wylewaniu się napoju.
Tight closure – foldable 
straw prevents the liquid 
from spilling.

Uchwyt – możliwość 
przymocowania do wózka  
lub paska.
Handle – can be attached  
to stroller or belt.

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

56/516_blud
350 ml

 6 szt./pcs

56/510_tur
350 ml

 6 szt./pcs

56/515_tur
350 ml

 6 szt./pcs

56/516_blul
350 ml

 6 szt./pcs

56/109_gre
270 ml

 6 szt./pcs

56/113_gre
370 ml

 6 szt./pcs

56/113_blu
370 ml

 6 szt./pcs

56/109_pin
270 ml

 6 szt./pcs

56/113_pin
370 ml

 6 szt./pcs

56/109_blu
270 ml

 6 szt./pcs

56/510_bei
350 ml

 6 szt./pcs

56/515_pin
350 ml

 6 szt./pcs

12m+ 12m+

56/106

56/005

BPA
free

BPA
free
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56/106

Składana rurka  
i szczelne zamknięcie.
Hygienic flip-top straw.

4/102_pin
400 ml

 6 szt./pcs

4/102_yel
400 ml

 6 szt./pcs

74/054_blu
300 ml

 4 szt./pcs

Bidon termiczny z silikonową rurką
Thermal Sport Cup with Silicone Straw

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

*W zależności od temperatury wlanego płynu i temperatury otoczenia.
*Depending on the liquid and outside temperature. 

Utrzymuje temperaturę płynu 
do 5 godzin.*
Maintains fluid temperature up 
to 5 hours.*

Otwierany jednym kliknięciem.
One-click opening.

Miękka silikonowa rurka – 
delikatna dla wrażliwych 
dziąseł dziecka.
Soft silicone straw – gentle for 
baby's sensitive gums.

Stal nierdzewna, odporna  
na uszkodzenia.
Stainless steel, resistant to 
damage.

5h

Praktyczny regulowany pasek.
Practical adjustable strap.

Wymienne rurki.
Replaceable straws.

74/055

74/054_pin
300 ml

 4 szt./pcs

2/100
170 ml

 6 szt./pcs
12m+ BPA

free

4/413
170 ml

 12 szt./pcs
12m+ BPA

free

Antypoślizgowy 
spód kubka.
Non-slip cup 
bottom.

Kubki dla starszaków
Cups for Toddlers

Bidony z silikonową rurką o swobodnym przepływie
Silicone Free Flow Straw Sport Cups

Silikonowa rurka  
o swobodnym przepływie.
Free flow silicone straw.

12m+ BPA
free

12m+ BPA
free

Stwórz zestaw 
Make a set
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Ustniki silikonowe
Silicone Spouts

Rurki
Straws

Szczoteczki do czyszczenia rurek i ustników
Straw and Spout Cleaning Brushes

BPA
free

BPA
free

BPA
free

7/408
4 szt./pcs

 12 szt./pcs

56/609_grey
1 szt./pc 
miękka/soft

 12 szt./pcs

56/005
1 szt./pc 
miękka/soft

 12 szt./pcs

74/055
1 szt./pc 
miękka/soft

 12 szt./pcs

4/111
2 szt./pcs 
twarde/firm

 12 szt./pcs

56/609_pin
1 szt./pc 
miękka/soft

 12 szt./pcs

56/303
1 szt./pc 
miękka/soft

 12 szt./pcs

56/106
2 szt./pcs 
miękkie/soft

 26 szt./pcs

56/616
1 szt./pc 
miękki/soft

 12 szt./pcs

56/600
1 szt./pc 
miękki/soft

 12 szt./pcs

57/301
1 szt./pc 
miękki/soft

 12 szt./pcs



66 67

ROZSZERZANIE DIETY • EXPANDING BABY'S DIET

Rozszerzanie diety
Expanding Baby's Diet 56/110_pin

 12 szt./pcs

56/110_tur
 12 szt./pcs

Siateczki i tubki do karmienia
Fresh Food Feeders

Tubka silikonowa do podawania musu i owoców
Silicone Fresh Food Feeder

Miękki i bezpieczny silikon.
Soft and safe silicone.

Higieniczna osłonka.
Hygienic cover.

Ułatwiają naukę samodzielnego gryzienia 
pokarmów.
Facilitates learning to chew food 
independently.

Bezpieczne do podawania pierwszych 
pokarmów – zmniejszają ryzyko 
zakrztuszenia się dużymi kawałkami jedzenia.
Safe for serving first foods – reduce the risk 
of choking on large pieces of food.

Wymienne silikonowe siateczki.
Replaceable silicone fresh food 
feeder spouts.

56/111 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

BPA
free6m+
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Silikonowa siateczka do podawania pokarmów
Silicone Fresh Food Feeder

56/105_gre
 6 szt./pcs

56/105_pin
 6 szt./pcs

Wymienne siateczki.
Replaceable fresh food 
feeder spouts.

Wymienne silikonowe siateczki.
Replaceable silicone fresh food 
feeder spouts.

Miękki i bezpieczny silikon.
Soft and safe silicone.

Siateczka do podawania pokarmów 
Fresh Food Feeder

BPA
free6m+

BPA
free6m+

Zestawy naczyń
Tableware Sets

56/523_pin
 9 szt./pcs

Szersze brzegi – zapewniają 
wygodne trzymanie podczas 
karmienia.
Wider edges – ensures 
comfortable holding during 
feeding.

2
Zestaw składa się z 2 elementów:
- 300 ml talerz,
- 400 ml miska. 
The set consists of 2 elements:
- 300 ml plate,
- 400 ml bowl.

Lekkie i poręczne.
Light and handy.

Stwórz zestaw 
Make a set

4m+ BPA
free

56/011 
2 szt./pcs

 12 szt./pcs

56/010 
1 szt./pc

 6 szt./pcs

56/131 
3 szt./pcs

 12 szt./pcs

56/523_yel
 9 szt./pcs

56/523_grey
 9 szt./pcs
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Stwórz zestaw 
Make a set

Lekkie i poręczne – praktyczny 
zestaw do karmienia dziecka.
Light and handy – practical set for 
feeding baby at home.

Zestawy naczyń
Tableware Sets

5Bezpieczne dla dzieci i przyjazne 
dla środowiska.
Safe for children and friendly for 
environment.

Zestaw składa się z 5 elementów:
250 ml talerzyk, 300 ml miska, 
250 ml kubek, łyżka i widelec.
The set consists of 5 elements:
250 ml plate, 300 ml bowl,  
250 ml cup, spoon and fork.

Z naturalnymi surowcami –  
50% mączki drzewnej i 30% 
jadalnej skrobi kukurydzianej  
(oraz 20% żywicy melaminowej).
With natural raw materials – 50% 
wood flour and 30% edible corn 
starch (and 20% melamine resin).

Lekkie, poręczne i wytrzymałe – 
doskonałe do nauki samodzielnego 
jedzenia.
Light, handy and durable – perfect 
for learning to eat independently.

Stwórz zestaw 
Make a set

12m+ BPA
free

9/227_bei
 12 szt./pcs

9/227_blu
 12 szt./pcs

9/227_red
 12 szt./pcs

12m+ BPA
free

Zestaw składa się z 5 elementów:
talerzyk, 270 ml miska,  
170 ml kubek, łyżka i widelec.
The set consists of 5 elements:
plate, 270 ml bowl, 170 ml cup, 
spoon and fork.

5

4/401_blu
 4 szt./pcs

4/401_pin
 4 szt./pcs

4/401_red
 4 szt./pcs

4/401_tur
 4 szt./pcs

nowość
new
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Antypoślizgowe dno.
With non-slip bottom.

Szersze brzegi – ułatwiają trzymanie 
i przenoszenie miseczki.
Wider edges – practical shape that 
make it easy to hold and carry the 
bowl.

4m+ BPA
free

Miski silikonowe
Silicone Bowls

Przyssawka zapobiega 
niekontrolowanemu przesuwaniu 
się miseczki.
Suction cup prevents uncontrolled 
sliding of the bowl.

Przyssawka zapobiega 
niekontrolowanemu przesuwaniu 
się miseczki.
Suction cup prevents uncontrolled 
sliding of the bowl.

Idealna na początek rozszerzania 
diety metodą BLW.
Perfect for the beginning of 
expanding diet, also with the BLW 
method.

51/400_pin 
330 ml

 6 szt./pcs

51/400_tur 
330 ml

 6 szt./pcs

4/519_grey 
270 ml

 12 szt./pcs

4/519_tur 
270 ml

 12 szt./pcs

4/519_yel 
270 ml

 12 szt./pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

Miski melaminowe
Melamine Bowls

Praktyczne uszy-uchwyty – 
ułatwiają trzymanie i przenoszenie 
miseczki.
Practical ears that make it easy  
to hold and carry the bowl.

Duża pojemność miski.
Large bowl capacity.

4m+ BPA
free

4/520_ora 
490 ml

 6 szt./pcs

4/520_gre 
490 ml

 6 szt./pcs

4/520_bei 
490 ml

 6 szt./pcs

490
ml

6m+ BPA
free
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Miski plastikowe
Plastic Bowls

31/406_blu
350 ml

 6 szt./pcs

4/412 
270 ml 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

31/406_gre 
350 ml

 6 szt./pcs

31/406_pin 
350 ml

 6 szt./pcs

9m+

Talerze silikonowe
Silicone Plates

Idealny na początek rozszerzania 
diety metodą BLW.
Perfect for the beginning of 
expanding diet, also with the BLW 
method.

Duża pojemność talerzyka.
Large plate capacity.

Z przyssawką.
With suction cup.

Z przyssawką.
With suction cup.

Antypoślizgowy uchwyt i spód miski.
Non-slip handle and bowl bottom.

9m+ BPA
free

4m+ BPA
free

51/401_pin 
500 ml

 6 szt./pcs

51/401_tur 
500 ml

 6 szt./pcs

21/300 
350 ml
1szt./pc

 8 szt./pcs

Przegródki.
Compartments.

6m+ BPA
free

80/309_bei 
300 ml

 6 szt./pcs

80/309_blu 
300 ml

 6 szt./pcs

80/309_pin 
300 ml

 6 szt./pcs

80/309_yel 
300 ml

 6 szt./pcs

6m+ BPA
free

500
ml 4

BPA
free

nowość
new
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Talerze plastikowe 
Plastic Plates

9m+ BPA
free

9m+ BPA
free

Stwórz zestaw 
Make a set

Przegródki.
Compartments.

Termos na posiłki dla dzieci
Insulated Food Jar
Doskonałe rozwiązanie na zdrowy posiłek dla dziecka poza domem.
Perfect solution for healthy meal for baby away from home.

Hermetyczny i szczelny – 
pokrywka zabezpieczona 
silikonową uszczelką.
Hermetic and tight – the lid is 
secured with silicone gasket.

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Made of stainless steel.

Utrzymuje wysoką temperaturę  
do 5 godzin, a niską aż do 7 godzin.*
Keeps high temperature for up to  
5 hours and low temperature for up 
to 7 hours.*

*W zależności od temperatury posiłku i temperatury otoczenia.
*Depending on the meal and outside temperature. 

53/000 
300 ml

 6 szt./pcs

12m+ BPA
free

Pojemniki niewysypki na przekąski
Snack Keepers

12m+ BPA
free

51/008_tur 
200 ml

 12 szt./pcs

51/008_bei 
200 ml

 12 szt./pcs

Miękki i bezpieczny silikon.
Soft and safe silicone.

Specjalna silikonowa pokrywka chroni 
przed rozsypywaniem przekąsek.
Special silicone lid protects against 
scattering of snacks.

Stwórz zestaw 
Make a set

2

4/411 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

74/005 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

nowość
new
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Łyżki plastikowe
Plastic Spoons

Zaokrąglone krawędzie – nie 
podrażniają delikatnych dziąseł 
dziecka.
Rounded edges – do not irritate  
the baby’s gentle gums.

Higieniczna i bezpieczna – łyżka 
składana do wbudowanego etui.
Hygienic and safe – folding  
for the built-in case.

Długi uchwyt ułatwia karmienie.
Long handle facilitates feeding.

Wygodny uchwyt do karmienia.
Convenient feeding handle.

Ergonomiczny kształt – umożliwia 
rodzicowi prawidłowe i wygodne 
karmienie.
Egonomic shape – allows to feed 
properly and comfortably.

Zaokrąglone krawędzie nie 
podrażniają delikatnych dziąseł 
dziecka.
Rounded edges – do not irritate  
the baby’s gentle gums.

Wielkość i kształt chochelki – 
bezpieczny i dostosowany do 
małej buzi dziecka.
Size and shape of the ladle – safe 
and adapted to a small baby's 
mouth.

Wielkość i kształt chochelki – 
bezpieczny i dostosowany  
do małej buzi dziecka.
Size and shape of the ladle – safe 
and adapted to a small baby's 
mouth.

Idealne do pierwszych posiłków.
Perfect for the first meals.

4m+ BPA
free

4m+ BPA
free4m+ BPA

free

Większa i głębsza łyżeczka – 
idealna do nauki samodzielnego 
jedzenia.
Bigger and deeper spoon – perfect 
for learning to eat independently.

31/419_pin 
3 szt./pcs

 12 szt./pcs

31/419_blu 
3 szt./pcs

 12 szt./pcs

59/582_blu 
2 szt./pcs

 8 szt./pcs

59/582_pin 
2 szt./pcs

 8 szt./pcs

56/611_blu
 12 szt./pcs

56/611_grey
 12 szt./pcs

56/611_pin
 12 szt./pcs

nowość
new
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Łyżki silikonowe
Silicone Spoons

Łyżki melaminowe
Melamine Spoons

Wygodne głębokie chochelki.
Convenient deep ladles.

Miękka i elastyczna.
Soft and flexible.

