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Podpora prodeje

Kontaktujte nás

Canpol sp. z o.o. SKA

02-884 Warszawa, 
ul. Puławska 430, Polska.

Distribuce pro Českou Republiku:

Malewo Havířov s.r.o.,  
Těšínská 445, 739 34 Šenov

canpol@malewo.cz

tel. (+420) 596 887 813 

www.lovibaby.com

www.lovicz.cz

 LOVI_Krmení_ s_láskou 

kat. č. 82/410
Otočný stojan na dudlíky

kat. č. 82/410 
Pultový kartonový stojan

kat. č. 82/300  
Vysoký kartonový stojan
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Moravskoslezský, Zlínský, 
Olomoucký, Jihomoravský kraj 
tel. 731 444 667

Jihočeský, Vysočina, Pardubický, 
Královohradecký kraj  
tel. 731 444 665

Středočeský, Plzeňský, 
Karlovarský,Ústecký, Liberecký kraj 
tel. 731 444 664
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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.

Výrobky LOVI podléhají:
klinickým testům pod dohledem lékařského 
personálu (láhve, dudlíky,šidítka) a testům 
koordinovaných lékařským personálem za účasti 
kojících matek (odsávačky mateřského mléka)

Klinické testy jsou prováděny v nemocnicích a 
specializovaných 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.

Důvěřujte odborníkům
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Unikátní výsledky 
LOVI v oblasti 
podpory zdravého  
sání 

Dynamický dudlík LOVI nenarušuje přirozený 
sací reflex u novorozenců a kojenců.**  
Zaručuje volné dýchání a polykání 
slin. Zabraňuje kousání do dudlíků. 

Gumička dudlíku 
je tvořena  

z nestejnorodé  
vrstvy silikonu,  
díky tomu se natahuje  
v rytmu sání dítěte.

**) Při použití v souladu s doporučením výrobce uvedeném v návodu k použití. 
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Nenarušuje sací reflex
Dynamické šidítko

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.  

Výrobek obsahuje: 

 šidítko 2 ks  kryt šidítka 
2 ks  pouzdro na hygienické 
uchovávaní šidítek.

Dynamická gumička

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

Tvarovaný štítek

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

Otvory ve štítku

Umožňuje cirkulaci vzduchu a 
zabraňují podráždění citlivé  
dětské pokožky.

VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH 
TESTŮ
ŠIDÍTKA* 

Klinické testy byly provedeny 
ambulantně pod zdravotním 
dohledem na skupině 
150 kojenců ve věku 0-18 
měsíců ve specializovaných 
poradnách (pediatrických, 
neonatologických) v  NFZ v 
Katovicích, Řešově a Bydhošti 
za účasti dětských sester, 
porodních asistentek a rodičů.

Doporučeno
lékaři*

Dodává se ve velikostech: 

 0-2m

0-3m

3-6m

6-18m

mini štítek

standartní štítek

*) Klinické testy byly provedeny ambulantně pod zdravotnickým dohledem na skupině 150 kojenců ve věku 0-18 měsíců ve specializovaných poradnách 
(pediatrických, neonatologických) v  NFZ v Katovicích, Řešově a Bydhošti za účasti dětských sester, porodních asistentek a rodičů.
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Svítící úchyt

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

Menší štítek

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

Velmi lehké

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

Doporučujeme pro novorozence
Velikost štítku je proti standartním šidítkům LOVI zmenšená. 
Nové MINI šidítko LOVI je vhodnější pro malé novorozence. 
 

Výrobek obsahuje: 

 šidítko 1 nebo 2 ks  kryt 
šidítka 1 nebo 2 ks  pouzdro  
na hygienické uchování šidítek

Kat. č. 
 0-2 m+  • 1 ks. - 22/853boy

  • 2 ks - 22/847boy 
0-2 m+  • 1 ks - 22/853girl

  • 2 ks - 22/847girl

PODLE NÁZORU
ODBORNÍKA

„Tvar a konstrukce musí 
umožňovat dýchání a polikání 
slin a nesmí narušovat 
přirozený sací reflex. Vyplatí se 
vybrat šidítko se symetrickým 
tvarem a dynamickou 
konstrukcí, aby nebyl v rozporu 
s přirozeným sacím rytmem 
a správným vývinem orálního 
ústrojí.”

