Krmení
s láskou

#LOVIkatalog2017/2018

#LOVIkatalog2017/2018

Přidejte
se k nám!
facebook.com/LOVI CZ

„Kojení je ideální forma výživy, kterou
si dítě instinktivně vybírá od chvíle
narození. Proto je hlavním cílem
značky LOVI ochrana sacího reflexu
dítěte.”
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Využijte profesionální
podpory při kojení
Ve spolupráci s renomovanými odborníky na
laktaci, neonatologii a neurologopedii značka
LOVI přináší inovované výrobky, které jsou
nenahraditelnými pomocníky kojících matek
i výrobky pro alternativní krmení (láhve a dudlíky
pro podávání odsátého mateřského mléka,
šidítka), které nenarušují sací reflex dítěte.
Zárukou bezpečnosti výrobků jsou výsledky
klinických testů láhví a dudlíků LOVI prováděné
v nemocnicích a speciálních poradnách lékaři
a porodními asistentkami za účasti rodičů,
doporučení lékařů a ocenění přiznávaná
výrobkům LOVI odborníky.
Důvěřují nám odborníci, důvěřujte nám i Vy.

Podívejte se na:
www.lovicz.cz
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Důvěřujte odborníkům
Značka LOVI ve spolupráci s renomovanými odborníky
na laktaci, neonatologii a neurologopedii realizuje
výzkumný a vzdělávací program Prověřené inovace.
S myšlenkou na ochranu kojení a podporu aktivního
vývoje dítěte od prvních dnů jeho života společně
s odborníky vytváříme výrobky pro krmení a šidítka
splňující nejpřísnější bezpečnostní normy.
Výrobky LOVI jsou navrhovány na základě nejnovějších
lékařských poznatků a inovačních technologií.

#Prověřenéinovace

Výrobky jsou předmětem:
klinických testů pod dohledem lékařského personálu
(láhve, dudlíky, šidítka)
testů koordinovaných lékařským personálem za
účasti kojících matek (odsávačky)
Klinické testy jsou prováděny v nemocnicích
a speciálních poradnách lékaři a porodními
asistentkami za účasti rodičů. Jsou prováděny na
velkých skupinách kojenců, což umožňuje získat
důvěryhodné informace a výsledky. Testované výrobky
jsou následně uváděny na trh.

Výsledky
testů
http://lovicz.cz/content/11-bezpecnost-vyrobku
Čtěte na str. 63
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Unikátní úspěchy LOVI při podpoře zdravého sání

Dynamický dudlík LOVI se
prodlužuje podle rytmu sání dítěte –
podobně jako matčina bradavka.

Unikátní technologie nestejnorodých vrstev silikonu

Unikátní dynamická konstrukce šidítka

Silná vrstva silikonu v jeho základně a tenká vrstva v
koncovce dynamického dudlíku® LOVI: tenká koncovka
dudlíku se prodlužuje a zkracuje, mobilizuje svaly ústní
dutiny k aktivní práci, tvrdá základna představuje stabilní
oporu pro rty a zabraňuje deformaci základny dudlíku. Díky
této technologii dudlík nenarušuje sací reflex dítěte a je
bezpečný při kojení.*

Gumička šidítka je vyrobena z nestejnorodých vrstev
silikonu. Nenarušuje správný vývoj řeči a skusu dítěte,
zaručuje volné dýchání nosem a polykání slin a zabraňuje
kousání do šidítka. Díky tomu šidítko nenarušuje sací reflex
dítěte.*

*) Při použití v souladu s doporučením výrobce uvedeném v návodu k použití.
UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte s pediatrem, porodní asistentkou,
dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující.
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Ochrana
kojení

Kojení je nejlepší dárek, jaký
můžete dát dítěti v den jeho
narození.
Kojení je nejzdravější a nejcenější forma výživy
novorozenců a nemluvňat. I když většina matek
touží kojit, začátky mohou být těžké.
Proto je tak důležité, aby Vaše předsevzetí kojit
skončilo úspěchem. Pro překonání problémů
s laktací a maximální ochranu kojení vytváříme
výrobky určené k přirozenému krmení.
Pomohou Vám překonat počáteční překážky
a zároveň Vám zajistí pohodlné krmení.
Díky tomu budou chvíle s dítětem u prsu
opravdovým zážitkem.
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Odborník při řešení problémů s laktací

kat. č. 50/000

2-fázová elektronická odsávačka

FÁZOVÁ

Odsávání

Krmení s láskou.
Okamžiky, které trvají navždy.

T E C H N O LO G I E

Masáž

Stlačení

Odborník na řešení problémů s laktací
a mléčnými návaly
Nejnovější technologie použité při výrobě a konstrukci,
použité materiály a dvoufázový rytmus sání dokonale
napodobují proces sání dítětem: efektivní a citlivý.
Výtok mléka

Výrobek obsahuje:
Odsávačku s adaptérem a láhev LOVI
elektronický ovládací panel silikonovou hadičku s
konektorem síťový adaptér
sadu pro ruční odsávání
stojan na láhve sadu na uchovávání pokrmu (těsnící
elastický disk, šroubovací víčko) krycí víčko
hrníček s odměrkou

Bezdrátové připojení, až 3
hodiny nepřetržitého provozu
Možnost změny na ruční
odsávačku
Praktický cestovní kufřík

Přirozený 2 fázový rytmus sání

Účinná

Jednoduchá

Dvě fáze odsávání – stimulace a hluboké
odsávání – napodobují přirozený rytmus
sání dítětem.

Díky speciální technologii dokáže během
10 minut odsát až 100 ml mléka.

Intuitivní čitelný dotykový displej usnadňuje
používání.

UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte s
pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující.
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Profesionální ochrana laktace

kat. číslo – 5/501med

Dvoufázová elektronická odsávačka

85% MATEK

Prolactis

potvrzuje efektivní vyřešení
laktačního problému nebo jiného
problému, který vyžaduje použití
odsávačky**

90% MATEK
potvrzuje rychlé a efektivní
odsávání**

Lékařský výrobek

**) odsávačky LOVI Prolactis i LOVI Protect
byly testovány 40 matkami pod dohledem
porodních a laktačních asistentek

FÁZOVÁ

DOPORUČENÍ
NEMOCNIČNÍHO
PERSONÁLU*

Odsávačka kopírující přirozené kojení
"Na základě závěrů lékařského
personálu nemocnice
v Krakově je odsávačka
LOVI Prolaktis přístrojem,
který pomáhá efektivně řešit
problémy spojené s laktací.
Výborně udržuje proces
laktace, odsává mléko
i v případech blokády mléčných
kanálků. Regulace síly sání
zaručuje bezbolestné odsávání
mléka i při poraněných
bradavkách."

*) doporučení zaměstnanců nemocnice
z Krakova, Polsko
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Odsávačka Prolaktis kopíruje přirozený dvoufázový rytmus
sání dítěte. Fáze stimulace kopíruje rychlé sání dítěte,
které povzbuzuje produkci a vytékání mléka. Druhá fáze hluboké sání kopíruje pomalejší, hlubší, aktivní sání dítětem.

Výrobek obsahuje:
ovládací panel odsávačku s láhví LOVI Medical+ 150
ml sadu na uchovávání pokrmu (těsnící elastický disk,
šroubovací víčko) krycí víčko - hrníček s odměrkou
silikonovou masážní vložku doplňky na ruční odsávání
síťový kabel kufřík na odsávačku s popruhem
náhradní díly 10 ks tampónů návod k obsluze.

Inteligentní paměť
nastavení rytmu a síly
sání
Budík, hodiny a kontrola
času odsávání
Masážní vložka
stimulující průtok mléka
Napájení ze sítě i na
baterie

UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte
s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo
nedostačující.

Přirozený 2-fázový rytmus sání

Přesná regulace síly sání

Možnost změny na ruční odsávačku

Fáze 1 (stimulace průtoku mléka) a fáze 2
(hluboké odsávání) kopíruje změnu rytmu sání
dítěte při kojení.

Regulátor a ukazatel síly sání umožňuje
přesné nastavení a pozorování úrovně síly
sání.

Díky přibaleným dílům se dá odsávačka
Prolactis použít i jako ruční odsávačka
Protect.
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Základní ochrana laktace

kat. číslo – 5/500med

Dvoufázová ruční odsávačka

Protect

85% MATEK

Lékařský výrobek

potvrzuje odsávání bez
námahy při použití odsávačky
Protect**

FÁZOVÁ

**) odsávačky LOVI Prolactis i LOVI Protect
byly testovány 40 matkami pod dohledem
porodních a laktačních asistentek

DOPORUČENÍ
NEMOCNIČNÍHO
PERSONÁLU*

Odsávání bez námahy
"Na základě závěrů lékařského
personálu nemocnice
v Krakově je odsávačka LOVI
Protect přístrojem, který
splňuje požadavky kladené na
odsávání mléka u kojících žen,
které nemají větší zdravotní
problémy. Výjimečnou výhodou
odsávaček je možnost
regulace síly sání."

Odsávačka Protect představuje základní ochranu kojení
matkám, které nemají větší zdravotní problémy, ale
potřebují podpořit laktaci. Umožňuje odsávání bez námahy
přirozeným způsobem, dokonce i jedním prstem.

Výrobek obsahuje:
odsávačku s láhví LOVI Medical+ 150 ml rukojeť
membránu silikonovou masážní vložku sadu
na uchovávání pokrmu (těsnící elastický disk, šroubovací
víčko) krycí víčko - hrníček s odměrkou náhradní díly
kufřík na odsávačku 6 ks tampónů návod k obsluze.

Praktický kufřík pro přenos
odsávačky
Masážní vložka stimulující
průtok mléka

*) doporučení zaměstnanců
nemocnice z Krakova, Polsko
UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte
s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo
nedostačující.
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stimulace

hluboké
odsávání

Přirozený 2-fázový rytmus sání

Regulace síly sání

Ergonomická protiskluzová rukojeť

Umístění rukojeti na horním zářezu trnu
umožňuje rychlé, plytké odsávání, které
stimuluje průtok mléka. Umístění rukojeti na
dolním zářezu trnu umožňuje hlubší, pomalejší
odsávání, které kopíruje aktivní sání dítěte.

Umožňuje přizpůsobit sílu sání individuálním
potřebám matky. Odsávání je citlivé a
bezbolestné.

Pracuje nezvykle tiše a zajišťuje pohodlné
odsávání, dokonce i jedním prstem.
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Exkluzivní ochrana ve dne i v noci

kat. číslo

• 20 kusů - 19/606
• 40 kusů - 19/602
• 60 kusů - 19/607
• 20 kusů - 19/610
• 20 kusů - 19/611

Jednorázové tampóny

Discreet Elegance

Ochrana prsních bradavek

kat. číslo

velikost S – 5/602
velikost M/L – 5/604

Silikonové chrániče prsní bradavky

POZITIVNÍ
HODNOCENÍ
NEMOCNIČNÍHO
PERSONÁLU*

"Chrániče prsní bradavky LOVI
jsou velmi kvalitním výrobkem.
Velmi dobře plní svou funkci.
Velikost L je určena matkám se
standardní velikostí bradavek.
Velmi dobře přiléhají k prsu.
Tvar chrániče nutí dítě široce
otevřít ústa a uchytit bradavku.
To stimuluje správný průtok
mléka .”