Mniejsza łyżeczka idealna na 
początku rozszerzania diety, 
większa do nauki samodzielnego 
jedzenia.
Smaller spoon is perfect for feeding 
at the beginning of expanding diet, 
larger spoon for learning to eat 
independently.

Zaokrąglone krawędzie.
Rounded edges.

9m+ BPA
free

9/581 
2 szt./pcs

 24 szt./pcs

Łyżki elastyczne
Flexible Spoons

Zmieniają kolor w wysokiej 
temperaturze >40oC.
Change color  
at high temperature >40oC.

Zaokrąglone krawędzie.
Rounded edges.

40˚

4m+ BPA
free

56/582
1 szt./pc

 12 szt./pcs

21/488
1 szt./pc

 24 szt./pcs

2/938
1 szt./pc

 24 szt./pcs

Sztućce elastyczne
Flexible Cutlery

56/580
 24 szt./pcs

12m+ BPA
free

4m+ BPA
free

51/010_pin
 12 szt./pcs

51/010_blu
 12 szt./pcs

4/530_grey 
2 szt./pcs

 12 szt./pcs

4/530_tur 
2 szt./pcs

 12 szt./pcs

4/530_yel 
2 szt./pcs

 12 szt./pcs

4m+ BPA
free
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Śliniaki silikonowe
Silicone Bibs

74/027_bei 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

74/027_blu 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

74/027_red 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

74/024_blu 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

74/024_pin 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

74/020 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

Regulowane zapięcie.
Adjustable clasp.

100% miękki i bezpieczny 
silikon.
100% soft and safe silicone.

Wodoodporny.
Waterproof.

Wygodna kieszonka zatrzymuje 
resztki spadającego pokarmu.
Convenient pocket stops the 
remains of falling food.

Stwórz zestaw 
Make a set

Sztućce ze stali nierdzewnej
Stainless Steel Cutlery

9/477_blu
 6 szt./pcs

9/477_pin
 6 szt./pcs

9/477_whi
 6 szt./pcs

18m+ BPA
free

Sztućce plastikowe
Plastic Cutlery

74/019
 12 szt./pcs

31/418
 6 szt./pcs

12m+ BPA
free12m+ BPA

free

4m+ BPA
free

4m+ BPA
free
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Śliniaki plastikowe
Plastic Bibs

2/404 
twardy/firm
1 szt./pc

 12 szt./pcs

9/234_tur 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

2/919 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

9/232_bei 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

9/232_ora 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

9/232_tur 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

12m+ BPA
free

6m+ BPA
free 6m+ BPA

free

12m+ BPA
free 6m+ BPA

free

Wodoodporne.
Waterproof.

Wiązany na troczki.
Tied with a string.

Wygodna kieszonka zatrzymuje 
resztki spadającego pokarmu.
Convenient pocket stops the 
remains of falling food.

9/237_blu 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

9/237_red 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

9/236_pin 
1 szt./pc

 12 szt./pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

Regulowane  
zapięcie.
Adjustable clasp.

Zapięcie na rzep.
Velcro closure.

Zapięcie na rzep.
Velcro closure.
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Śliniaki muślinowe
Muslin Bibs

Śliniaki materiałowe
Material Bibs

6m+ BPA
free

Zapięcie na napy z możliwością regulacji.
Adjustable clasp with press-studs.

Zapięcie na napy z możliwością regulacji.
Adjustable clasp with press-studs.

Wodoodporna warstwa od spodu.
Waterproof layer on the bottom.

Zapięcie na rzep.
Velcro closure.

15/104 
1 szt./pc

 6 szt./pcs

15/114_pin 
1 szt./pc

 100 szt./pcs

15/109 
1 szt./pc

 100 szt./pcs

15/114_tur 
1 szt./pc

 100 szt./pcs26/900_blu 
2 szt./pcs

 6 szt./pcs

26/900_pin 
2 szt./pcs

 6 szt./pcs

2/103 
3 szt./pcs

 100 szt./pcs

Wiązany na troczki.
Tied with a string.

0m+ BPA
free

Delikatna 100% muślinowa bawełna
Delicate 100% muslin cotton

0m+ BPA
free

0m+ BPA
free

Wodoodporna warstwa od spodu.
Waterproof layer on the bottom.
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Uspokajanie
Soothing

Smoczki do uspokajania
Soothers 

Kształty gumek w smoczkach do uspokajania
Nipple shapes of soothers

Rozmiar i kształt smoczka powinny być 
dopasowane do wieku i potrzeb dziecka.
Size and shape of the soother should be adapted 
to the age and baby’s needs.

1. Wentylowana tarczka. 
Vented shield.

2. Drukowana tarczka (wybrane produkty). 
Printed shield (selected products).

3. Świecący uchwyt (wybrane produkty). 
Glowing in the dark handle (selected products).

4. Świecący dysk (wybrane produkty). 
Glowing in the dark knob (selected products).

3. Kolorowe autorskie nadruki. 
Colorful original designs.

Wykonane ze 100% bezpiecznego ciekłego silikonu – całkowicie przezroczysty, 
bezzapachowy i bezsmakowy.
Made of 100% safe liquid silicone – higly transparent, odourless and tasteless.

Gumki kauczukowe wykonane z naturalnej gumy lateksowej – lekko matowe 
o charakterystycznym smaku i zapachu.
Rubber nipples made of natural latex rubber – a slightly matt finish and characteristic taste 
and smell.

BPA
free

Gumki anatomiczne
Orthodontic nipples 

0-6m 6-18m 18m+

Gumki okrągłe
Cherry nipples 

0-6m 6-18m 18m+

Gumki symetryczne
Symmetrical nipples

0-6m 6-18m 18m+

1

2

3
4

5

Gumki anatomiczne
Orthodontic nipples 

0-6m 6-18m 18m+

Gumki okrągłe
Cherry nipples 

0-6m 6-18m

Latex

Silicone
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Zestaw symetrycznych smoczków uspokajających  
Light Touch 2 szt.
Set of Symmetrical Soothers Light Touch 2 pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

BPA
free

Light touch – wyjątkowo lekki 
smoczek, polecany jako pierwszy 
smoczek dla dziecka przez 88% 
neurologopedów!*
Light touch – exceptionally light 
soother, recommended as a baby's 
first soother by 88% of neurological 
speech therapists!*

Mały i lekki — najlżejszy smoczek 
w marce Canpol babies.
Small and light – the lightest 
soother in Canpol babies brand.

Gumka z bezpiecznego 
i delikatnego silikonu – całkowicie 
przezroczysta i bezsmakowa.
Nipple made of safe and soft 
silicone – highly transparent and 
tasteless.

Etui do szybkiej i wygodnej 
dezynfekcji w kuchence 
mikrofalowej – wystarczą 2 minuty 
i odrobina wody.
Case for quick and convenient 
disinfection in a microwave oven –  
2 minutes and a little bit of water 
are enough.

Wyjątkowo miękka silikonowa 
gumka wymaga mniej wysiłku 
podczas ssania.
Extceptionally soft silicone nipple 
requires less effort while sucking.

Specjalnie wyprofilowany kształt 
pod noskiem, dla swobodnego 
oddychania.
Specially contoured shape under 
the nose, for easy breathing.

*Na podstawie badania ankietowego, które firma Canpol Sp. z o.o. zrealizowała na próbie 25 neurologopedów w 2020 r.
*Based on the results of survey organized by Canpol Sp. z o.o. in a group of 25 neurological speech therapists in 2020.

0-6m 6-18m

22/650_pin 22/651_pin

22/650_blu 22/651_blu

 10 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

22/647_pin 22/648_pin 22/649_pin

22/647_blu 22/648_blu 22/649_blu

 10 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

22/658_pin 22/659_pin 22/660_pin

22/658_blu 22/659_blu 22/660_blu

 10 szt./pcs

Świecący dysk i uchwyt – ułatwiają 
znalezienie smoczka nocą.
Glowing knob and handle – make it 
easier to find the soother at night.

glows
in the
dark

Silicone

Silicone

Silicone
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Mini symetryczne smoczki uspokajające
Mini Symmetrical Soothers

BPA
free

 10 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

22/655_pin 22/656_pin 22/657_pin

22/655_blu 22/656_blu 22/657_blu

22/655_bei 22/656_bei 22/657_bei

0-2m

23/910_pin

23/910_grey

 6 szt./pcs

Nie obciąża zgryzu według opinii 
100% neurologopedów.*
Does not burden the occlusion 
according to opinion 100% of 
neurological speech therapists.*

Ultralekka tarczka bez uchwytów.
Small and exceptionally light shield 
without a handle.

Najmniejsza symetryczna gumka 
w ofercie (mniejsza od gumki 
w smoczkach 0-6 m-cy).**
The smallest silicone nipple (smaller 
than in 0-6 soothers).**

*Na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Canpol Sp. z o.o. w grupie 21 neurologopedów w 2021 r.
*Based on the results of research organized by Canpol Sp. z o.o. in a group of 21 neurological speech therapists in 2021.
**W ofercie Canpol babies.
**In Canpol babies offer.

Zestaw symetrycznych smoczków uspokajających  
Light Touch 2 szt.
Set of Symmetrical Soothers Light Touch 2 pcs

BPA
free

Silicone

0-6m 6-18m 18m+

22/652_pin 22/653_pin 22/654_pin

22/652_blu 22/653_blu 22/654_blu

 10 szt./pcs Silicone

Silicone
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Symetryczne smoczki uspokajające
Symmetrical Soothers

0-6m 6-18m 18m+

23/268_pin 23/269_pin 23/270_pin

23/268_blu 23/269_blu 23/270_blu

 6 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

22/568 22/569 22/570

 12 szt./pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

BPA
free

Wentylowana tarczka – zapewnia 
swobodne oddychanie 
zapobiegając podrażnieniom.
Vented shield – ensures free 
breathing, preventing irritation.

Trwały i odporny na odkształcenia.
Durable and resistant to 
deformation.

0-6m 6-18m 18m+

22/580_bei 22/581_bei 22/582_bei

22/580_pin 22/581_pin 22/582_pin

22/580_blu 22/581_blu 22/582_blu

 6 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

23/291 23/292 23/293

 6 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

22/416 22/417 22/418

 12 szt./pcs

glows
in the
dark

0-6m 6-18m 18m+

34/920_koal 34/921_koal 34/922_koal

34/920_lama 34/921_lama 34/922_lama

34/920_leni 34/921_leni 34/922_leni

34/920_pand 34/921_pand 34/922_pand

 6 szt./pcs Silicone

Silicone

Silicone

glows
in the
dark

glows
in the
dark

glows
in the
dark

Silicone

Silicone

Silicone

nowość
new
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Anatomiczne smoczki uspokajające
Orthodontic Soothers

0-6m 6-18m 18m+

22/500 22/501 22/502  12 szt./pcs

BPA
free

glows
in the
dark

glows
in the
dark

glows
in the
dark

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

0-6m 6-18m 18m+

22/419 22/420 22/421  12 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

22/506 22/507 22/508  12 szt./pcs

glows
in the
dark

0-6m 6-18m 18m+

22/565_bei 22/566_bei 22/567_bei

22/565_pin 22/566_pin 22/567_pin

22/565_blu 22/566_blu 22/567_blu  6 szt./pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

0-6m 6-18m 18m+

23/259 23/260 23/261

 12 szt./pcs Latex

0-6m 6-18m 18m+

23/271 23/272 23/273

 6 szt./pcs Silicone

0-6m 6-18m 18m+

23/256 23/257 23/258

 6 szt./pcs Silicone

Silicone

Silicone

Silicone

Silicone
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Okrągłe smoczki uspokajające
Cherry Soothers

BPA
free

0-6m 6-18m 18m+

22/562 22/563 22/564

 12 szt./pcs

glows
in the
dark

glows
in the
dark

glows
in the
dark

0-6m 6-18m

22/431 22/432

 12 szt./pcs Latex

0-6m 6-18m

23/277_tur 23/278_tur

23/277_pin 23/278_pin

23/277_blu 23/278_blu

 6 szt./pcs Latex

0-6m 6-18m

23/221_red 23/222_red

23/221_blu 23/222_blu

23/221_yel 23/222_yel

 6 szt./pcs Latex

0-6m 6-18m 18m+

22/410 22/435 22/415

 12 szt./pcs

0-6m 6-18m 18m+

22/639 22/640 22/641

 12 szt./pcs

0-6m 6-18m

22/606 22/607

 12 szt./pcs Latex

0-6m 6-18m

22/642 22/643

 12 szt./pcs Latex

0-6m 6-18m 18m+

22/595 22/596 22/597

 12 szt./pcs

glows
in the
dark

0-6m 6-18m

22/593 22/594

 12 szt./pcs Latex

0-6m 6-18m 18m+

22/422 22/423 22/424

 12 szt./pcs

0-6m 6-18m

22/428 22/429

 12 szt./pcs Latex

Silicone

Silicone

Silicone

Silicone

Silicone
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Pojemniki na smoczki
Soother Containers

Tasiemki do smoczków
Soother Clips with Ribbon

56/013 
 12 szt./pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

PPBPA
free

BPA
free

51/023_blu 
 12 szt./pcs

51/023_pin 
 12 szt./pcs

51/023_tur 
 12 szt./pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

51/025_grey 
 12 szt./pcs

51/025_pin 
 12 szt./pcs

51/026_blu 
 12 szt./pcs

51/026_pin 
 12 szt./pcs

0m+

0m+
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Łańcuszki do smoczków
Soother Holders

10/890 
 12 szt./pcs

2/434 
 12 szt./pcs

10/877 
 12 szt./pcs

10/876 
 12 szt./pcs

10/889 
 12 szt./pcs

2/435 
 12 szt./pcs

10/873 
 12 szt./pcs

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

Stwórz zestaw 
Make a set

BPA
free0m+
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Okrycia kąpielowe z kapturkiem
Bathing Covers with Hood

0m+

0m+

Miękkie i delikatne.
Soft and delicate.