 
Svítící úchyt

MUDr. Aleksandra Łada 
neurologoped

Šidítko s mini štítkem
Dynamické MINI šidítko
My Little Love

mini štítek
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Šidítko se standartním štítkem
Dynamické šidítko

Follow  
the Rabitt

Indian  
Summer

0-3 m+ 22/858boy
3-6 m+ 22/859boy
6-18 m+ 22/860boy

0-3 m+ 22/858girl
3-6 m+ 22/859girl
6-18 m+ 22/860girl

0-3 m+ 22/855boy
3-6 m+ 22/856boy
6-18 m+ 22/857boy

0-3 m+ 22/855girl
3-6 m+ 22/856girl
6-18 m+ 22/857girl

Pride
& Joy
0-3 m+ 22/844boy
3-6 m+ 22/845boy
6-18 m+ 22/846boy

0-3 m+ 22/844girl
3-6 m+ 22/845girl
6-18 m+ 22/846girl

Hot 
& Cold
0-3 m+ 22/816boy
3-6 m+ 22/817boy
6-18 m+ 22/818boy

0-3 m+ 22/816girl
3-6 m+ 22/817girl
6-18 m+ 22/818girl

0-3 m+ 22/809girl
3-6 m+ 22/810girl
6-18 m+ 22/811girl

Night
& Day
0-3 m+ 22/809boy
3-6 m+ 22/810boy
6-18 m+ 22/811boy

Folky

0-3 m+ 22/841boy
3-6 m+ 22/842boy
6-18 m+ 22/843boy

0-3 m+ 22/841girl
3-6 m+ 22/842girl
6-18 m+ 22/843girl

Marine

0-3 m+ 22/819 
3-6 m+ 22/820
6-18 m+ 22/821

Etno

0-3 m+ 22/833boy
3-6 m+ 22/834boy
6-18 m+ 22/835boy

0-3 m+ 22/833girl
3-6 m+ 22/834girl
6-18 m+ 22/835girl

Retro Baby

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

 Svítící 
úchyt

Svítící úchyt  
a tečky
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89% LÉKAŘŮ
nezaznamenalo žádné potíže při 
kombinaci kojení a krmení z láhve 
LOVI*

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

*) klinických testů se zúčastnilo 607 nemluvňat pod dohledem 
lékařů, porodních asistentek a rodičů

Pokud momentálně nemůžete kojit, chcete 
nechat dítě na starost jiné osobě nebo 
pokud Vám pediatr doporučil dokrmování 
dítěte z lékařských důvodů, výrobek 
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.

Kombinace kojení a 
krmení z láhve
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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 odvzdušnění  který zabraňuje vzniku podtlaku a 
minimalizuje vznik dětské koliky.

2 ks v balení

Bezpečný při kojení
Dynamický dudlík LOVI

*) 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. 

kat. č.

– 18/749

– 18/750

– 18/751

– 18/752

– 18/753

– 18/754

 0m+
mini

3m+
pomalý 

6m+
střední

9m+
rychlý

6m+
*kaše

3m+
*trojprůtokový

Dynamická koncovka dudlíku 

Vyrobena 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.

Odvzdušňovací systém

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

Tvrdá, široká, tvarovaná  
základna

Vyrobena z hrubší vrstvy silikonu.  
Je stabilní oporou pro rty a 
zabraňuje deformaci základny 
dudlíku. Profilovaný tvar a lékaři 
doporučená šířka střední části 
dudlíku vyžaduje správné přiložení 
rtů jako při kojení.

NÁZOR   
NEUROLOGOPEDA 

„Dudlík má mít dynamickou 
konstrukci a aktivně pracovat 
v ústní dutině 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 Aleksandra Łada 
neurologoped
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97% LÉKAŘŮ

96% LÉKAŘŮ

potvrdilo správnou, 
aktivní práci svalů rtů
i jazyka*

*) klinických testů se zúčastnilo 607 nemluvňat pod dohledem  
lékařů, porodních asistentek a rodičů

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

Bezpečná při kombinaci s kojením 
Láhev pro podávání odsátého mateřského mléka. Klinicky 
testovaná. 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 Prolactis a Protect. Nyní s novým efektivním 
systémem odvzdušňování .

Výrobek obsahuje: 

 láhev z polypropylénu (BPA 
0 %) 150 ml / 250 ml / 330 ml

 dynamický dudlík LOVI
  

(0m+ v láhvi 150 ml, 3m+ v láhvi 
250 ml a 330 ml) 

 elastický těsnící disk  
 šroubovací víčko  krycí 

víčko - hrníček s odměrkou

Ochrana sacího reflexu
Láhev s dynamickým dudlíkem  
Medical+

– 21/565

– 21/563

– 21/561

 0m+
150 ml

3m+
250 ml

3m+
330 ml

Dynamická koncovka dudlíku

Vyrobena 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.