Lékařský výrobek
Výjimečná ochrana ve dne i v noci

Ochrana prsních bradavek

Superabsorpční a velmi tenké tampóny do podprsenky
Discreet Elegance zajišťují výjimečný pocit sucha a pohodlí
ve dne i v noci. Jsou anatomicky tvarované, okraj mají
zakončený elegantní krajkou. Dodávají se v balení: 20, 40
nebo 60 kusů.

Pomáhají při kojení v případech vpáčených nebo plochých
bradavek - imitují prsní bradavku. Po konzultaci s lékařem
je možné je použít v případech citlivých nebo poraněných
bradavek nebo v případě, kdy dítě neumí chytit bradavku.
Dodávají se ve dvou velikostech: S (malé) a M/L (standardní
velikost).

*) hodnocení zaměstnanců nemocnice
z Krakova, Polsko

GEL
ACTION

Superabsorpční

Prodyšné

Balené po 1 kuse

Tenký, jemný silikon

Profilovaný tvar

Pouzdro

Gelující vložka zadržuje vlhkost uvnitř
tampónu.

Umožňují dobrou cirkulaci vzduchu,
nedráždí citlivou pokožku prsu.

Každý tampón je zabalen zvlášť.

Ideálně přilne k prsu, chrání bolavou
bradavku, nemění chuť a vůni mléka,
zajišťují dítěti pocit přirozenosti.

Umožňuje přímý kontakt dítěte s prsem
matky.

Slouží k hygienickému uchovávání chráničů.

20

21

Kombinace
kojení a krmení
z láhve

Pokud momentálně nemůžete kojit, chcete
nechat dítě na starost jiné osobě nebo pokud
Vám pediatr doporučil dokrmování dítěte
z lékařských důvodů, výrobky značky LOVI Vám
umožní krmit dítě mateřským mlékem tak, aby
nedošlo ke ztrátě sacího reflexu dítěte. Díky tomu
se můžete bez problémů vrátit k přirozenému
kojení.
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Bezpečný při kojení

kat. číslo

89% LÉKAŘŮ

2 kusy w v balení

Dynamický dudlík LOVI

0m+

mini

- 18/749

3m+

- 18/750

6m+

- 18/751

9m+

- 18/752

6m+

- 18/753

3m+

- 18/754

pomalý
střední
rychlý
*kaše
*trojprůtokový

nepozorovalo žádné potíže při
kombinaci kojení a krmení z láhve
LOVI*
*) klinických testů se zúčastnilo 607 nemluvňat pod
dohledem lékařů, porodních asistentek a rodičů

1 pc in container
0m+

- 18/755

3m+

- 18/756

6m+

- 18/757

9m+

- 18/758

6m+

- 18/759

3m+

- 18/760

mini
pomalý
střední
rychlý
*kaše
*trojprůtokový

NEUROLOGOPEDICKÁ

DOPORUČENÍ

Aktivní práce dudlíku

dynamická koncovka tenčí vrstva silikonu
široká základna hrubší vrstva silikonu

"Dudlík má mít dynamickou
konstrukci a aktivně pracovat
v ústní dutině dítěte jako
matčina bradavka při kojení
a současně stimulovat dítě
k aktivní práci při sání. To
pomáhá při správném vývoji
svalů artikulačního aparátu
a ovlivňuje budoucí správný
rozvoj řeči dítěte."

• MUDr. Alexandra Lada,
neurologoped
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Měkká dynamická koncovka se prodlužuje a
zkracuje jako matčina bradavka podle rytmu
sání dítěte, aktivně stimuluje místa, která jsou
zodpovědná za rozvoj řeči.
Funkce základny dudlíku
Tvrdá tvarovaná základna představuje stabilní
oporu pro rty a zabraňuje deformaci základny
dudlíku. Podporuje správné dýchání nosem a
zabraňuje reflexu kousání do dudlíku.

Dudlík z nestejnorodých vrstev silikonu
Dynamický dudlík® LOVI pro podávání odsátého mateřského mléka je výsledkem práce
lékařů - neurologopedů. Je vyrobený unikátní technologií nestejnorodých vrstev silikonu:
obsahuje měkkou, tenkou prodlužující se koncovku a tvrdou, širokou, tvarovanou základnu.
Díky tomu umožňuje kombinovat krmení z láhve s kojením. Klinicky testován v Polsku.
Obsahuje efektivní systém odvzdušňování
, který zabraňuje vzniku podtlaku
a minimalizuje vznik dětské koliky.
* Konstrukce průtokového otvoru nevyžaduje dodatečný odvzdušňovací systém.
UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte
s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo
nedostačující.

Dynamická koncovka dudlíku

Odvzdušňovací systém

Tvrdá, široká, tvarovaná základna

Vyrobená z tenčí vrstvy silikonu. Prodlužuje
a zkracuje se jako matčina bradavka podle
rytmu sání dítěte, mobilizuje svaly ústní dutiny
k aktivní práci, kterou musí dítě při pití z láhve
vykonat.

Nový odvzdušňovací ventil zabraňuje vzniku
podtlaku a minimalizuje vznik dětské koliky.