100% bawełna.
100% cotton.

Doskonale wchłania wodę.
Perfectly absorbs water.

Wytrzymały – nie traci swoich 
właściwości po praniu.
Durable – retains its features 
after washing.

26/802_tur
100 x 100 cm

 6 szt./pcs

26/802_grey
100 x 100 cm

 6 szt./pcs

26/803_grey
100 x 100 cm

 6 szt./pcs

BPA
free

100% bawełna
100% cotton

BPA
free

84% bawełna, 16% poliester
84% cotton, 16% polyester

26/300 
80 x 95 cm

 24 szt./pcs

Pielęgnacja
Baby Care
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0m+ BPA
free

9/115_pin
 80 szt./pcs

9/115_blu
 80 szt./pcs

Wygodna rączka.
Convenient handle.

Miękki silikon.
Soft silicone.

Do kąpieli i masażu.
For washing and massage. 

Myjka silikonowa do kąpieli
Silicone Bath Brush

Myjka
Washing Glove

Pieluszki muślinowe
Muslin Squares

0m+ BPA
free

84% bawełna, 16% poliester
84% cotton, 16% polyester

26/110
 12 szt./pcs

26/901_blu
 12 szt./pcs

Wygodna forma rękawiczki.
Convenient form of a glove.

Miękka bawełniana tkanina frotte.
Soft cotton terry cloth.

Rozmiar 70 x 70 cm.
Size 70 x 70 cm.

Niezbędny element wyprawki niemowlaka.
Necessary item of the baby's layette. 

26/901_pin
 12 szt./pcs

0m+ BPA
free

Delikatna 100% muślinowa bawełna
Delicate 100% muslin cotton

70cm

70
cm

74/006
 24 szt./pcs

Elastyczny materiał idealnie 
dopasowuje się do kształtu 
głowy dziecka.
Flexible material adapts to  
the shape of baby's head.

Miękki i bezpieczny materiał 
nie podrażnia skóry głowy.
Soft and safe material does not 
irritate the scalp.

Ronda kąpielowe 
Hairwash Hoops

0m+ BPA
free
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Ekologiczny – wykonany  
z naturalnych materiałów. 
Ecological – made of natural 
materials.

Termometry kąpielowe 
Bath Thermometers

0m+

0m+

0m+

BPA
free

BPA
free

Hg
free

56/142
 12 szt./pcs

2/782
 12 szt./pcs

80/001
 6 szt./pcs

80/002
 6 szt./pcs

2/781
 12 szt./pcs

Maty kąpielowe 
Bath Mats

Antypoślizgowa  
mata z przyssawkami.  
Non-slip bath mat  
with suction cups. 

Rozmiar 69 x 38 cm. 
Size 69 x 38 cm. 

69cm

38
cm

Patyczki higieniczne z ogranicznikiem
Cotton Buds with Limiter

3/115
 12 szt./pcs

100% bawełna.
100% cotton.

100% patyczek papierowy.
100% paper stick. 

Ogranicznik zapewnia 
bezpieczne użytkowanie.
Limiter ensures safe use.

56/159
 12 szt./pcs

Szczoteczka zakładana na palec.
Finger toothbrush.

Masuje dziąsła i myje pierwsze ząbki.
Massages gums and washes first 
teeth. 

Miękki i bezpieczny silikon.
Soft and safe silicone.

Higieniczne etui do przechowywania 
(56/159).
Hygienic storage case (56/159).

Szczoteczki do dziąseł i ząbków 
Brushes for Gums and Teeth

9/117
 12 szt./pcs

0m+ BPA
free
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0m+ BPA
free

51/500_pin
 12 szt./pcs

Posiada bezpieczny ogranicznik.
With safety shield.

Masuje dziąsła  
i myje pierwsze ząbki.
Massages gums and washes first 
teeth. 

Miękki i bezpieczny silikon.
Soft and safe silicone.

Wygodny uchwyt – idealna także do 
nauki samodzielnego mycia zębów.
Convenient handle – perfect 
also for learning to brush teeth 
independently.

51/500_blu
 12 szt./pcs

Szczoteczki do dziąseł i ząbków 
Brushes for Gums and Teeth

2/421
3 szt./pcs

 24 szt./pcs

3 rodzaje szczoteczek w zestawie.
Set of 3 types of brushes.

Gumowa szczoteczka z wypustkami 
– do delikatnego masażu dziąseł.
Rubber brush with nubs for gentle 
massaging baby’s gums.

Tradycyjna szczoteczka z miękkim 
nylonowym włosiem – do mycia 
zębów dla starszych dzieci.
Traditional toothbrush with soft 
nylon bristles for toddlers.

Szczoteczka z miękkim gumowym 
włosiem – do mycia pierwszych 
ząbków.
Toothbrush with soft rubber bristles 
cleaning the first teeth.

9/814_blu
 12 szt./pcs

9/814_pin
 12 szt./pcs

Bestsellerowe nożyczki ze stali 
nierdzewnej z zaokrąglonymi 
końcówkami.
Bestselling stainless steel 
scissors with rounded tips.

Wszystkie nożyczki mają 
bezpieczną zaokrągloną 
końcówkę.
All scissors have safe, 
rounded tips.

Zestaw zawiera nożyczki, 
poręczny obcinacz do paznokci, 
delikatny pilniczek i pęsetę. 
Set includes scissors, handy 
nail clipper, delicate nail file and 
tweezers.

Wodoodporne etui – higieniczne 
przechowywanie oraz 
przenoszenie.
Waterproof case – hygienic 
storage and carrying.

Zestaw do paznokci 
Nail Care Set

0m+ BPA
free

0m+ BPA
free

Nożyczki i cążki
Scissors and Nail Clippers

9/813
 12 szt./pcs

9/808
 12 szt./pcs

2/810
 12 szt./pcs

2/809
 12 szt./pcs

9/809
 10 szt./pcs

4

nowość
new
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Szczotki i grzebyki do włosów
Brushes and Combs

Szczotki z naturalnym włosiem i grzebyki do włosów
Brushes with Natural Bristle and Combs

56/160_pin
 6 szt./pcs

2/419
 12 szt./pcs

2/417
 12 szt./pcs

56/160_whi
 6 szt./pcs

56/160_blu
 6 szt./pcs

7/406_whi
 12 szt./pcs

2/424
 12 szt./pcs

7/406_blu
 12 szt./pcs

Wygodny schowek na grzebień.
Convenient comb storage.

0m+ BPA
free

0m+ BPA
free 0m+ BPA

free

0m+ BPA
free

0m+ BPA
free

Twarde, sztuczne włosie.
Firm, synthetic bristle.

Twarde, sztuczne włosie.
Firm, synthetic bristle.

Miękkie, sztuczne włosie.
Soft, synthetic bristle.

Miękkie, naturalne włosie.
Soft, natural bristle.

Miękkie, naturalne włosie.
Soft, natural bristle.
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5/300
 12 szt./pcs

9/104med
 12 szt./pcs

Bezdotykowy – gwarantuje dyskretny 
pomiar, także podczas snu.
Contactless – ensures discreet use also 
during baby’s sleep.

Skuteczny – szybko i precyzyjnie 
usuwa wydzielinę z noska dziecka.
Effective – removes mucus from the 
baby's nose quickly and precisely.

3 poziomy siły ssania – niski, średni 
i wysoki, w zależności od potrzeb 
i gęstości wydzieliny. 
3 sucking levels – low, medium and high 
depending on the needs and mucus 
density.

Mierzy temperaturę ciała 
i powierzchni, np. wody w wanience, 
posiłków czy napojów.
Temperature measurement of the 
body and surface of water in bathtub, 
meals or drinks.

Dyskretny – cicha praca umożliwia 
korzystanie z urządzenia także 
podczas snu dziecka.
Discreet – quiet operation makes it 
possible to use the device also during 
baby’s sleep.

Higieniczny – prosta dezynfekcja 
silikonowych końcówek, wyjmowany 
zbiorniczek na wydzielinę 
i szczoteczka do czyszczenia 
w zestawie.
Hygienic – easy to clean elements 
with removable mucus container and 
cleaning brush included.

Interpretacja wyniku za pomocą 
koloru.
Color interpretation of the result.

Szybki – precyzyjny pomiar 
temperatury w 1 sekundę! 
Fast – precise temperature 
measurement in 1 second!

2 wymienne końcówki – dłuższa 
i krótsza, aby lepiej dopasować 
aspirator do dziecięcego noska.
2 exchangable tips – longer and 
shorter to better fit the aspirator  
to the baby’s nose.

Bezprzewodowy – ładowanie za 
pomocą kabla USB lub powerbank.
Wireless – charging by USB cable or 
powerbank.

Dokładny – pomiar temperatury 
z cyfrową dokładnością (zakres 
pomiaru: 32,0° – 43,9°C).
Accurate – providing accurate digital 
readings (between: 32,0° – 43,9°C).

Bezdotykowy termometr na podczerwień
Contactless Infrared Thermometer

Elektryczny aspirator do nosa Easy&Natural
Electric Nasal Aspirator Easy&Natural

Termometr elektroniczny
Digital Thermometer

0m+ BPA
free

Hg
free

0m+ BPA
free

Hg
free

3 

2 1in

1 sec1

USB

Bateria SR 41 
Battery SR 41

9/319
 10 szt./pcs

0m+ BPA
free

nowość
new
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5/119med
 12 szt./pcs

56/154
 12 szt./pcs

2/118
 12 szt./pcs

9/119
 12 szt./pcs

56/007
 12 szt./pcs

5/119
 12 szt./pcs

Pomaga delikatnie i skutecznie 
oczyścić zatkany nos.
Helps clean stuffy nose gently 
and effectively.

Wyprofilowana, miękka końcówka.
Contoured and soft tip.

Miękka końcówka.
Soft tip.

Twarda końcówka.
Firm tip.

3 końcówki:  
2 miękkie i twarda.
3 tips: 2 soft and firm.

2 dodatkowe wymienne końcówki.
2 additional exchangeable tips.

Przezroczysty pojemnik pozwala 
sprawdzić zawartość.
Transpartent container permits visual 
examination.

Stała kontrola siły ssania.
Continous suction control.

Wodoodporne etui – higieniczne 
przechowywanie oraz przenoszenie.
Waterproof case – hygienic storage 
and carrying.

Miękki silikon. 
Soft silicone.

Miękki silikon. 
Soft silicone.

Miękki silikon. 
Soft silicone.

Aspirator do nosa
Baby Nasal Aspirator

Gruszki do nosa
Nasal Bulbs

Wymienne końcówki do aspiratora
Baby Nasal Aspirator Replacement Tips

0m+ BPA
free 0m+ BPA

free

0m+ BPA
free 0m+ BPA

free

0m+ BPA
free

0m+ BPA
free

5/118
3 szt./pcs

 12 szt./pcs
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Ząbkowanie
Teething

Miękki silikon – delikatny dla 
wrażliwych dziąseł.
Soft and safe silicone – gentle for 
sensitive gums.

Lekkie i poręczne kształty – ułatwiają 
chwytanie.
Light and handy shapes – easy to 
grasp.

Różne faktury i wypustki przynoszą 
ulgę w okresie ząbkowania.
Various textures and protrusions bring 
relief during teething period.

Gryzaki silikonowe
Silicone Teethers

3m+

80/307
Ø 12 cm

 12 szt./pcs

80/400_ora
10 x 6,5 cm 

 27 szt./pcs

80/400_tur
10 x 6,5 cm

 27 szt./pcs

80/303
Ø 10 cm

 16 szt./pcs

80/302
Ø 10 cm

 16 szt./pcs

BPA
free

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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Gryzaki drewniano-silikonowe 
Wooden-Silicone Teethers

Gryzaki silikonowe
Silicone Teethers

Miękki silikon – delikatny dla 
wrażliwych dziąseł.
Soft and safe silicone – gentle for 
sensitive gums.

Różna twardość gryzaka – elementy 
silikonowe i drewniane.
Varying teether hardness – silicone and 
wooden elements.

Bardzo trwały – podwójna 
warstwa silikonu.
Extremely  durable – double 
layer of silicone.

Lekkie i poręczne kształty – ułatwiają 
chwytanie.
Light and handy shapes – easy to 
grasp.

Naturalne drewno bukowe – 
bezpieczne dla dziecka.
With natural beech wood – safe for 
a baby.

Różne faktury i wypustki przynoszą 
ulgę w okresie ząbkowania.
Various textures and protrusions bring 
relief during teething period.

Miękki i bezpieczny silikon – delikatny 
dla wrażliwych dziąseł.
Soft and safe – gentle silicone for 
sensitive gums.

Wypustki przynoszą ulgę w okresie 
ząbkowania.
Various textures and protrusions bring 
relief during teething period.

51/006 
9,5 x 7 cm

 12 szt./pcs

51/000 
9,5 x 7 cm

 12 szt./pcs

51/003 
7 x 8,5 cm

 12 szt./pcs

51/005 
8,5 x 6 cm

 12 szt./pcs

51/004 
7,5 x 10 cm

 12 szt./pcs

51/007 
9,5 x 7 cm

 12 szt./pcs

80/305
Ø 11 cm

 25 szt./pcs

80/300
7 x 10 cm

 25 szt./pcs

80/301
10 x 5,5 cm

 25 szt./pcs

80/304
9 x 7,5 cm

 25 szt./pcs

80/306
8 x 9,5 cm

 25 szt./pcs

3m+ BPA
free 3m+ BPA

free

nowość
new

nowość
new
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Gryzaki wodne
Water Teethers

Gryzaki elastyczne
Soft Bite Teethers

3m+ BPA
free 3m+ BPA

free

Schłodzone w lodówce jeszcze 
skuteczniej ukoją ból wyrzynających 
się ząbków.
Can be chilled in the refrigerator for 
extra relief.

