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VYUŽIJTE  
PROFESIONÁLNÍ  
PODPORY PŘI KOJENÍ

Kojení je ideální forma výživy, kterou si dítě 
instinktivně vybírá od chvíle narození. Proto 
je hlavním cílem značky LOVI ochrana sacího 
reflexu dítěte.

Podporujeme maminky  
v kojení na  
www.szkolakarmienia.pl 

Přidej se k nám:
facebook.com/pages/
LOVI-CZ

Ve spolupráci s reno-
movanými odborníky na 
laktaci, neonatologii a neu-
rologopedii značka LOVI 
přináší inovované výrobky, 
které jsou nenahraditel-
nými pomocníky kojících 
matek i výrobky pro 
alternativní krmení (láhve 
a dudlíky pro podávání od-
sátého mateřského mléka, 
šidítka), které nenarušují 
sací reflex dítěte.

Zárukou kvality jsou 
výsledky klinických testů 
láhví a dudlíků LOVI, do-

poručení lékařů a ocenění 
přiznávané výrobkům LOVI 
odborníky. Důvěřujeme 
odborníkům, důvěřujte jim 
i Vy.

Využijte naší podpory při 
kojení.
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UNIKÁTNÍ ÚSPĚCHY ZNAČKY LOVI PŘI PODPOŘE ZDRAVÉHO SÁNÍ:

DUDLÍK VYROBENÝ UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ 
NESTEJNORODÝCH VRSTEV SILIKONU
Silná vrstva silikonu v základně a tenká vrstva v koncovce dynamického 
dudlíku® LOVI: tenká koncovka dudlíku se prodlužuje a aktivuje svaly 
úst dítěte k aktivní práci, tvrdá silná základna dudlíku poskytuje stabilní 
podporu pro rty dítěte a zabraňuje deformaci dudlíku. Díky této techno-
logii umožňuje dudlík kombinovat kojení a krmení z láhve a nenarušuje 
přirozený sací reflex dítěte.*

UNIKÁTNÍ DYNAMICKÁ KONSTRUKCE ŠIDÍTKA LOVI
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 uvedeným v návodu k použití.
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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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Značka  LOVI ve spolupráci s renomovanými odbor-
níky na laktaci, neonatologii a neurologopedii realizuje 
výzkumný a vzdělávací program „Nejlepší inovace”:

DŮVĚŘUJTE ODBORNÍKŮM

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  
a jsou předmětem:
 

• klinických testů (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.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Seznamte se s výsledky testů - str. 52
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PILÍŘŮ PODPORY KOJENÍ 
REALIZOVANÝCH  
V POLSKU6

Odsávačky LOVI Prolaktis 
doporučované nemocničním 
personálem jsou profesionál-
ním řešením problémů  
s laktací*.

Výsledek práce odborníků na 
neurologopedii. Klinicky testo-
vány z hlediska bezpečnosti 
při kojení. Nenarušují sací 
reflex dítěte.

Tampóny do podprsenek  
a chrániče prsních bradavek 
LOVI mají pozitivní ohlas  
u nemocničního personálu*.

ODSÁVAČKY  
DOPORUČOVANÉ  
ODBORNÍKY

LÁHVE A DUDLÍKY  
BEZPEČNÉ  
PŘI KOJENÍ

VÝROBKY  
PODPORUJÍCÍ  
KOJENÍ

Certifikovaný laktační poradce 
LOVI, kurz kojení a databáze 
článků o kojení.

Výjimečný instruktážní seriál 
na stránkách www.lovi.pl 
pomáhá vyřešit počáteční 
problémy s kojením.

Do nemocnic dodáváme naše 
odsávačky a studijní materiály 
připravené ve spolupráci  
s  odborníky na laktaci,  
neonatologii a neurologopedii.