Vyrobena z hrubší vrstvy silikonu. Představuje
stabilní oporu pro rty a zabraňuje deformaci
základny dudlíku. Profilovaný tvar a lékaři
doporučená šířka střední části dudlíku
vyžaduje správné přiložení rtů jako při kojení.
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Ochrana sacího reflexu
Láhev s dynamickým dudlíkem

kat. číslo
0m+

150 ml

– 21/564

Medical+

3m+

250 ml

– 21/562

3m+

330 ml

96% LÉKAŘŮ

– 21/560

potvrdilo, že láhev LOVI nenarušuje
koordinaci sání - polykání - dýchání*

97% LÉKAŘŮ
potvrdilo správnou
aktivní práci svalů rtů
i jazyka*

VÝSLEDKY
KLINICKÝCH
TESTŮ LÁHVE
LOVI*
Doporučeno
lékaři

Klinické testy byly provedeny
pod dohledem lékařů,
dětských sester a porodních
asistentek a potvrdily, že láhev
LOVI s dynamickým dudlíkem
je bezpečná při kombinaci s
kojením, zachovává přirozený
rytmus sání, správnou
koordinaci sání - polykání dýchání, aktivní práci svalů rtů
a jazyka a efektivnost sání.
*) klinických testů se zúčastnilo 607
nemluvňat pod dohledem lékařů,
porodních asistentek a rodičů

Výrobek obsahuje:

Bezpečná při kombinaci s kojením
Láhev pro podávání odsátého mateřského mléka. Bezpečná
pro kojence, protože nenarušuje sací reflex dítěte. Klinicky
testována. Obsahuje dynamický dudlík® vyrobený unikátní
technologií nestejnorodých vrstev silikonu: obsahuje
měkkou, tenkou prodlužující se koncovku a tvrdou, širokou,
tvarovanou základnu. Mobilizuje svaly ústní dutiny k aktivní
práci, kterou musí dítě při pití z láhve vykonat. Kompatibilní
s odsávačkami Prolaktis a Protect. Nyní s novým efektivním
systémem odvzdušňování
.

láhev z
polypropylenu (BPA 0%)
150ml / 250 ml /330 ml
dynamický dudlík® LOVI
(0m+ v láhvi 150 ml,
3m+ v láhvích 250 ml
a 330 ml)
elastický těsnící disk
šroubovací víčko
krycí víčko - hrníček
s odměrkou

UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte
s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo
nedostačující.
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Dynamická koncovka dudlíku

Hrníček s odměrkou

Profilovaný tvar láhve

Vyrobená z tenčí vrstvy silikonu. Prodlužuje
a zkracuje se jako matčina bradavka podle
rytmu sání dítěte, mobilizuje svaly ústní dutiny
k aktivní práci, kterou musí dítě při pití z láhve
vykonat.

Obsahuje odměrnou stupnici a speciální
okraj pro bezpečné podávání mléka a léků
novorozencům.

Usnadňuje správné držení láhve a podávání
pokrmu v bezpečné poloze.
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Bezpečná při kojení
Samosterilizující láhev k použití v mikrovlnné troubě
Domácí sterilizace za 90 sekund
Speciálně vytvořené víčko umožňuje sterilizovat láhev
a všechny její díly za 90 sekund. Stačí nalít do víčka určené
množství vody, umístit do něj všechny díly, přikrýt ho láhví
a vložit na 90 sekund do mikrovlnné trouby.

kat. číslo
0m+

– 21/572

3m+

– 21/570

150 ml

250 ml

Výrobek obsahuje:
láhev (BPA 0%) 150 ml / 250 ml,
dynamický dudlík®
SUPER vent (0m+ v láhvi 150 ml, 3m+ v láhvi 250 ml),
elastický těsnící disk, šroubovací víčko, krycí víčko
- hrníček s odměrkou, víčko pro sterilizaci v mikrovlnné
troubě, sterilizační kleště

Víčko pro sterilizaci
díky tomuto víčku můžete sterilizovat láhev a
všechny její části za 90 sekund v mikrovlnné
troubě.

Komfort a hygiena

kat. číslo
72/001

Kartáč na čištění láhví a dudlíků

Tvarovaný, univerzální kartáč na
důkladné čištění láhví. Elastická
koncovka důkladně čistí vnitřní
části dudlíků.

Široký zaoblený tvar spodní části
kartáče

Velmi kvalitní štětiny

Měkká koncovka na čištění dudlíků

s umělými štětinami snadno a pohodlně
odstraňuje zbytky pokrmu.

důkladně odstraňují zbytky pokrmu ze všech
záhybů láhve.

důkladně čistí vnitřní části dudlíků. Věnujte
zvýšenou pozornost tenké části dudlíku LOVI,
abyste ji při čištění nepoškodili.
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Láhev přátelská k přírodě
0m+

Skleněná láhev

150 ml

Diamond Glass
3m+

250 ml

kat. číslo
– 74/100 Pure
– 74/101 Marine
– 74/102 Retro Baby •
– 74/103 Retro Baby •
– 74/200 Pure
– 74/201 Marine
– 74/202 Retro Baby •
– 74/203 Retro Baby •

89% LÉKAŘŮ

nepozorovalo žádné
potíže při kombinaci kojení
a krmení z láhve LOVI*

Marine

Retro Baby

VÝSLEDKY
KLINICKÝCH
TESTŮ LÁHVE
LOVI*

88% LÉKAŘŮ
potvrdilo zachování
správného rytmu sání
u kojených dětí*

Pure

Doporučeno
lékaři

Klinické testy byly provedeny
pod dohledem lékařů,
dětských sester a porodních
asistentek a potvrdily, že láhev
LOVI s dynamickým dudlíkem
je bezpečná při kombinaci s
kojením, zachovává přirozený
rytmus sání, správnou
koordinaci sání - polykání dýchání, aktivní práci svalů rtů
a jazyka a efektivnost sání.
*) klinických testů se zúčastnilo 607
nemluvňat pod dohledem lékařů,
porodních asistentek a rodičů

Přátelská k přírodě, bezpečná při kojení

Výrobek obsahuje:

Láhev je vyrobena z velmi kvalitního přírodního materiálu:
borokřemičitého skla (BPA 0%). Láhev je určena
nejnáročnějším klientům: je velmi trvanlivá, odolná proti
poškrábání, zajišťuje vysoký stupeň hygieny a dlouho
udržuje teplotu pokrmu. Moderní sklo je odolné vůči
výkyvům teplot (zmrazení, vyvařování) a představuje
obnovitelný zdroj surovin. Obsahuje dynamický dudlík® ,
který nenarušuje sací reflex dítěte. Láhev obsahuje čitelnou
stupnici, odolný potisk, dodává se ve třech vzorech.
Kompatibilní s odsávačkami Prolaktis a Protect.

skleněnou láhev (BPA 0%)
150ml nebo 250 ml,
dynamický dudlík® LOVI
(0m+ v láhvi
150 ml, 3m+ v láhvi 250 ml)
elastický těsnící disk
šroubovací víčko
krycí víčko - hrníček
s odměrkou.

UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte s
pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující.
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Dynamická koncovka dudlíku

Odvzdušňovací systém

Přírodní, ekologický materiál (BPA 0%)

Vyrobená z tenčí vrstvy silikonu. Prodlužuje
a zkracuje se jako matčina bradavka podle
rytmu sání dítěte, mobilizuje svaly ústní dutiny
k aktivní práci, kterou musí dítě při pití z láhve
vykonat.

Nový odvzdušňovací ventil zabraňuje vzniku
podtlaku a minimalizuje vznik dětské koliky.

Lehké a odolné borokřemičité sklo déle
udržuje teplotu pokrmu. Dobře se udržuje
v čistotě a je odolné vůči výkyvům teplot
(zmrazení, vyvařování).

31

Přenášení
a ohřívání
pokrmu

Výrobky LOVI k ohřívání a udržování teploty
jsou ideálním pomocníkem doma i při
cestování. Při použití našich termoobalů
a ohřívačů máte jistotu, že pokrm má
správnou, pro dítě bezpečnou teplotu
a neztrácí důležité výživové hodnoty.
32
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Nepostradatelný na procházce

kat. číslo 19/221

Termoobal

kat. číslo 19/400

Ohřívání bez použití proudu
Přenosný gelový ohřívač

Rychle ohřívá

Dlouho udržuje teplo

Opakované použití

Ohřívání bez použití proudu
Ideální způsob ohřevu pokrmu na
dlouhé procházce nebo při cestování.
Plní funkci ohřívače i termoobalu. K
ohřevu nepotřebuje elektrický proud
ani baterie. Pro opakované použití
stačí umístit gelovou vložku na 15
minut do vařící vody a na procházce
zmáčknout tlačítko „START”.

Udržuje teplotu pokrmu
Termoobal LOVI udržuje teplotu
teplého pokrmu v láhvi cca 2 hodiny
a zabraňuje předčasnému ohřátí
chladné tekutiny na procházce nebo
při cestování.

3-vrstvá termoizolační folie

Odepínací pásek

Odolný potah

udržuje teplotu pokrmu v láhvi až 2 hodiny

usnadňuje přenášení a připevňování ke
kočárku nebo autosedačce.

vyrobený z hygienicky nezávadného materiálu,
který se snadno udržuje v čistotě.
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z použití
be

p ro u d u

Bez použití proudu!

Univerzální

Opakované použití

Po stlačení tlačítka START se začíná proces
tepelné krystalizace. Gel začíná tuhnout a
uvolňovat teplo – bez použití proudu

Gelová vložka i termoizolační obal jsou
vhodné na většinu kojeneckých láhví.

Pro opakované použití stačí umístit gelovou
vložku na 15 minut do vařící vody.
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Výuka pití
a jedení

Má už Vaše dítě několik měsíců a přichází období
rozšiřování pestrosti stravy a výuka samostatného
pití? Využijte naší nabídky nevylévacích hrníčků,
které umožňují samostatné pití, kontrolu průtoku
tekutiny a minimalizaci rizika zalknutí. Pro starší
dítě vyberte inovovaný hrníček bez pítka, ze
kterého pije jako ze sklenice, ale bez rozlévání.
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Snadné krmení doma i na procházce

kat. číslo
4m+

Silikonová multifunkční láhev

120 ml

– 10/830

4m+

– 10/810

230 ml

Snadné krmení doma i na
procházce
Multifunkční láhev je ideální na
podávání prvních polévek a kaší. Je
vyrobena z měkkého silikonu. Stačí
lehce stisknout láhev a porce jídla
vytéká přímo na lžičku. Pro podávání
hustých polévek a kaší použijte lžičku
s větším otvorem.

V nabídce najdete:

Výrobek obsahuje:

lžičku s větším otvorem (6m+) pro
podávání velmi hustých polévek a
kaší

silikonovu láhev LOVI 230 ml nebo
120 ml lžičku s měkkou koncovkou
s menším průtokem těsnící
elastický disk šroubovací víčko
krycí víčko - hrníček s odměrkou
kartáček na čištění lžičky

Podívejte se
na doplňky!

Měkká koncovka

Silikonová láhev

Praktický kartáček

Lžička s měkkou koncovkou nedráždí citlivé
dětské dásně.

Měkký silikon umožňuje stlačení láhve, pokrm
pak vytéká přímo na lžičku. Láhev můžete
použít jako zásobník na zmrazování pokrmu.

Umožňuje důkladně vyčistit otvor v lžičce od
všech zbytků pokrmu.

str. 41

UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou
nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující.
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Začátek výuky samostatného pití

kat. číslo

6m+

Retro • 150 ml – 35/300
Retro • 150 ml – 35/301

6m+

Marine • 150 ml – 35/310
Marine • 150 ml – 35/311

Tréninkový hrníček

kat. číslo

Začátek výuky samostatného pití
První krok ve výuce samostatného pití
pro děti starší 6-ti měsíců. Usnadňuje
přechod od kojení nebo krmení
z láhve k pití z hrníčku. Obsahuje
měkké pítko, které nedráždí citlivé
dětské dásně. Objem 150 ml.