2/859  
Ø 8 cm

 12 szt./pcs

2/812  
8,5 x 10 cm

 12 szt./pcs

2/221  
7,5 x 8,5 cm

 12 szt./pcs

2/294  
9 x 11 cm

 12 szt./pcs

74/015  
9,5 x 8 cm

 12 szt./pcs

2/207  
9 x 6 cm

 12 szt./pcs

74/016  
7,5 x 8,5 cm

 12 szt./pcs

2/008  
8 x 6 cm

 12 szt./pcs

8 x 6 cm

8 x 6,5 cm 9 x 6 cm

Ø 8 cm 

9 x 8 cm

8 x 6,5 cm 7,5 x 7 cm

5 x 8 cm

9/501  
 12 szt./pcs

7,5 x 6 cm 7,5 x 6 cm6 x 7,5 cm

13/118  
 12 szt./pcs

13/109  
 24 szt./pcs
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Grzechotki z gryzakiem elastycznym
Rattles with Soft Bite Teether

Lekkie i poręczne kształty – ułatwiają 
chwytanie.
Light and handy shapes – easy to 
grasp.

Potrząsane wydają delikatne, 
przyjemne dźwięki.
Make delicate, pleasant sounds.

Gryzaki elastyczne – przyniosą ulgę 
w okresie ząbkowania.
Flexible teethers – brings relief during 
teething period.

Grzechotki wspierają rozwój zmysłu 
słuchu oraz koordynację słuchowo-
ruchową i wzrokowo-ruchową.
Rattles stimulate the sense of hearing, 
hand-eye and hand-ear coordination.

Zestaw zawiera 4 grzechotki.
The set includes 4 rattles.

Elementy obrotowe.
Rotating elements.

360°

4
79/401 
4 szt./pcs

 6 szt./pcs

5,5 x 11 cm

7 x 11 cm

6,5 x 13 cm

5 x 11 cm

56/610_red 
8 x 6 cm

 12 szt./pcs

5/201 
10,5 x 10,5 cm

 24 szt./pcs

56/610_pin 
8 x 6 cm

 12 szt./pcs

5/202 
6,5 x 9,5 cm

 24 szt./pcs

56/610_gre 
8 x 6 cm

 12 szt./pcs

5/203 
10 x 11 cm

 24 szt./pcs

3m+ BPA
free

13/107 
7,5 x 8 cm

 16 szt./pcs

2/132 
14 x 6 cm

 12 szt./pcs
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Grzechotki z gryzakiem wodnym
Rattles with Water Teether

3m+ BPA
free

56/152_blu 
7 x 12 cm

 12 szt./pcs

56/152_pin 
7 x 12 cm

 12 szt./pcs

56/152_yel 
7 x 12 cm

 12 szt./pcs

56/152_red
7 x 12 cm

 12 szt./pcs

56/136 
8,5 x 10 cm

 12 szt./pcs

56/127 
5,5 x 15 cm

 12 szt./pcs

56/139
7 x 12 cm

 12 szt./pcs

74/018 
9 x 11 cm

 24 szt./pcs

Elastyczne  
elementy.
Flexible elements.

Gryzak wodny.
Water teether.

Gryzak elastyczny.
Soft bite teether.
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Grzechotki z gryzakiem wodnym
Rattles with Water Teether

3m+ BPA
free

56/161_cor 
10 x 10 cm

 12 szt./pcs

56/146
10,5 x 10,5 cm

 12 szt./pcs

56/161_tur 
10 x 10 cm

 12 szt./pcs

Grzechotka.
Rattle.

Gryzak wodny.
Water teether.

Gryzak elastyczny.
Soft bite teether.
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Zabawki sensoryczne
Sensory Toys

Zabawa i edukacja
Play and Education

Rozwój wzroku noworodka
Baby’s vision development

0m 3m 6m 12m

Kontrastowe kolory
Contrasting colors

Grzechotka
Rattle

Lusterko
Mirror

Piszczek
Squeaker

Szeleszczące elementy 
Rustling elements

Gryzak
Teether

Dzwoneczek
Chime sound

Różnorodne tekstury 
Various textures

Tasiemki
Ribbons

Wspierają rozwój zmysłu słuchu 
– poprzez szelesty, piszczałki 
i grzechotki.
Stimulate the sense of hearing – 
through rustling elements, squeakers 
and rattles.

Rozwijają koordynację motoryczną 
i umiejętności manualne – dzięki 
łatwym w chwytaniu elementom.
Train motor coordination and manual 
skills – thanks to easy to grasp 
elements.

Wspierają rozwój zmysłu wzroku 
– dzięki kontrastowym kolorom, 
które noworodki widzą jako 
pierwsze.
Stimulate eyesight – thanks to 
contrasting colors that newborns 
see first.

Rozwijają koordynację wzrokowo-
ruchową.
Develop hand-eye coordination.

Wspierają rozwój zmysłu dotyku 
– poprzez różnorodne tekstury, 
tasiemki i ziarenka sensoryczne.
Stimulate the sense of touch 
– through a variety of textures, 
ribbons and sensory grains.

Rozwijają koordynację słuchowo-
ruchową.
Develop ear-hand coordination.

Zabawki sensoryczne pomagają wspierać rozwój dziecka od pierwszych chwil życia.
Sensory toys help stimulate baby’s senses from first weeks of life.
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Sensoryczna książeczka manipulacyjna BabiesBoo 
Sensory Activity Book BabiesBoo

Miękka książeczka, wykonana 
w całości z materiału.
Book made of soft material.

Opowiada historię jednego dnia 
z życia pandy.
Tells the story of one day of a panda’s 
life.

Panda na tasiemce – główna 
bohaterka książeczki, którą można 
„ożywiać” poruszając pomiędzy 
stronami.
Panda on the ribbon – the main 
character of the book, which can be 
„brought to life” by moving it among 
pages.

Wspiera rodzica w zabawie 
z dzieckiem, dzięki miłym buźkom 
w formie maski.
Enables the parent to play faces with 
the baby.

Zapinana na rzep.
Velcro closure.

Wspieraj rozwój Maluszka  od pierwszych 
chwil  z sensorycznymi zabawkami
Support baby's early  development with 
sensory toys
* Fizjoterapeutka dziecięca Magdalena Zujewicz (@fizjoterapeutka_z_misja) rekomenduje zabawki sensoryczne Canpol babies.
* Polish children physioterapist recommends Canpol babies sensory toys.

Fizjoterapeutka
poleca*

Physiotherapist 
recommends*

0m+

68/088
20 x 23 cm

 12 szt./pcs

BPA
free

nowość
new
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Sensoryczna karuzela z pozytywką i Bluetooth BabiesBoo
Sensory Mobile with Music Box/Bluetooth BabiesBoo

Sensoryczna mata edukacyjna z lusterkiem BabiesBoo
Sensory Educational Play Mat with Mirror BabiesBoo

Wyjątkowo gruba i miękka.
Extremely thick and soft.

Funkcja Bluetooth umożliwia 
włączanie muzyki i bajek z telefonu. 
Bluetooth function allows to turn on 
music and fairy tales from the phone. 

Dwustronna – jedna strona 
stymulująca w kontrastowych 
kolorach, a druga 
w spokojniejszych odcieniach – 
wyciszająca.
Double-sided – one side is 
stimulating in contrasting colors 
and the other in light colors – 
calming.

11 melodii – dźwięki natury, kołysanki 
i muzyka klasyczna. 
11 melodies - nature sounds, lullabies 
and classical music.

6 odpinanych zabawek.
6 detachable toys.

60 minut nieprzerwanej melodii 
i automatyczne wyłączanie. 
60 minutes of melodies and automatic 
turn off.

Duże lusterko na całej średnicy.
Big full-diameter mirror.

Duże odpinane lusterko.
Big detachable mirror.

Szeroki zakres regulacji głośności.
Wide range of volume.

Łatwy i intuicyjny panel sterowania. 
Easy and intuitive control panel.

Rośnie razem z dzieckiem – mata 
z pałąkami i zabawkami, mata 
z zabawkami lub tylko mata.
Grows with the child – a play mat 
with arches and toys, a play mat 
with toys or only a mat.

3 tryby pracy – ruch, ruch i muzyka lub 
tylko muzyka.
3 modes of operation - movement, 
movement and music or just music.

Solidne i wygodne mocowanie.
Solid and convenient fixing.

6

3in1

3

0m+0m+

68/092
50 x Ø 100 cm

 4 szt./pcs

68/093
68 x 37 cm

 6 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

nowość
new

nowość
new
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Sensoryczna zawieszka do wózka BabiesBoo
Sensory Hanging Toy for Baby Stroller BabiesBoo

Sensoryczna piłka z grzechotką i piszczkiem BabiesBoo
Sensory Ball with Rattle and Squeaker BabiesBoo

Sensoryczna karuzela podróżna BabiesBoo
Sensory Travel Mobile BabiesBoo

Wygodny klips – idealny 
do zamocowania w wózku, 
nosidełku, bujaku czy foteliku 
samochodowym.
Convenient clip – perfect for stroller 
and baby car seat.

Bestsellerowa pierwsza zabawka 
dla niemowląt. 
The bestselling first toy for babies. 

Lekka i poręczna – wygodna 
do chwytania.
Light and handy – easy to grasp.

Memory foam – miękki i przyjemny 
w dotyku materiał, zachowujący 
kształt przy ściskaniu.
Memory foam – soft and pleasant 
when squeezing.

Idealna do wózka i fotelika 
samochodowego. 
Perfect for stroller and baby car 
seat.

Miękka i przyjemna w dotyku.
Soft and pleasant to the touch.

5 elementów interaktywnych. 
5 interactive elements.

Łapanie, turlanie, podrzucanie 
piłki doskonali u dziecka zręczność 
i koordynację. 
Catching, rolling, throwing ball 
improves baby's dexterity and 
coordination.

4 elementy interaktywne, w tym 
duże lusterko na całej średnicy.
4 interactive elements, including big 
full-diameter mirror.

4
4

5

0m+

0m+

0m+

68/091
32 x 14 cm

 12 szt./pcs

68/085
23 x 34 cm

 12 szt./pcs

68/089
11 x Ø 16 cm

 12 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

BPA
free

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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Sensoryczna zabawka z gryzakiem i grzechotką 
BabiesBoo
Sensory Toy with Teether and Rattle BabiesBoo

Interaktywna sensoryczna zabawka BabiesBoo 
Interactive Sensory Toy BabiesBoo

Lekka i poręczna.
Light and handy.

Miękki i przyjemny w dotyku 
materiał.
Soft material pleasant to the touch.

Potrząsana wydaje delikatne, 
przyjemne dla ucha dźwięki.
It makes delicate, pleasant sounds.

Tasiemka na zatrzask – można 
przypiąć smoczek uspokajający.
Clip closure – to attach a soother.

Gryzak z wypustkami łagodzi 
swędzenie od pierwszych ząbków.
Teether with protrusions brings 
relief during teething.

0m+

0m+

0m+

68/090
28 x 19 cm

 12 szt./pcs

68/086
16 x 14 cm

 24 szt./pcs

68/087
44 x 38 cm

 12 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

Przytulanka-kocyk z klipsem  
BabiesBoo
Cuddle Toy-Blanket  
with a Clip BabiesBoo

BPA
free

Wygodny klips – idealny do wózka 
i  fotelika samochodowego.
Convenient clip – perfect for stroller 
and baby car seat.

Wielkość zabawki dostosowana 
do dziecięcych rączek, aby ułatwić 
chwytanie i eksplorowanie.
Toy size adapted to baby's hands 
that make it easy to grasp and 
explore.

Zabawka łączy różne tekstury 
materiałów, aby dziecko uczyło się 
przez dotyk wrażliwości na różne 
struktury.
The toy combines different textures 
of materials so the child learns the 
sensitivity to various structures 
through the touch.

nowość
new

nowość
new

nowość
new
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Kontrastowa karuzela pluszowa z pozytywką 
Contrast Musical Mobile

Sensoryczna mata do zabawy
Multifunctional Discovery Play Mat

Rośnie razem z dzieckiem – mata 
z funkcją kojca, mata z zabawkami 
z pałąkami i mata bez pałąków.
Grows with the child – mat with 
function of playpen, mat with toys 
on the arches and mat without 
arches.

12 melodyjnych kołysanek.
12 melodic lullabies.

Wyjątkowo gruba i miękka.
Extremely thick and soft.

3 dwustronne odpinane zabawki.
3 double-sided detachable toys.

5 odpinanych zabawek.
5 detachable toys.

Rośnie razem z dzieckiem 
– dwustronne elementy 
dostosowane do etapu rozwoju 
dziecka: kontrastowe wzory lub 
kształty.
Grows with the child – double-sided 
toys adapt to the stage of baby 
development: contrasts patterns  
or shapes.

Duże lusterko na całej średnicy.
Big full-diameter mirror.

Duże odpinane lusterko.
Big detachable mirror.

Różne tekstury rozwijają zmysł 
dotyku.
Variety of textures develops the 
sense of touch.

Solidne i wygodne mocowanie.
Solid and convenient fixing.

3in1

3in1

5

2in1

2in1

0m+0m+

68/077
złożona/folded - Ø 80 cm, h: 57 cm
rozłożona/unfolded - Ø 110 cm, h: 57 cm

 4 szt./pcs

68/084
68 x 30 cm

 6 szt./pcs

BPA
free

BPA
free
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Kontrastowa zawieszka do wózka
Contrast Pram Toy

Pluszowa piłka kontrastowa 
Soft Contrast Ball

Kontrastowa karuzelka podróżna
Contrast Take Along Mobile

4 odczepiane zabawki.
4 detachable toys.

Bestsellerowa pierwsza zabawka 
dla niemowląt. 
The bestselling first toy for babies. 

Lekka i poręczna – łatwa 
w chwytaniu.
Light and handy – easy to grasp.

Wygodny klips do zamocowania 
w wózku czy foteliku 
samochodowym.
Convenient clip – perfect  
for stroller and baby car seat.