Profilovaný tvar láhve

Usnadňuje správné držení láhve 
a podávání pokrmu v bezpečné 
poloze. 

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

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. 

Kanálky v dudlíku  
regulují průtok a tlak 
mléka 

Tvrdá, široká,  
tvarovaná základna 
zabraňuje kousání do 
dulíku 

Hrníček s odměrkou

VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH TESTŮ 
LÁHVE LOVI* 

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. 

*) provedení klinických testů na základě 
speciální ankety realizované ambulatně v 
roce 2007 na skupině 607 nemluvňat pod 
dohledem lékařů, porodních asistentek 
a rodičů.

Doporučeno
lékařiy*
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DOPORUČENÍ 
OSOB 
LÉKAŘSKÉHO 
PERSONÁLU* 

„Na základě závěrů lékařského 
personálu nemocnice v 
Krakově je odsávačka LOVI 
Prolactis 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.“ 

Odsávačka kopírující přirozené kojení
Odsávačka Prolactis kopíruje doufázový 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 uchování 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 
„Průvodce kojením od LOVI“

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. 

*) doporučení zaměstnanců nemocnice z 
Krakova, Polsko

Profesionální ochrana laktace
Dvoufázová elektrická odsávačka mateřského mléka
Prolactis

kat. č. 5/501med

Přirozený 2-fázový rytmus sání 

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

Přesná regulace síly sání

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

Možnost změny na ruční 
odsávačku

Díky přibaleným dílům se dá 
odsávačka Prolactis používat i 
jako ruční odsávačka Protect.

Inteligentní paměť 
nastavení rytmu a  
síly sání

Budík, hodiny a kontrola 
času odsávání

Masážní vložka  
stimulující průtok mléka
 

Napájení ze sítě i na 
baterie

FÁZOVÁ

Lékařský výrobek
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FÁZOVÁ

DOPORUČENÍ 
OSOB 
LÉKAŘSKÉHO
PERSONÁLU* 

„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.” 

Odsávání bez námahy
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

kat. č.  5/500medZákladní ochrana laktace 
Dvoufázová ruční odsávačka
Protect

*) 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. 

Přirozený 2-fázový rytmus sání 

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.

Regulace síly sání

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

Ergonomická protiskluzová  
rukojeť

Pracuje nezvykle tiše a zajišťuje 
pohodlné odsávání, dokonce  
i jedním prstem.

stimulace

hluboké
odsávání

Praktický kufřík pro 
přenos odsávačky

Průvodce kojením 
připraven ve spolupráci s 
odborníky

Masážní vložka  
stimulující průtok  
mléka

Lékařský výrobek
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Exkluzivní ochrana ve dne i v noci 
Jednorázové tampóny 
Discreet Elegance

 kat. č.
20 kusů – 19/606
40 kusů – 19/602
60 kusů – 19/607
 20 kusů – 19/610
20 kusů – 19/611

Gelující vložka zadržuje vlhkost 
uvnitř tampónu.

Umožňují dobrou cirkulaci 
vzduchu, nedráždí citlivou 
pokožku prsu. 

Praktické – každý tampón je 
zabalen zvlášť.

Superabsorpční  Prodyšné Balení po 1 ks

GEL
ACTION

Lékařský výrobek

Výjimečná ochrana ve dne i v noci
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 60kusů.
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Ochrana prsních bradavek
Silikonové chrániče prsní bradavky

kat. č. 
vel. S – 5/602

 vel. M/L – 5/604

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. 

Tenký, jemný silikon Profilovaný tvar Pouzdro

Ochrana prsních bradavek 
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 (standartní velikost).

POZITIVNÍ 
HODNOCENÍ 
LÉKAŘSKÉHO 
PERSONÁLU*

„Chrániče prsní bradavky LOVI 
jsou velmi kvalitním výrobkem. 
Velmi dobře plní svou funkci. 
Velikost L je učena matkám se 
standartní velikosti bradavek. 
Velmi dobře přiléhají k prsu. 
Tvar chrániče nutí dítě široce 
otevřít ústa a uchytit bradavku. 
To stimuluje správný průtok 
mléka.“  
 
*) hodnocení zaměstnanců nemocnice z 
Krakova, Polsko