Doplňky
Tréninkové pítko

kat. číslo

6m+ —18/727

Je vhodné i na kojenecké
láhve Medical+

Nevylévací pítko
měkké
Je vhodné i na kojenecké
láhve Medical+

Měkké pítko

Tvarované úchyty

Hrníček s odměrkou

Nedráždí citlivé dětské dásně a umožňuje
volný průtok tekutiny.

Usnadňují držení hrníčku v dětských
ručičkách.

Ideální pro podávání ovocných šťáv, léků a
výuky pití z otevřeného hrníčku. Obsahuje
odměrnou stupnici a tvarovaný okraj.
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Nevylévací pítko
tvrdé

kat. číslo

12m+ —21/890

Je vhodné i na kojenecké
láhve Medical+

kat. číslo
21/880

6m+ —

Úchyty k láhvím
a hrníčkům

Membrána
k hrníčkům 360°

kat. číslo 1/618
2 kusy

Je vhodná na všechny velikosti
hrníčků 360o: mini, junior,
active.

kat. číslo 21/803
2 kusy

Lžičky k láhvím
Dodávají se ve dvou velikostech průtoku:

menší
(4m+) – 2/586

větší

(6m+) –

2/588
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Pro aktivní děti
6m+

Nevylévací hrníček

kat. číslo
Hot&Cold • 150 ml – 35/320
Hot&Cold • 150 ml – 35/321

12m+

Folky • 250 ml – 35/330
Folky • 250 ml – 35/331

Pítka jsou vhodná
i na láhve LOVI!
Kojenecké láhve, tréninkové
hrníčky a nevylévací hrníčky
jsou plně kompatibilní.

NÁZOR
ODBORNÍKA

"Než začnete dítě učit pít z
hrníčku, ukažte mu tekutinu v
hrníčku a poté navlhčete pítko
hrníčku. Usnadníte mu sání
tekutiny - dítě bude vědět, že
hrníček slouží k pití a ne ke hře
nebo okusování. Během výuky
samostatného pití, než si dítě
osvojí dovednost napít se z
hrníčku, se musí nacházet v
sedící poloze, abyste zabránili
případnému zalknutí. Nikdy
nechechávejte dítě samotné s
hrníčkem v ruce."

MUDr. Aleksandra Lada

neurologoped
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Pro aktivní děti
Další krok ve výuce samostatného pití. Usnadňuje přechod
od pití z tréninkového hrníčku k pití z otevřeného hrníčku
nebo hrníčku 360. Ideální kamarád Vašeho dítěte na
procházce nebo při cestování. Dodává se ve dvou verzích:
150 ml (s měkkým pítkem pro děti 6m+)
250 ml (s tvrdším pítkem pro děti 12m+).

stupnice umožňuje
kontrolu vypitého
množství tekutiny
nevylévací hrníček

Měkké pítko

Tvrdé pítko

Regulace síly sání

Je určeno pro děti 6m+, nedráždí citlivé
dětské dásně, hrníček o objemu 150 ml.

Je určeno pro děti 12m+, hrníček o objemu
250 ml.

Velikost průtoku tekutiny je možné regulovat
vnitřním ventilem.
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Pití jako ze sklenice, ale bez rozlévání

Dodává se v objemech:
MINI
9m+

Hrníček 360°

210 ml

JUNIOR
12m+

250 ml

ACTIVE
14m+

350 ml

Výuka pití přirozeným způsobem
Usnadňuje přechod od sání z
tréninkového hrníčku a nevylévacího
hrníčku k pití ze sklenice. Díky
inovovanému těsnícímu systému
umožňuje pití po celém obvodu
hrníčku. Připravuje dítě na pití
přirozeným způsobem (jako ze
sklenice), ale bez rozlévání. Má
protiskluzové úchyty a stabilní
pogumovanou základnu (mini
a junior).

Výrobek obsahuje:
krycí víčko, třídílné šroubovací
víčko, hrníček, úchyty.

redukuje až
bakterií
Snadno se udržuje v čistotě

Inovovaný těsnící systém

Antibakteriální ochrana steritouch®

Všechny díly hrníčku je možné snadno
rozebrat a rychle umýt. Jednoduchá
konstrukce umožňuje důkladné vyčištění
všech nečistot ze všech dílů hrníčku.

Umožňuje pití bez rozlévání, ale není primárně
konstruován jako nekapající hrníček (při silném
zatřesení nebo upuštění tekutina vykapává) učí dítě kontrolovat pohyby při pití a připravuje
ho na pití z otevřeného hrníčku.

Využívá přirozených antibakteriálních
vlastností stříbra a redukuje až 99,99%
bakterií v průběhu 24 hodin.
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the Rabbit
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Retro Baby

Folky
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MINI
JUNIOR
ACTIVE

MINI
JUNIOR
ACTIVE

• 1/583new • 1/584new
• 1/589new • 1/590new
• 1/595new • 1/596new

• 1/534new • 1/523new
• 1/554new • 1/543new
• 1/575new • 1/563new

Indian Summer

MINI
JUNIOR
ACTIVE

• 1/585new • 1/586new
• 1/591new • 1/592new
• 1/597new • 1/598new

Follow the Rabbit

MINI
JUNIOR
ACTIVE

• 1/524new • 1/535new
• 1/544new • 1/555new
• 1/564new • 1/576new
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Šidítka

„Sání má zásadní vliv na vývoj dítěte již od
prvního okamžiku po jeho narození. Umožňuje
mu regulovat chuť k jídlu, množství přijímaného
pokrmu, zároveň pomáhá uspokojovat emoce
a dává dítěti pocit bezpečí. Silnou potřebu sání
částečně uspokojuje šidítko. Jeho výběr musí
být velmi zodpovědný - tvar a konstrukce šidítka
musí umožňovat volné dýchání nosem a polykání
slin a nenarušovat sací reflex dítěte.”