Wygodne mocowanie – idealna do 
wózka i fotelika samochodowego. 
Convenient fixing – perfect for 
a stroller and baby car seat.

Ćwiczy zdolności motoryczne 
i manualne.
Perfect for training motor and 
manual skills.

Dwa lusterka wzbudzają 
ciekowość i zachęcają do 
wyciągania rączek.
Two mirrors arouse curiosity  
and encourage to grab.

4

0m+

0m+

0m+

68/083
25 x 12 cm

 6 szt./pcs

68/071_red
28 x 33 cm

 12 szt./pcs

68/082
17 x  10 cm

 24 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

BPA
free
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Zabawka kontrastowa z piszczkiem
Soft Contrast Toy with Squeaker

Duże lusterko kontrastowe  
Big Contrast Mirror

Pluszowa kontrastowa książeczka edukacyjna 
Soft Contrast Book

Wygodne mocowanie.
Convenient fixing.

Lekka i poręczna – idealna 
do nauki chwytania.
Light and handy – perfect to train 
grasping.

Wygodne mocowanie.
Convenient fixing.

Duże lusterko zachęca do zabawy.
Big mirror encourages to play.

Odczepiane elementy.
Detachable elements.

Zachęca do leżenia na brzuszku 
i ćwiczy zdolności motoryczne.
Perfect for tummy time, trains 
motor skills.

Potrząsana wydaje delikatne, 
przyjemne dźwięki.
It makes delicate, pleasant sounds.

0m+

0m+

0m+

68/081
17 x 17 cm

 24 szt./pcs

68/080
14 x 19 cm

 24 szt./pcs

68/079
13,5 x 12,5 cm

 12 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

BPA
free
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Sensoryczna układanka piramidka
Sensory Ring Puzzle Pyramid

Miękkie klocki sensoryczne 
Soft Sensory Blocks

Miękkie piłeczki sensoryczne 
Soft Sensory Balls

Różne kolory i tekstury.
Various colors and textures.

Idealne do zabawy, ćwiczeń 
i masażu.
Perfect for playing, exercising and 
massage. 

6 kolorowych elementów, 
wykonanych z miękkiego 
tworzywa.
6 colorful elements made of soft 
material.

Pomagają wspierać zręczność 
i koordynacje oko-ręka u dziecka.
Helps to support baby's dexterity 
and eye-hand coordination.

Uczy kreatywności, cierpliwości 
i umiejętności rozwiązywania 
problemów oraz rozróżniania 
małych i dużych elementów.
Teaches creativity, patience and 
ability to solve problems and see 
the differences between small and 
large elements.

Układanka i elementy pełniące 
funkcję gryzaków.
Puzzle and teethers.

Wypukłe kształty pozwalają na 
dopasowanie i łączenie klocków.
Convex shapes – enable fiting and 
stacking of the blocks.

Piszczek – wydaje dźwięk podczas 
ściskania.
Squeaker – make sounds when 
squeezed.

Różne kolory i tekstury.
Various colors and textures.

Różne kolory, tekstury i rozmiary.
Various colors, textures and size.

6
6 2in1

2in1

6m+

6m+6m+

79/102
12 szt./pcs
5 x 5 cm, 1 szt./pc

 6 szt./pcs

79/402
6 szt./pcs
zielona/green, niebieska/blue, czerwona/red Ø ~7,5 cm
różowa/pink, żółta/yellow, turkusowa/turquoise Ø ~6 cm

 12 szt./pcs

79/103
12 x 10 cm

 48 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

nowość
new
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5 odpinanych zabawek.
5 detachable toys.5

Edukacyjna mata do zabawy z funkcją kojca
Activity Playmat with Playpen

Sensoryczna mata edukacyjna z lusterkiem BabiesBoo
Sensory Educational Play Mat with Mirror BabiesBoo

Sensoryczna mata do zabawy
Multifunctional Discovery Play Mat

Wyjątkowo gruba i miękka.
Extremely thick and soft.

Różne tekstury rozwijają zmysł 
dotyku.
Variety of textures develops the 
sense of touch.

Rośnie razem z dzieckiem –  
mata z funkcją kojca, mata 
z pałąkami i zabawkami oraz  
mata bez pałąków.
Grows with the child – mat with 
function of playpen, mat with toys 
on the arches and mat without 
arches.

3in1

0m+

68/092
50 x Ø 100 cm

 4 szt./pcs

BPA
free

Więcej informacji na stronie 135  
(w kategorii Zabawki sensoryczne).
More information on page 135  
(see on the Sensory Toys category).

Więcej informacji na stronie 141  
(w kategorii Zabawki sensoryczne).
More information on page 141  
(see on the Sensory Toys category).

0m+ 0m+

68/077
złożona/folded - Ø 80 cm, h: 57 cm
rozłożona/unfolded - Ø 110 cm, h: 57 cm

 4 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

68/037
złożona/folded - Ø 80 cm, h: 57 cm
rozłożona/unfolded - Ø 110 cm, h: 57 cm

 4 szt./pcs

• Wyjątkowo gruba i miękka. 
Extremely thick and soft.

• Dwustronna. 
Double-sided.

• 6 odpinanych zabawek. 
6 detachable toys.

• Wyjątkowo gruba i miękka. 
Extremely thick and soft.

• 3w1 – rośnie razem z dzieckiem. 
3in1 – grows with the child.

• 5 odpinanych zabawek. 
5 detachable toys.



150 151

ZABAWA I EDUKACJA • PLAY AND EDUCATION

Maty edukacyjne
Educational Play Mats

Miękkie materiały i dodatkowe 
wypełnienie na brzegach tworzą 
bezpieczną przestrzeń  
dla dziecka.
Soft materials and extra filling  
in the edges create safe space  
for the baby.

5 odpinanych zabawek.
5 detachable toys.

5 odpinanych zabawek.
5 detachable toys.

Zestaw zawiera poduszkę 
wspierającą dziecko  
w leżeniu na brzuszku.
Set includes a pillow that  
supports the baby during  
tummy time.

Mata edukacyjna z zabawkami, 
kojec i mata bez akcesoriów.
Educational mat with toys, playpen 
and mat without accessories.

3in1

81/101
80 x 80 cm, h: 47 cm

 6 szt./pcs

81/100
złożona/folded - 70 x 80 cm, h: 55 cm
rozłożona/unfolded - 105 x 96 cm, h: 55 cm

 6 szt./pcs

0m+ BPA
free

0m+ BPA
free

5
3in1 5

5
Sensoryczna karuzela z pozytywką i Bluetooth BabiesBoo
Sensory Mobile with Music Box/Bluetooth BabiesBoo

0m+

68/093
68 x 37 cm

 6 szt./pcs

BPA
free

Sensoryczna karuzela podróżna BabiesBoo
Sensory Travel Mobile BabiesBoo

0m+

68/091
32 x 14 cm

 12 szt./pcs

BPA
free

Więcej informacji na stronie 134  
(w kategorii Zabawki sensoryczne).
More information on page 134  
(see on the Sensory Toys category).

Więcej informacji na stronie 137  
(w kategorii Zabawki sensoryczne).
More information on page 137  
(see on the Sensory Toys category).

• Z funkcją Bluetooth. 
With Bluetooth function.

• 11 melodii. 
11 melodies.

• 60 minut nieprzerwanej melodii. 
60 minutes of melodies.

• Wygodny klips. 
Convenient clip.

• Duże lusterko. 
Big mirror.

nowość
new

nowość
new
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2/374
 2 szt./pcs

Kontrastowa karuzela pluszowa z pozytywką 
Contrast Musical Mobile

Kontrastowa karuzelka podróżna
Contrast Take Along Mobile

0m+

68/084
30 x 68 cm

 6 szt./pcs

BPA
free

0m+

68/083
12 x 25 cm

 6 szt./pcs

BPA
free

Elektryczna karuzela z projektorem
Musical Mobile with Projector

Karuzela pluszowa 
Soft Musical Mobile

Projektor z kolorowymi 
światełkami.
Projector with colorful lights. 

Odpinane miękkie zabawki.
Detachable soft toys. 

Z pozytywką.
With a music box. 

Nie wymaga baterii.
No batteries needed.

25 melodii i dźwięki natury. 
25 melodies and sounds of nature.

Sterowanie pilotem.
Remote control.

0m+

0m+

75/100_pin
 3 szt./pcs

75/100_blu
 3 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

Więcej informacji na stronie 140  
(w kategorii Zabawki sensoryczne).
More information on page 140  
(see on the Sensory Toys category).

Więcej informacji na stronie 143  
(w kategorii Zabawki sensoryczne).
More information on page 143  
(see on the Sensory Toys category).

• 12 kołysanek. 
12 lullabies.

• 3 dwustronne odpinane zabawki. 
3 double-sided detachable toys.

• 2w1 – rośnie razem z dzieckiem. 
2in1 – grows with the child.

• Wygodny klips. 
Convenient clip.

• 4 odczepiane zabawki. 
4 detachable toys.

• Dwa lusterka. 
Two mirrors.
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0m+

0m+

80/200_pin
18 x 37 cm

 6 szt./pcs

80/201_pin
12 x 16 cm

 12 szt./pcs

80/201_bei
12 x 16 cm

 12 szt./pcs

80/200_bei
18 x 37 cm

 6 szt./pcs
BPA
free

BPA
free

Zabawki pluszowe
Soft Toys

Projektor gwiazd – delikatne, 
kolorowe, subtelnie zmieniające 
się światła.
Star projector – calm, colorful, 
gently changing lights.

Ubranka z naturalnego lnu.
Natural flax clothes.

12 melodii – dźwięki natury, bicie 
serca, śpiew ptaków.
12 melodies – sounds of nature, 
heartbeat, birds singing.

5 poziomów głośności.
5 volume levels.

3 tryby pracy – melodie i projekcja 
gwiazdek, same melodie lub same 
światła.
3 work modes – melodies and star 
projection, only melodies or only 
lights. 

Automatyczne wyłączanie 
po 30 minutach.
Turns off automatically after 
30 minutes. 

Grzechotka.
Rattle. 

Łatwa w utrzymaniu w czystości – 
po usunięciu mechanizmu można 
prać maskotkę ręcznie.
Easy to clean – can be washed by 
hand after removing device.

Kojące melodie, delikatne światła 
i miękka przytulanka.
Soothing melodies, gentle lights 
and soft cuddly toy.

Wyjątkowo miękka, przyjemna 
w dotyku bawełna.
Exceptionally soft cotton, pleasant 
to the touch.

3in1

3in1

0m+ BPA
free

3

30min

77/206_brow
31 x 21 cm

 12 szt./pcs

77/206_pin
31 x 21 cm

 12 szt./pcs
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Zabawki pluszowe
Soft Toys

Wygodne mocowanie.
Convenient fixing.

Wygodny zaczep.
Convenient clip.

Duży rozmiar.
Big size.

Duży rozmiar.
Big size.

77/200
36 x 53 cm

 12 szt./pcs

77/203
26 x 34 cm

 6 szt./pcs

77/202
23 x 30 cm

 12 szt./pcs

0m+ BPA
free 0m+

0m+

BPA
free

BPA
free

Pozytywka.
Music box.
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Zabawki pluszowe
Soft Toys

Wygodny uchwyt.
Convenient handle.

68/076_grey
25 x 26 cm

 24 szt./pcs

68/075_grey
14 x 13 cm

 24 szt./pcs

68/073_grey
12 x 12 cm

 24 szt./pcs

68/074_grey
Ø 12 cm

 24 szt./pcs

68/055_grey
7 x 22,5 cm

 24 szt./pcs

68/053_grey
11 x 27 cm

 12 szt./pcs

0m+ BPA
free

0m+0m+

0m+

0m+ 0m+

Pozytywka.
Music box.

Elastyczne nogi.
Flexible legs.

BPA
free

BPA
free

BPA
free

BPA
free

BPA
free

Lekka i poręczna – wygodna  
do chwytania.
Light and handy – easy to grasp.

Łapanie, turlanie, podrzucanie 
piłki doskonali u dziecka zręczność 
i koordynację.
Catching, rolling, throwing ball 
improves baby's dexterity and 
coordination.

Pacynka na rękę.
A hand puppet.
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Zabawki pluszowe
Soft Toys

68/061
8 x 27 cm
1 szt./pc

 24 szt./pcs

68/060_cor
12 x 37 cm

 24 szt./pcs

2/891
11 x 16 cm

 24 szt./pcs

2/284
1 szt./pc

 72 szt./pcs

68/051
6 x 16 cm
1 szt./pc

 72 szt./pcs

2/890
Ø 12 cm
1 szt./pc

 24 szt./pcs

0m+

0m+ 0m+

0m+

BPA
free 0m+ BPA

free

BPA
free

BPA
free

BPA
free0m+ BPA

free

Zapięcie  
do smoczka.
Soother clip.

14 x 12 cm 14 x 12 cm 11 x 14 cm

10 x 14 cm 14 x 13 cm 14 x 12 cm
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Zabawki pluszowe
Soft Toys

Pluszowe zabawki do wózka
Soft Pram Toys

68/070_tur
19 x 26 cm

 12 szt./pcs

68/063_red
≈ 45 x 28 cm

 12 szt./pcs

68/072_grey
 12 szt./pcs

68/072_pin
 12 szt./pcs

68/043
9 x 25 cm
1 szt./pc

 24 szt./pcs

68/034
7 x 17 cm 
1 szt./pc

 24 szt./pcs

0m+ 0m+

0m+0m+ 0m+BPA
free

BPA
free

Pozytywka i migające 
światełka.
Music box and flashing lights.

Przyciski w kontrastowych 
kolorach, jak w telefonie.
Buttons in contrasting colors, 
like on a phone.

Łatwe do zaczepienia.
Easy to attach.

Idealna do wózka i fotelika 
samochodowego.
Perfect for stroller and baby car 
seat.

BPA
free

BPA
free

BPA
free

68/063_blu
≈ 45 x 28 cm

 12 szt./pcs
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Grzechotki i zabawki interaktywne
Rattles and Interactive Toys

5/200
12 x 8 cm

 12 szt./pcs

56/153_pin
6 x 15 cm

 12 szt./pcs

56/153_tur
6 x 15 cm

 12 szt./pcs

56/145
10 x 11 cm

 12 szt./pcs

2/187_pin
8 x 11 cm

 8 szt./pcs

2/187_gre
8 x 11 cm

 8 szt./pcs

2/450
Ø 10 cm

 24 szt./pcs
0m+

0m+

0m+

0m+

2/187_blu
8 x 11 cm

 8 szt./pcs

BPA
free

BPA
free

BPA
free

BPA
free

0m+ BPA
free

360°

0m+ BPA
free

360°

0m+ BPA
free

360°0m+ BPA
free

2/606_blu
6 x 15,5 cm

 8 szt./pcs

2/457
6 x 14,5 cm

 36 szt./pcs

2/606_pin
6 x 15,5 cm

 8 szt./pcs

2/606_gre
6 x 15,5 cm

 8 szt./pcs

79/101_gre
12,5 x 10 cm

 36 szt./pcs

79/101_red
12,5 x 10 cm

 36 szt./pcs
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Zestaw odkręcanych zabawek silikonowych do kąpieli
Set Of Twisted Silicone Bath Toys

Zabawki do kąpieli
Bath Toys

80/308
8 cm x Ø 6 cm 
4 szt./pcs

 12 szt./pcs

79/105
6 x 9 cm
4 szt./pcs

 12 szt./pcs

79/400
5 x 8 cm
4 szt./pcs

 48 szt./pcs6m+ 12m+ BPA
free

2w1 – zabawki do kąpieli i gryzaki.
2in1 – bath toys and teethers.

Można dowolnie łączyć 
górne i dolne części, dzięki 
czemu rozwijają wyobraźnię 
i kreatywność.
You can combine the upper and 
lower parts freely, thanks to which 
develop the imagination and 
creativity.

Różne kolory, kształty i tekstury.
Various colors, shapes and textures.

Otwierana konstrukcja umożliwia 
dokładne umycie i osuszenie ich 
w środku.
The opening structure allows toys 
to be thoroughly washed and dried 
inside.

Napełnione wodą po 
naciśnięciu pryskają wodą.
Filled with water, they spray water 
when pressed.

Miękki silikon – delikatny dla 
wrażliwych dziąseł.
Soft silicone – gentle for sensitive 
gums.

4

3m+ BPA
free

2/994
6 x 5 cm
1 szt./pc

 12 szt./pcs

2/992
7 x 7 cm
1 szt./pc

 12 szt./pcs

2/990
7 x 7 cm
1 szt./pc

 12 szt./pcs

0m+ BPA
free

0m+ BPA
free 0m+ BPA

free

BPA
free

nowość
new
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Zestaw zabawek do kąpieli z przyssawkami
Bath Toys with Suction Cups

Kostki edukacyjne
Educational Blocks

Książeczki do kąpieli
Bath Books

80/003
12 x 10 cm
5 szt./pcs

 12 szt./pcs

2/817
7,5 x 7,5 x 7,5 cm
6 szt./pcs

 24 szt./pcs 6m+ BPA
free

Zabawki z przyssawkami 
i antypoślizgowa mata do kąpieli.
Toys with suction cups and non-slip 
bath mat.

2in1

0m+ BPA
free

2/803
13 x 13 cm
1 szt./pc

 24 szt./pcs

2/083
13 x 13 cm
1 szt./pc

 24 szt./pcs

74/014
9 x 9 cm
2 szt./pcs

 12 szt./pcs

6m+ BPA
free

6m+ BPA
free

6m+ BPA
free
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Zestawy kreatywnych zabawek do kąpieli
Sets of Creative Bath Toys

56/000
7 x 7 cm
3 szt./pcs

 12 szt./pcs

9m+ BPA
free

79/106
4 szt./pcs 
Występuje w różnych wersjach 
kolorystycznych/Available in different colors
od/from 5,5 x 4,5 cm
do/to 10 x 10 cm

 6 szt./pcs

79/104
23 x 20 cm

 6 szt./pcs

12m+ BPA
free18m+ BPA

free

Z deszczownicą – otwory o różnej 
wielkości tworzą „deszcz” 
i zachęcą do zabawy.
Rain shower – different sized holes 
create "rain" and encourage to play.

Z deszczownicą – otwory o różnej 
wielkości tworzą „deszcz” 
i zachęcą do zabawy.
Rain shower – different sized holes 
create "rain" and encourage to play.

Elementy obrotowe, młynki 
wodne, deszczownica oraz 
łopatka dają możliwość 
zabawy na wiele sposobów.
Swivel elements, water mills, 
a sprinkler and a paddle give 
many ways to play.

Kompaktowa – możliwość 
wkładania mniejszych klocków 
w większe.
Compact – ability to assemble 
smaller toys into one.

Praktyczne przyssawki 
– umożliwiają montaż 
na ścianie lub na brzegu 
wanny.
Practical suction cups – can 
be attached to the wall or 
the edge of the bathtub.

56/498
9 x 6 cm
3 szt./pcs

 6 szt./pcs

9m+ BPA
free
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Niania elektroniczna EasyStart Plus
EasyStart Plus Baby Monitor

Zasięg do 300 metrów.*
Operating range up to 300 meters.*

Regulacja czułości mikrofonu 
i głośności odbiornika (5 poziomów).
Adjustable microphone sensitivity 
and unit volume (5 levels).

Lampka nocna aktywowana zdalnie.
Remotely activated night lamp.  

Funkcja walkie-talkie – można mówić 
do dziecka.
Walkie-talkie function – can talk to 
the baby. 

Kołysanki – 5 melodii do wyboru.
Lullabies – 5 different melodies.

2 typy zasilania: akumulatorowe lub 
sieciowe.
2 types of power supply: 
rechargeable battery or mains power.

Wyświetlanie temperatury pokoju 
dziecięcego.
Display of the baby's room 
temperature.

Funkcja Eco Control – oszczędza 
energię i minimalizuje emisję fal 
o wysokiej częstotliwości.
Eco Control function - saves energy 
and minimizes the emission of high 
frequency waves.

Wysoka jakość dźwięku bez 
zakłóceń.
High quality sound without 
interference.

Alarmy optyczne i dźwiękowe – 
intensywność płaczu dziecka, utrata 
połączenia między jednostkami, 
niski poziom naładowania baterii.
Visual and audible alarms – intensity 
of baby's crying, loss of connection 
between units, low battery.

300 m

77/101
 4 szt./pcs

*Zasięg w pomieszczeniu do 50 metrów, na zewnątrz do 300 metrów. 
*Indoor range up to 50 meters, outdoor range up to 300 meters.

Bezpieczeństwo
Safety
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Zabezpieczenia
Protection

10/821
1 szt./pc

 24 szt./pcs

10/822
2 szt./pcs

 24 szt./pcs

74/011
2 szt./pcs

 12 szt./pcs

13/100
4 szt./pcs

 30 szt./pcs

13/113
4 szt./pcs 
(długie bolce/long pins)

 30 szt./pcs

74/010
2 szt./pcs

 24 szt./pcs

74/012
4 szt./pcs

 12 szt./pcs

Zabezpieczenie szuflad
Drawer Safety Lock

Wielofunkcyjne zabezpieczenie (długie)
Multi-Purpose Safety Lock (long)

Zabezpieczenia gniazd
Socket Covers

Taśma zabezpieczająca z rzepem
Multi-Purpose Safety Lock with Velcro

Wielofunkcyjne zabezpieczenie (krótkie)
Multi-Purpose Safety Lock (short)

Osłony narożnikowe
Corner Cushions
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35/231_blu 
35/231_pin
Butelka / 
Bottle 120 ml  

35/233_pin 
35/233_blu 
Butelka / 
Bottle 120 ml  

74/027_blu 
74/027_red 
74/027_bei
Śliniak silikonowy  
z kieszonką / Silicone 
Bib with Pocket

51/026_blu 
51/026_pin
Tasiemka do smoczka / 
Soother Clip with Ribbon

10/877
Łańcuszek do smoczka /
Soother Holder

51/025_pin 
51/025_grey
Tasiemka do smoczka / 
Soother Clip with Ribbon

22/647_blu 
22/647_pin
Smoczek 
uspokajający / 
Soother

22/650_pin 
22/650_blu
Smoczek 
uspokajający / 
Soother

22/565_blu 
22/565_pin 
22/565_bei
Smoczek uspokajający / 
Soother

22/580_blu 
22/580_pin 
22/580_bei
Smoczek uspokajający / 
Soother

9/227_blu 
9/227_red 
9/227_bei
Zestaw naczyń / 
Tableware Set

26/901_blu 
26/901_pin
Pieluszki muślinowe / 
Muslin Squares

35/216_blu 
35/216_pin 
35/216_bei
Butelka / 
Bottle 120 ml  

35/217_blu 
35/217_pin 
35/217_bei
Butelka / 
Bottle 240 ml  

56/612_blu 
56/612_pin
Kubek z silikonowym 
ustnikiem / Cup with 
Silicone Spout 150 ml

56/613_blu 
56/613_pin
Kubek z silikonowym 
ustnikiem / Cup with 
Silicone Spout 250 ml

35/232_blu 
35/232_pin
Butelka / 
Bottle 240 ml  

35/234_pin 
35/234_blu
Butelka / 
Bottle 240 ml  

56/607_blu 
56/607_red
Kubek z rurką  
z odważnikiem /  
Cup with Weighted 
Straw 270 ml

Kolekcja Bonjour Paris
Collection

Kolekcja Royal Baby
Collection

Kolekcja Newborn Baby
Collection
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35/221_blu 
35/221_pin 
35/221_gre
Butelka / 
Bottle 240 ml  

35/222_blu 
35/222_pin 
35/222_gre
Butelka / 
Bottle 300 ml  

35/220_blu 
35/220_pin 
35/220_gre
Butelka / 
Bottle 120 ml  

56/510_bei 
56/510_tur
Bidon / 
Sport Cup 350 ml

51/008_bei 
51/008_tur
Pojemnik na przekąski /  
Snack Keeper 200 ml

4/520_bei 
4/520_gre 
4/520_ora
Miska / Bowl 490 ml

9/232_bei 
9/232_tur 
9/232_ora
Śliniak / Bib

56/500_bei 
56/500_tur
Kubek z rurką /  
Cup with Straw 400 ml

35/207_blu 
35/207_pin 
35/207_gre
Kubek z miękkim 
ustnikiem / Cup with 
Silicone Spout 120 ml

35/208_blu 
35/208_pin 
35/208_gre
Kubek z miękkim 
ustnikiem / Cup with 
Silicone Spout 240 ml

56/606_grey 
56/606_pin 
56/606_yel
Kubek z rurką 
z odważnikiem /  
Cup with Weighted 
Straw 270 ml

51/023_blu 
51/023_pin 
51/023_tur
Tasiemka do smoczka /  
Soother Clip with Ribbon

4/519_grey 
4/519_tur 
4/519_yel
Miska melaminowa / 
Melamine Bowl 270 ml

56/523_grey 
56/523_pin 
56/523_yel
Zestaw naczyń / 
Tableware Set

34/920_leni 
34/920_pand 
34/920_koal 
34/920_lama
Smoczek 
uspokajający / 
Soother

Kolekcja Exotic Animals
Collection

Kolekcja Hello Little
Collection

4/530_grey 
4/530_tur 
4/530_yel
Łyżki melaminowe /  
Melamine Spoons
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11/841
Butelka / 
Bottle 250 ml  

35/206
Butelka / 
Bottle 240 ml  11/823

Butelka / 
Bottle 120 ml  

35/204
Butelka / 
Bottle 300 ml  11/851

Butelka / 
Bottle 120 ml  

35/205
Butelka / 
Bottle 120 ml  

56/512_blu
Kubek /  
Cup 320 ml

4/411
Talerz / Plate

21/300
Miska / Bowl 350 ml

4/412
Miska / Bowl 270 ml

31/200_blu 
31/200_pin 
31/200_gre
Kubek / Cup 250 ml

9/477_whi 
9/477_pin 
9/477_blu
Sztućce / Cutlery

9/477_blu 
9/477_pin 
9/477_whi
Sztućce / Cutlery

Smoczek 
uspokajający / 
Soother

Smoczek 
uspokajający / 
Soother

2/919
Śliniak / Bib

15/109
Śliniak / Bib

10/889
Łańcuszek do smoczka /
Soother Holder

11/845
Butelka / 
Bottle 250 ml

Kolekcja Cute Animals
Collection

Kolekcja Toys
Collection
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68/092 68/093

68/085

68/09068/09168/087

68/088 68/089 68/086 68/081

68/079 68/083

68/071_red

68/077 68/084

68/082 68/080

Zabawki sensoryczne – kolekcja BabiesBoo
Sensory Toys – Collection

Zabawki sensoryczne – kolekcja Sensory
Sensory Toys – Collection
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68/055_grey 68/053_grey
77/203 77/202

77/200

68/076_grey68/074_grey

68/073_grey 68/075_grey

Kolekcja Bears
Collection

Kolekcja Mouse
Collection



PORADNIKI • LEAFLET GUIDES EKSPOZYTORY • SHOP DISPLAYS

186 187

2
0

5
 cm

70 cm
40 cm

Strip
Strip
Surowiec: plastik
Raw material: plastic 

Pudełko na smoczki
Soothers Box
Surowiec: karton 
Raw material: cardboard

Ilość smoczków: 9 szt. 
Quantity of soothers: 9 pcs

Kartonowy stojak obrotowy 
Rotary Cardboard Stand
Surowiec: karton kaszerowany 
Raw material: corrugated cardboard

Ilość haków/półek: 24/1 
Quantity of hooks/shelves: 24/1

8
7 cm

71 cm

30 cm

30
 cm

Regał kratka
Grille Stand
Surowiec:  
plastik, metal 
Raw material:  
plastic, metal 

Ilość haków/półek: 25/1 
Quantity  
of hooks/shelves: 25/1

4 cm

13 cm

84/302

82/610

84/148

84/474

Wyprawka pełna troski
Przygotowana przez mamy dla 
mam we współpracy z położną
*Położna i edukatorka laktacyjna Katarzyna Orawiec-Rymszewicz, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Położna poleca

Wspieraj rozwój Maluszka   
od pierwszych chwil 
 z sensorycznymi zabawkami

* Fizjoterapeutka dziecięca Magdalena Zujewicz (@fizjoterapeutka_z_misja) rekomenduje zabawki sensoryczne Canpol babies.