MUDr. Aleksandra Lada

50

51

Nenarušuje sací reflex dítěte
Dynamické šidítko

Dodává se ve velikostech:
mini štítek
0-2m

90%

PORODNÍCH
ASISTENTEK A RODIČŮ

by doporučilo
dynamické šidítko
LOVI jiným rodičům

Standardní štítek
0-3m

3-6m

6-18m

Výrobek obsahuje:

VÝSLEDKY
KLINICKÝCH
TESTŮ
ŠIDÍTKA*

Nenarušuje sací reflex dítěte a zdravý vývoj řeči
a skusu
Dynamické šidítko bylo vytvořeno ve spolupráci
s neurologopedy, aby chránilo sací reflex dítěte.
Má symetrický tvar jako matčina bradavka. Unikátní
dynamická konstrukce šidítka z nestejnorodých vrstev
silikonu umožňuje sání dítěte v přirozeném rytmu.

šidítko 2 kusy kryt šidítka
2 kusy obal - pouzdro na
hygienické uchovávání šidítek

Doporučeno
lékaři

Klinické testy byly provedeny
na skupině 150 kojenců
ve věku 0-18 měsíců
ve specializovaných
poradnách (pediatrických,
neonatologických) v Polsku
pod dohledem dětských sester
a porodních asistentek a rodičů

Dynamická gumička

Tvarovaný štítek

Otvory ve štítku

Je vyrobena z nestejnorodých
vrstev silikonu, takže se
prodlužuje a smršťuje v závislosti
na rytmu sání dítěte. Symetrický
tvar připomíná matčinu
bradavku.

Vykrojený tvar štítku umožňuje
dítěti volně dýchat nosem.
Je vyrobený z bezpečného
materiálu, který neobsahuje BPA.

Umožňují cirkulaci vzduchu
a zabraňují podráždění citlivé
dětské pokožky.

”Tvar a konstrukce šidítka musí umožňovat volné
dýchání nosem, polykání slin a nenarušovat sací
reflex dítěte.”
MUDr. Aleksandra Lada
neurologoped

*) klinické testy byly provedeny na skupině 150 kojenců ve věku 0-18 měsíců ve specializovaných poradnách (pediatrických, neonatologických)
v Polsku pod dohledem dětských sester a porodních asistentek a rodičů
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Šidítko s mini štítkem
0-2 m+
0-2 m+

Dynamické MINI šidítko

My Little Love

0-2 m+
0-2 m+

kat. číslo

• 1 ks – 22/853boy
• 1 ks – 22/853girl
• 2 ks – 22/847boy
• 2 ks – 22/847girl
Svítící úchyt
usnadňuje nalezení
šidítka ve tmě

Nejmenší
z našich
šidítek

Doporučujeme pro novorozence

Výrobek obsahuje:

Velikost štítku je proti standardním šidítkům LOVI zmenšená. Nové šidítko
LOVI je vhodnější pro malé novorozence.

šidítko LOVI 2 kusy kryt šidítka 2
kusy obal - pouzdro na hygienické
uchovávání šidítek

mini štítek

Menší štítek

Velmi lehké

Svítící úchyt

Doporučujeme pro děti 0-2m. Velikost
gumičky je stejná jako v šidítkách 0-3m.

Díky zmenšenému štítku je šidítko velmi lehké
– je vhodnější pro novorozence.

V každém balení je jedno šidítko se svítícím
úchytem, který usnadňuje nalezení šidítka ve
tmě.
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#zláskykdynamice

Šidítko se standardním štítkem
Dynamické šidítko

Pride
& Joy
0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/844boy
22/845boy
22/846boy

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/844girl
22/845girl
22/846girl

Indian Summer
0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/855boy
22/856boy
22/857boy

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/855girl
22/856girl
22/857girl

Follow the
Rabbit
0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/858boy
22/859boy
22/860boy

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/858girl
22/859girl
22/860girl

Svítící disk a tečky
usnadňují nalezení
šidítka ve tmě
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Šidítko se standardním štítkem
Dynamické šidítko

Hot
& Cold

Marine

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/816boy
22/817boy
22/818boy

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/816girl
22/817girl
22/818girl

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

Night
& Day
0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

Etno
22/809boy
22/810boy
22/811boy

Svítící úchyt
usnadňuje nalezení
šidítka ve tmě

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

Folky
0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/841boy
22/842boy
22/843boy

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/841girl
22/842girl
22/843girl

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/833boy
22/834boy
22/835boy

0-3 m+
3-6 m+
6-18 m+

22/833girl
22/834girl
22/835girl

Retro Baby

22/809girl
22/810girl
22/811girl

0-3 m+ 22/803boy
3-6 m+ 22/804boy
6-18 m+ 22/805boy
0-3 m+ 22/803girl
3-6 m+ 22/804girl
6-18 m+ 22/805girl

Svítící úchyt
usnadňuje nalezení
šidítka ve tmě
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22/819
22/820
22/821

Vyberte si řetízek
k šidítku

str. 61
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Praktické a hygienické
Pouzdro na šidítko

Marine

Night & Day

kat. číslo 10/879

kat. číslo 10/880

Retro

Follow the Rabbit

kat. číslo 10/881

kat. číslo 10/884

Indian Summer

Indian Summer

kat. číslo 10/883

kat. číslo 10/886

kat. číslo 13/111

Praktické a hygienické
Pouzdro je určeno na praktickou a hygienickou úschovu
šidítka na procházce nebo při cestování. Chrání šidítko před
ušpiněním nebo ztrátou. Hygienické - snadno se udržuje v
čistotě, chrání šidítko před ušpiněním na procházce nebo při
cestování.