Fizjoterapeutka
poleca*

Dobrze spakuj torbę  
do szpitala
Pack Your Hospital Bag Wisely

Poradnik zawiera listę wyprawkową z niezbędnymi 
produktami z oferty Canpol babies oraz innymi 
rzeczami potrzebnymi dla mamy i dziecka do 
szpitala. Przygotowany we współpracy z położną  
i edukatorką laktacyjną.

The guide contains a checklist with all must-haves 
products, including Canpol babies products, and 
others needed things for the mother and child to the 
birth bag for hospital. Prepared in cooperation  
with a midwife and lactation educator.

82/491

Wspieraj rozwój Maluszka od 
pierwszych chwil z sensorycznymi 
zabawkami #BabiesBoo
Support baby’s early development 
with #BabiesBoo Sensory Toys

Poradnik odpowiada na pytania jaka powinna 
być pierwsza zabawka dziecka, czym są zabawki 
sensoryczne i jak wspierają rozwój zmysłów dziecka. 
Zawiera opis wszystkich zabawek sensorycznych 
z kolekcji BabiesBoo oraz wskazówki  
od fizjoterapeuty.

The guide answers the questions of what a baby's 
first toy should be, what sensory toys are and 
how they support the development of a baby's 
senses. It contains a description of all sensory toys 
from the BabiesBoo collection and tips from the 
physiotherapist.

84/481
20 cm

40,5 cm

10
,5

 cm
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Papierowa owijka
Paper wrapper

13.

Torebka foliowa 
Plastic bag

14.

Kartonik
Open card

Pudełko kartonowe 
z plastikowym wieczkiem
Cardboard box with  
plastic lid

18.

19.

Owijka kartonowa
Carton sleeve

20.

Pudełko kartonowe
z okienkiem, typ 3
Window carton box, 
type 3 

21.
Torebka foliowa
Foil bag

16.

Torebka foliowa
Foil bag

17.

Torebka foliowa  
z przywieszką 
Plastic bag with header 

15.

Pudełko kartonowe 
z rączką
Carton box with 
handle 

22.

Etui do dezynfekcji 
z przywieszką
Disinfection case with a tag

1.

Mała wytłoczka
Small blister 

2.

Średnia wytłoczka 
Medium blister

3.

Kartonik z wytłoczką 
Blister card

4.

Podwójny papierowy 
blister
Double paper blister 

5.

Zawieszka
Hangtag 

6.

Torebka foliowa z wieszakiem
Plastic bag with hanger

7.

Zadrukowana torebka foliowa
Printed plastic bag

8.

Pudełko kartonowe, typ 1
Carton box, type 1

9.

Pudełko kartonowe
z okienkiem, typ 1
Window carton box, type 1 

11.

Pudełko tekturowe
Cardboard box

10.

Pudełko kartonowe
z okienkiem, typ 2
Window carton box, type 2 

12.
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Indeks numerów katalogowych z rodzajami opakowań
Catalogue Numbers List with Packaging Type

1/500 ......................- ...............45

1/652 ................... 10 .............25

1/653 ................... 10 .............25

1/654 ................... 10 .............25

2/008 .....................4 ........... 122

2/083 ................... 15 .......... 169

2/100 .....................6 ..............62

2/103 ................... 15 .............86

2/118 .....................2 ........... 117

2/132 .....................4 ........... 125

2/187_blu .............4 ........... 164

2/187_gre .............4 ........... 164

2/187_pin .............4 ........... 164

2/207 .....................4 ........... 122

2/221 .....................4 ........... 122

2/284 .....................4 ........... 161

2/294 .....................4 ........... 122

2/374 ................... 21 .......... 153

2/404 ................... 15 .............85

2/410 ................... 15 .............44

2/413 ................... 15 .............44

2/417 .....................4 ........... 112

2/419 .....................4 ........... 112

2/421 .....................4 ........... 110

2/424 .....................4 ........... 113

2/434 .....................2 ........... 103

2/435 .....................2 ........... 103

2/450 .....................4 ........... 164

2/457 .....................4 ........... 165

2/606_blu .............4 ........... 165

2/606_gre .............4 ........... 165

2/606_pin .............4 ........... 165

2/781 .....................4 ........... 108

2/782 .....................4 ........... 108

2/803 ................... 15 .......... 169

2/809 .....................4 ........... 111

2/810 .....................4 ........... 111

2/812 .....................4 ........... 122

2/817 ................... 15 .......... 168

2/859 .....................4 ........... 122

2/890 .....................6 ........... 160

2/891 ................... 15 .......... 160

2/938 .....................3 ..............81

2/990 ................... 15 .......... 167

2/992 ................... 15 .......... 167

2/994 ................... 15 .......... 167

3/115 ................... 19 .......... 109

4/102_pin ........... 13 .............62

4/102_yel ............ 13 .............62

4/111 ................... 15 .............65

4/401_blu ........... 12 .............71

4/401_pin ........... 12 .............71

4/401_red ........... 12 .............71

4/401_tur ........... 12 .............71

4/411 ......................- ...............76

4/412 ......................- ...............74

4/413 .....................6 ..............62

4/519_grey ............- ...............73

4/519_tur ..............- ...............73

4/519_yel ...............- ...............73

4/520_bei ..............- ...............73

4/520_gre ..............- ...............73

4/520_ora ..............- ...............73

4/530_grey ...........3 ..............80

4/530_tur .............3 ..............80

4/530_yel ..............3 ..............80

5/118 .....................2 ........... 116

5/119 .....................2 ........... 116

5/119med .............2 ........... 116

5/200 ................... 18 .......... 164

5/201 .....................4 ........... 125

5/202 .....................4 ........... 125

5/203 .....................4 ........... 125

5/300 .....................4 ........... 114

7/402 ................... 15 .............44

7/406_blu .............4 ........... 113

7/406_whi ............4 ........... 113

7/408 ................... 15 .............64

9/104med .............4 ........... 114

9/115_blu ........... 12 .......... 107

9/115_pin ........... 12 .......... 107

9/117 .....................2 ........... 109

9/119 .....................2 ........... 117

9/227_bei ........... 20 .............70

9/227_blu ........... 20 .............70

9/227_red ........... 20 .............70

9/232_bei ........... 15 .............84

9/232_ora ........... 15 .............84

9/232_tur ........... 15 .............84

9/234_tur ........... 15 .............85

9/236_pin ........... 15 .............84

9/237_blu ........... 15 .............84

9/237_red ........... 15 .............84

9/319 ................... 10 .......... 115

9/477_blu .............4 ..............82

9/477_pin .............4 ..............82

9/477_whi ............4 ..............82

9/501 .....................2 ........... 123

9/581 .....................3 ..............81

9/598 .....................9 ..............15

9/599 .....................9 ..............15

9/600 .....................9 ..............15

9/808 .....................4 ........... 111

9/809 .....................4 ........... 111

9/813 .....................4 ........... 111

9/814_blu ........... 11 .......... 111

9/814_pin ........... 11 .......... 111

10/821 ...................3 ........... 174

10/822 ...................2 ........... 174

10/873 ...................2 ........... 103

10/876 ...................2 ........... 103

10/877 ...................2 ........... 102

10/889 ...................2 ........... 102

10/890 ...................2 ........... 102

11/823 ....................- ...............38

11/841 ....................- ...............38

11/845 ....................- ...............38

11/851 ....................- ...............38

12/204 ................. 11 .............26

12/210 ................. 15 .............27

12/211 ................. 10 .............21

12/212 ................. 10 .............19

12/213 ................. 15 .............27

12/214 ................. 15 .............27

12/215 ................. 10 .............22

12/216 ................. 10 .............23

12/217 ...................9 ..............24

13/100 ...................5 ........... 174

13/107 ...................2 ........... 124

13/109 ...................2 ........... 123

13/113 ...................5 ........... 174

13/118 ...................2 ........... 123

14/000  ..................9 .............  25

15/104 ................. 15 .............87

15/109 ................. 15 .............87

15/114_pin ......... 15 .............87

15/114_tur ......... 15 .............87

18/114 ...................2 ..............37

18/115 ...................2 ..............37

18/116 ...................2 ..............37

18/117 ...................2 ..............37

18/118 ...................2 ..............37

18/124 ...................2 ..............37

18/125 ...................2 ..............37

18/126 ...................2 ..............37

18/127 ...................2 ..............37

18/128 ...................2 ..............37

18/130 ...................2 ..............37

18/314 ...................2 ..............37

18/315 ...................2 ..............37

18/316 ...................2 ..............37

18/317 ...................2 ..............37

18/318 ...................2 ..............37

18/330 ...................2 ..............37

18/602 ...................1 ..............24

18/603 ...................1 ..............24

21/300 ................. 12 .............74

21/488 ...................3 ..............81

21/719 ...................2 ..............31

21/720 ...................2 ..............31

21/721 ...................2 ..............31

21/722 ...................2 ..............31

21/723 ...................2 ..............31

21/724 ...................2 ..............31

21/729 ...................2 ..............31

21/730 ...................2 ..............31

21/731 ...................2 ..............31

21/732 ...................2 ..............31

21/733 ...................2 ..............31

21/734 ...................2 ..............31

22/410 ...................2 ..............99

22/415 ...................2 ..............99

22/416 ...................2 ..............95

22/417 ...................2 ..............95

22/418 ...................2 ..............95

22/419 ...................2 ..............97

22/420 ...................2 ..............97

22/421 ...................2 ..............97

22/422 ...................2 ..............99

22/423 ...................2 ..............99

22/424 ...................2 ..............99

22/428 ...................2 ..............99

22/429 ...................2 ..............99

22/431 ...................2 ..............98

22/432 ...................2 ..............98

22/435 ...................2 ..............99

22/500 ...................2 ..............97

22/501 ...................2 ..............97

22/502 ...................2 ..............97

22/506 ...................2 ..............97

22/507 ...................2 ..............97

22/508 ...................2 ..............97

22/562 ...................2 ..............98

22/563 ...................2 ..............98

22/564 ...................2 ..............98

22/565_bei ...........2 ..............97

22/565_blu ...........2 ..............97

22/565_pin ...........2 ..............97

22/566_bei ...........2 ..............97

22/566_blu ...........2 ..............97

22/566_pin ...........2 ..............97

22/567_bei ...........2 ..............97

22/567_blu ...........2 ..............97

22/567_pin ...........2 ..............97

22/568 ...................2 ..............95

22/569 ...................2 ..............95

22/570 ...................2 ..............95

22/580_bei ...........2 ..............95

22/580_blu ...........2 ..............95

22/580_pin ...........2 ..............95

22/581_bei ...........2 ..............95

22/581_blu ...........2 ..............95

22/581_pin ...........2 ..............95

22/582_bei ...........2 ..............95

22/582_blu ...........2 ..............95

22/582_pin ...........2 ..............95

22/593 ...................2 ..............99

22/594 ...................2 ..............99

22/595 ...................2 ..............99

22/596 ...................2 ..............99

22/597 ...................2 ..............99

22/606 ...................2 ..............99

22/607 ...................2 ..............99

22/639 ...................2 ..............99

22/640 ...................2 ..............99

22/641 ...................2 ..............99

22/642 ...................2 ..............99

22/643 ...................2 ..............99

22/647_blu ...........1 ..............91

22/647_pin ...........1 ..............91

22/648_blu ...........1 ..............91

22/648_pin ...........1 ..............91

22/649_blu ...........1 ..............91

22/649_pin ...........1 ..............91

22/650_blu ...........1 ..............90

22/650_pin ...........1 ..............90

22/651_blu ...........1 ..............90

22/651_pin ...........1 ..............90

22/652_blu ...........1 ..............92

22/652_pin ...........1 ..............92

22/653_blu ...........1 ..............92

22/653_pin ...........1 ..............92

22/654_blu ...........1 ..............92

22/654_pin ...........1 ..............92

Nr katalogowy
Cat. number

Typ opakowania
Packaging Type

Strona
Page
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31/418 ...................3 ..............82

31/419_blu ...........3 ..............78

31/419_pin ...........3 ..............78

34/920_koal .........5 ..............94

34/920_lama .......5 ..............94

34/920_leni ..........5 ..............94

34/920_pand .......5 ..............94

34/921_koal .........5 ..............94

34/921_lama .......5 ..............94

34/921_leni ..........5 ..............94

34/921_pand .......5 ..............94

34/922_koal .........5 ..............94

34/922_lama .......5 ..............94

34/922_leni ..........5 ..............94

34/922_pand .......5 ..............94

35/204 ...................6 ..............35

35/205 ...................6 ..............35

35/206 ...................6 ..............35

35/207_blu ...........6 ..............53

35/207_gre ..........6 ..............53

35/207_pin ...........6 ..............53

35/208_blu ...........6 ..............53

35/208_gre ..........6 ..............53

35/208_pin ...........6 ..............53

35/216_bei ......... 11 .............33

35/216_blu ...........6 ..............33

35/216_pin ...........6 ..............33

35/217_bei ...........6 ..............33

35/217_blu ...........6 ..............33

35/217_pin ...........6 ..............33

35/220_blu ...........6 ..............34

35/220_gre ..........6 ..............34

35/220_pin ...........6 ..............34

35/221_blu ...........6 ..............34

35/221_gre ..........6 ..............34

35/221_pin ...........6 ..............34

35/222_blu ...........6 ..............34

35/222_gre ..........6 ..............34

35/222_pin ...........6 ..............34

35/231_blu ......... 11 .............32

35/231_pin ......... 11 .............32

35/232_blu ......... 11 .............32

35/232_pin ......... 11 .............32

35/233_blu ......... 11 .............32

35/233_pin ......... 11 .............32

35/234_blu ......... 11 .............32

35/234_pin ......... 11 .............32

42/101 ....................- ...............41

42/102 ....................- ...............41

42/201 ....................- ...............41

42/202 ....................- ...............41

50/101 ...................6 ..............46

50/102 ...................6 ..............46

50/103 ...................6 ..............46

51/000 ...................4 ........... 120

51/003 ...................4 ........... 120

51/004 ...................4 ........... 120

51/005 ...................4 ........... 120

51/006 ...................4 ........... 120

51/007 ...................4 ........... 120

51/008_bei ...........4 ..............77

51/008_tur ...........4 ..............77

51/010_blu ...........4 ..............80

51/010_pin ...........4 ..............80

51/023_blu ...........4 ........... 100

51/023_pin ...........4 ........... 100

51/023_tur ...........4 ........... 100

51/025_grey ........4 ........... 101

51/025_pin ...........4 ........... 101

51/026_blu ...........4 ........... 101

51/026_pin ...........4 ........... 101

51/400_pin ......... 13 .............72

51/400_tur ......... 13 .............72

51/401_pin ......... 13 .............75

51/401_tur ......... 13 .............75

51/500_blu ...........4 ........... 110

51/500_pin ...........4 ........... 110

53/000 ..................P* .............77

56/000 ................. 10 .......... 171

56/005 ................. 15 .............65

56/007 ...................4 ........... 117

56/010 ...................4 ..............68

56/011 ...................4 ..............68

56/013 ...................4 ........... 100

56/014_grey ........4 ..............48

56/014_whi ..........4 ..............48

56/105_gre ..........4 ..............68

56/105_pin ...........4 ..............68

56/106 ................. 15 .............65

56/109_blu ......... 13 .............61

56/109_gre ........ 13 .............61

56/109_pin ......... 13 .............61

56/110_pin ......... 13 .............67

56/110_tur ......... 13 .............67

56/111 ................. 13 .............67

56/113_blu ......... 13 .............61

56/113_gre ........ 13 .............61

56/113_pin ......... 13 .............61

56/122 ...................5 ..............44

56/127 ...................4 ........... 126

56/131 ...................4 ..............68

56/136 ...................4 ........... 126

56/139 ...................4 ........... 127

56/142 ...................4 ........... 108

56/145 ...................4 ........... 164

56/146 ...................4 ........... 128

56/152_blu ...........4 ........... 126

56/152_pin ...........4 ........... 126

56/152_red ..........4 ........... 126

56/152_yel ...........4 ........... 126

56/153_pin ...........4 ........... 165

56/153_tur ...........4 ........... 165

56/154 ...................2 ........... 117

56/159 ...................2 ........... 109

56/160_blu ...........4 ........... 112

56/160_pin ...........4 ........... 112

56/160_whi ..........4 ........... 112

56/161_cor ..........4 ........... 128

56/161_tur ...........4 ........... 128

56/303 ...................4 ..............65

56/498 ...................4 ........... 170

56/500_bei ......... 13 .............59

56/500_tur ......... 13 .............59

56/510_bei ......... 13 .............60

56/510_tur ......... 13 .............60

56/512_blu ......... 13 .............53

56/512_pin ......... 13 .............53

56/512_red ........ 13 .............53

56/512_tur ......... 13 .............53

56/515_pin ......... 13 .............60

56/515_tur ......... 13 .............60

56/516_blud ...... 13 .............60

56/516_blul ....... 13 .............60

56/517 ................. 13 .............58

56/518 ................. 13 .............58

56/520 ................. 13 .............58

56/521 ................. 13 .............58

56/522_grey ...... 13 .............59

56/522_pin ......... 13 .............59

56/522_yel ......... 13 .............59

56/523_grey ...... 13 .............69

56/523_pin ......... 13 .............69

56/523_yel ......... 13 .............69

56/580 ...................3 ..............81

56/582 ...................4 ..............81

56/600 ...................2 ..............64

56/605 ................. 13 .............56

56/606_grey ...... 13 .............54

56/606_pin ......... 13 .............54

56/606_yel ......... 13 .............54

56/607_blu ......... 13 .............54

56/607_red ........ 13 .............54

56/609_grey ........4 ..............65

56/609_pin ...........4 ..............65

56/610_gre ..........4 ........... 125

56/610_pin ...........4 ........... 125

56/610_red ..........4 ........... 125

56/611_blu ...........4 ..............79

56/611_grey ........4 ..............79

56/611_pin ...........4 ..............79

56/612_blu ......... 13 .............52

56/612_pin ......... 13 .............52

56/613_blu ......... 13 .............52

56/613_pin ......... 13 .............52

56/614_pin ......... 13 .............52

56/614_yel ......... 13 .............52

56/615_pin ......... 13 .............52

56/615_yel ......... 13 .............52

56/616 ...................4 ..............64

57/300_blu ......... 13 .............56

57/300_pin ......... 13 .............56

57/301 ...................2 ..............64

23/292 ...................2 ..............94

23/293 ...................2 ..............94

23/910_grey ........1 ..............93

23/910_pin ...........1 ..............93

26/110 ................. 14 .......... 106

26/204 ...................9 ..............16

26/205 ...................9 ..............16

26/206 ...................9 ..............16

26/751 ...................9 ..............16

26/752 ...................9 ..............16

26/753 ...................9 ..............16

26/754 ...................9 ..............16

26/755 ...................9 ..............16

26/756 ...................9 ..............16

26/757 ...................9 ..............16

26/758 ...................9 ..............16

26/759 ...................9 ..............16

26/760 ...................9 ..............16

26/761 ...................9 ..............16

26/762 ...................9 ..............16

26/763 ...................9 ..............16

26/764 ...................9 ..............16

26/765 ...................9 ..............16

26/766 ...................9 ..............16

26/767 ...................9 ..............16

26/768 ...................9 ..............16

26/769 ...................9 ..............16

26/770 ...................9 ..............16

26/802_grey ........7 ........... 105

26/802_tur ...........7 ........... 105

26/803_grey ........7 ........... 105

26/900_blu ......... 15 .............86

26/900_pin ......... 15 .............86

26/901_blu ...........7 ........... 106

26/901_pin ...........7 ........... 106

31/200_blu ......... 13 .............57

31/200_gre ........ 13 .............57

31/200_pin ......... 13 .............57

31/300 ................. 13 .............57

31/404 ................. 13 .............57

31/406_blu ......... 12 .............74

31/406_gre ........ 12 .............74

31/406_pin ......... 12 .............74

22/655_bei ...........1 ..............92

22/655_blu ...........1 ..............92

22/655_pin ...........1 ..............92

22/656_bei ...........1 ..............92

22/656_blu ...........1 ..............92

22/656_pin ...........1 ..............92

22/657_bei ...........1 ..............92

22/657_blu ...........1 ..............92

22/657_pin ...........1 ..............92

22/658_blu ...........1 ..............91

22/658_pin ...........1 ..............91

22/659_blu ...........1 ..............91

22/659_pin ...........1 ..............91

22/660_blu ...........1 ..............91

22/660_pin ...........1 ..............91

23/221_blu ...........2 ..............98

23/221_red ..........2 ..............98

23/221_yel ...........2 ..............98

23/222_blu ...........2 ..............98

23/222_red ..........2 ..............98

23/222_yel ...........2 ..............98

23/256 ...................2 ..............96

23/257 ...................2 ..............96

23/258 ...................2 ..............96

23/259 ...................2 ..............96

23/260 ...................2 ..............96

23/261 ...................2 ..............96

23/268_blu ...........2 ..............94

23/268_pin ...........2 ..............94

23/269_blu ...........2 ..............94

23/269_pin ...........2 ..............94

23/270_blu ...........2 ..............94

23/270_pin ...........2 ..............94

23/271 ...................2 ..............96

23/272 ...................2 ..............96

23/273 ...................2 ..............96

23/277_blu ...........2 ..............98

23/277_pin ...........2 ..............98

23/277_tur ...........2 ..............98

23/278_blu ...........2 ..............98

23/278_pin ...........2 ..............98

23/278_tur ...........2 ..............98

23/291 ...................2 ..............94
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59/100 ....................- ...............39

59/200 ....................- ...............39

59/205 ....................- ...............39

59/300 ....................- ...............40

59/400 ....................- ...............40

59/582_blu ...........4 ..............78

59/582_pin ...........4 ..............78

68/034 ................. 18 .......... 162

68/037 ................. 18 .......... 149

68/043 ................. 18 .......... 162

68/051 ...................6 ........... 161

68/053_grey ...... 18 .......... 159

68/055_grey ...... 18 .......... 158

68/060_cor ........ 18 .......... 160

68/071_red ........ 18 .......... 160

68/061_red ........ 18 .......... 142

68/063_blu ......... 18 .......... 163

68/063_red ........ 18 .......... 163

68/070_tur ......... 18 .......... 162

68/072_grey ...... 18 .......... 163

68/072_pin ......... 18 .......... 163

68/073_grey ........6 ........... 158

68/074_grey ........6 ........... 158

68/075_grey ........6 ........... 159

68/076_grey ........6 ........... 159

68/077 ................. 22 .......... 141

68/079 ................. 18 .......... 144

68/080 ................. 18 .......... 144

68/081 ................. 18 .......... 145

68/082 ................. 18 .......... 142

68/083 ................. 12 .......... 143

68/084 ................. 22 .......... 140

68/085 ................. 18 .......... 136

68/086 ................. 18 .......... 138

68/087 ................. 18 .......... 138

68/088 ................. 18 .......... 133

68/089 ................. 18 .......... 136

68/090 ................. 18 .......... 139

68/091 ................. 12 .......... 137

68/092 ................. 22 .......... 135

68/093 ................. 21 .......... 134

69/009 ...................6 ..............47

69/010 ...................6 ..............47

70/001 ...................9 ..............26

73/001 ...................9 ..............15

73/002 ...................9 ..............15

73/003 ...................8 ..............12

74/005 ....................- ...............76

74/006 ................. 15 .......... 107

74/010 ...................4 ........... 174

74/011 ...................4 ........... 174

74/012 ...................4 ........... 174

74/014 ................. 15 .......... 169

74/015 ...................4 ........... 122

74/016 ...................4 ........... 122

74/018 ...................4 ........... 127

74/019 ...................4 ..............82

74/020 ................. 15 .............83

74/024_blu ......... 15 .............83

74/024_pin ......... 15 .............83

74/027_bei ......... 15 .............83

74/027_blu ......... 15 .............83

74/027_red ........ 15 .............83

74/054_blu ......... 11 .............63

74/054_pin ......... 11 .............63

74/055 ...................4 ..............65

75/100_blu ......... 22 .......... 153

75/100_pin ......... 22 .......... 153

77/052 ................. 10 .............42

77/053 ................. 10 .............43

77/101 ................. 10 .......... 173

77/200 ...................6 ........... 156

77/202 ................. 17 .......... 157

77/203 ................. 17 .......... 157

77/206_brow .... 12 .......... 154

77/206_pin ......... 12 .......... 154

78/001 ...................8 ..............13

78/002 ...................8 ..............11

78/006 ...................8 ..............11

78/007 ...................8 ..............14

78/008 ...................8 ..............14

79/101_gre ........ 15 .......... 164

79/101_red ........ 15 .......... 164

79/102 ................. 11 .......... 147

79/103 ................. 21 .......... 146

79/104 ................. 21 .......... 170

79/105 ................. 16 .......... 166

79/106 ................. 21 .......... 171

79/400 ................. 16 .......... 167

79/401 ................. 21 .......... 124

79/402 ................. 12 .......... 147

80/001 ..................P* .......... 108

80/002 ..................P* .......... 108

80/003 ...................4 ........... 168

80/107 ...................6 ..............47

80/200_bei ...........6 ........... 155

80/200_pin ...........6 ........... 155

80/201_bei ......... 18 .......... 155

80/201_pin ......... 18 .......... 155

80/300 ................. 18 .......... 121

80/301 ................. 18 .......... 121

80/302 ................. 18 .......... 119

80/303 ................. 18 .......... 119

80/304 ................. 18 .......... 121

80/305 ................. 18 .......... 121

80/306 ................. 18 .......... 121

80/307 ................. 18 .......... 119

80/308 ................. 18 .......... 166

80/309_bei ......... 18 .............75

80/309_blu ......... 18 .............75

80/309_pin ......... 18 .............75

80/309_yel ......... 18 .............75

80/400_ora ........ 18 .......... 119

80/400_tur ......... 18 .......... 119

81/100 ................. 17 .......... 150

81/101 ................. 17 .......... 150

82/491 ....................- ............ 186

82/610 ....................- ............ 187

84/148 ....................- ............ 187

84/302 ....................- ............ 187

84/474 ....................- ............ 187

84/481 ....................- ............ 186

*Pudełko plastikowe / Plastic box 
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Successful start in motherhood
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Rekomendowany wiek
Suggested age

Można prać w pralce
Washing machine safe

Silikon
Silicone

Nie zawiera Bisfenolu A
Bishenol A free

BPA
free

Elementy świecące w ciemności
Elements glow in the dark 

Można używać w zmywarce
Dishwasher safe

Nie zawiera rtęci
Mercury free

Hg
free

Można używać w mikrofali
Microwave safe 

0m+

glows
in the
dark
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