Dva úchyty
umožňují rychlé zavěšení pouzdra k tašce,
kočárku, autosedačce nebo opasku.

Bezpečnost a hygiena

Diamond
kat. číslo 10/882

Řetízek na šidítko

Bezpečnost a hygiena
Řetízek s klipem pro pevné a stabilní připevnění šidítka k
oděvu dítěte. Chrání šidítko před ušpiněním nebo ztrátou.

Praktický klip

Snadné zapínání

Tvar

Praktický a stabilní klip zajišťuje pevné
připevnění k oděvu dítěte.

Jednoduchý háček umožňuje snadné
připevnění k šidítku i jednou rukou.

Zakulacené okraje minimalizují možnost
poranění dítěte.
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Výsledky
klinických testů

Výrobky LOVI jsou navrhovány na základě
nejnovějších lékařských poznatků a inovačních
technologií. Vybrané výrobky LOVI jsou klinicky
testovány. Klinické testy jsou prováděny na
velkých skupinách kojenců v nemocnicích
a speciálních poradnách lékaři a porodními
asistentkami za účasti rodičů.
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Láhev LOVI s
dynamickým
dudlíkem

Hodnocení průběhu sání z láhve v porovnání s průběhem sání
při kojení, fyziologický vzorec sání

97%

97%

88%

96%

lékařů

lékařů

lékařů

lékařů

89%

Pozorovali jste po použití dynamického šidítka LOVI
jakékoli negativní změny v průběhu kojení?

69%

ano

VÝSLEDKY KLINICKÝCH
TESTŮ LÁHVE LOVI
S DYNAMICKÝM
DUDLÍKEM

správná
práce svalů
rtů a jazyka

efektivnost
sání

zachování
přirozeného
rytmu sání

správná
koordinace
sání-polykání
-dýchání

ne

nevím

bez odpovědi

Může dítě při použití šidítka LOVI volně dýchat nosem?

91%

Hodnocení fyziologie krmení: způsob dýchání, polykání,
možnost kombinovat kojení a krmení z láhve a
minimalizace vzniku koliky

Doporučeno
lékaři

Klinické testy láhve LOVI s dynamickým
dudlíkem® byly provedeny v roce 2007 na
skupině 607 kojenců ve věku 0-12 měsíců
pod dohledem lékařů, dětských sester a
porodních asistentek a potvrdily unikátní
vlastnosti výrobku:

13%

2%

LÉKAŘŮ

nepozorovalo žádné potíže při
kombinaci kojení a krmení z láhve
LOVI*

16%

97%

97%

88%

96%

lékařů

lékařů

lékařů

lékařů

ano

Dynamické
šidítko
LOVI

90%

PORODNÍCH
ASISTENTEK
A RODIČŮ

by doporučilo dynamické šidítko
LOVI jiným rodičům

VÝSLEDKY
KLINICKÝCH TESTŮ
ŠIDÍTKA LOVI

3%

3%

3%

ne

nevím

bez odpovědi

Má dítě tendenci kousat do šidítka LOVI?

Doporučeno
lékaři

Klinické testy byly provedeny na skupině
150 kojenců ve věku 0-18 měsíců ve
specializovaných poradnách (pediatrických,
neonatologických) v Polsku pod dohledem
dětských sester a porodních asistentek a
potvrdily unikátní vlastnosti výrobku:

• zachování přirozeného rytmu sání
• správnou koordinaci sání - polykání dýchání

• nenarušuje sací reflex dítěte

79%

• aktivní práci svalů rtů a jazyka

• zabraňuje vzniku reflexu kousání do
šidítka

• efektivnost sání
Výsledky testů zpracovala: MUDr.
Aleksandra Łada, klinický neurologoped,
odborník na poruchy příjmu potravy a
rozvoje komunikace malého dítěte / NDT
SLT Senior Tutor

• zaručuje volné dýchání nosem a polykání
slin
• nenarušuje správný vývoj řeči a skusu*

správné
dýchání

správné
polykání

možnost
kombinovat
kojení
a krmení z láhve

minimalizace
koliky

5%

3%
ano

ne

nevím

13%

*) za předpokladu dodržení ortodontických a logopedických
doporučení

bez odpovědi

UPOZORNĚNÍ: Značka LOVI doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou
nebo farmaceutem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující.
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Systém kontroly kvality v souladu s normami: ISO 9001, ISO 22716
© Všechna práva vyhrazena. Tato publikace obsahuje ochranné prvky.
Tato publikace jakož i jakákoli její tištěná nebo elektronická část:
fotografie, kompozice, logotypy a reklamní slogany, nemůže být použita:
reprodukována, kopírována, půjčována a distribuována bez předchozího
písemného souhlasu firmy CANPOL Sp. z o. o. S.K.A.
®Ochranná známka LOVI je zákonem chráněné průmyslové vlastnictví
firmy CANPOL Sp. z o. o. S.K.A. nebo jejího poskytovatele licence.

Mr. Rabbit

Distribuce v ČR:
MALEWO Havířov, s.r.o.
739 34 Šenov, Těšínská 445
tel. +420 596 890 635,
+420 731 444 671
fax: +420 596 887 602
canpol@malewo.cz

www.lovicz.cz
Canpol sp. z o.o. SKA
02-884 Warszawa,
ul. Puławska 430, Polska.

Kanceláře, prodej:
Słubica B, ul. Graniczna 4,
96-321 Żabia Wola, Polska.
biuro@lovi.pl

Seznamte
se s námi!

tel. (+48 46) 858 00 00,
fax:(+48 46) 858 00 01

LOVI CZ

www.lovi.pl

LOVI CZ