INTERNETOVÁ  
LAKTAČNÍ  
POMOC

VIDEOŠKOLA  
KOJENÍ 

LAKTAČNÍ  
PODPORA  
V NEMOCNICÍCH

*)  doporučení zaměstnanců nemocnice  
z Krakova, Polsko
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OCHRANA 
KOJENÍ

KOMBINACE 
KOJENÍ  
A KRMENÍ  
Z LÁHVE

PŘENÁŠENÍ 
A OHŘÍVÁNÍ 
POKRMU

9
strana

21
strana

29
strana
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VÝUKA 
SAMOSTATNÉHO 
PITÍ 

ŠIDÍTKA VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH 
TESTŮ 

33
strana

43
strana

51
strana
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OCHRANA 
KOJENÍ

Ikdyž většina matek touží kojit, začátky mohou 
být těžké. Naše výrobky Vám pomohou překonat 

počáteční překážky a zároveň Vám zajistí pohodlné 
krmení. Díky tomu budou chvíle s dítětem u prsu 
opravdovým zážitkem. 
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Kojení je nejlepší dárek, jaký můžete dát dítěti 
v den jeho narození.

Je to nejzdravější a nejcenější 
forma výživy novorozenců 
a nemluvňat. Proto je tak 
důležité, aby Vaše předsevzetí 
kojit skončilo úspěchem. Pro 

ODSÁVAČKA 
PROLAKTIS

ODSÁVAČKA 
PROTECT

LÁHEV 
MEDICAL +

TROJTÁ OCHRANA  
KOJENÍ S ŘADOU  
MEDICAL+

1 32

překonání problémů s laktací 
jsme vytvořili řadu výrobků 
Medical+.
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PROFESIONÁLNÍ  
OCHRANA KOJENÍ 
S DVOUFÁZOVOU ELEKTRONICKOU 
ODSÁVAČKOU PROLAKTIS 

HODNOCENÍ 
NEMOCNIČNÍHO 
PERSONÁLU* 

„Na základě závěrů lékařského 
personálu nemocnice v  Krako-
vě je odsávačka LOVI Prolak-
tis přístrojem, který pomáhá 
efektivně řešit problémy spo-
jené s  laktací. Výborně udržuje 
proces laktace, odsává mléko i 
v  případech blokády mléčných 
kanálků. Regulace síly sání za-
ručuje bezbolestné odsávání 
mléka i při poraněných bra-
davkách.”

Odsávačka Prolaktis kopíruje 
přirozený dvoufázový rytmus 
sání dítěte. Fáze stimulace ko-
píruje rychlé sání dítěte, které 
povzbuzuje produkci 
a vytékání mléka. Druhá 
fáze - hluboké sání kopíruje 
pomalejší, hlubší aktivní sání 
dítětem.

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 po-
pruhem, náhradní díly, 10 ks 
tampónů, návod k obsluze. 

ODSÁVAČKA KOPÍRUJÍCÍ 
PŘIROZENÉ KOJENÍ

Výrobek obsahuje:

potvrzuje efektivní vyřešení 
laktačního problému nebo 
jiného problému, který vyža-
duje použití odsávačky**

Kat. č.  5/501exp

potvrzuje rychlé a efektivní 
odsávání**

85% MATEK

90% MATEK

Inteligentní paměť 
nastavení rytmu  
a síly sání

Budík, hodiny  
a kontrola času 
odsávání

Masážní vložka 
stimulující průtok 
mléka

Napájení ze sítě  
i na baterie

FÁZOVÝ

*) doporučení zaměstnanců nemocnice z Krakova, Polsko
**) odsávačky LOVI Prolactis i LOVI Protect byly testovány 40 
matkami pod dohledem porodních a laktačních asistentek

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. 12



3.

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.

PŘIROZENÝ 2-FÁZOVÝ  
RYTMUS SÁNÍ

PŘESNÁ REGULACE SÍLY SÁNÍ MOŽNOST RUČNÍHO ODSÁVÁNÍ

Napájení ze sítě  
i na baterie
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ZÁKLADNÍ  
OCHRANA LAKTACE 
S DVOUFÁZOVOU  
RUČNÍ ODSÁVAČKOU  
PROTECT

HODNOCENÍ 
NEMOCNIČNÍHO 
PERSONÁLU* 

„Na základě závěrů lékařského 
personálu nemocnice v  Krako-
vě je odsávačka LOVI Protect 
přístrojem, který splňuje poža-
davky kladené na odsávání 
mléka u kojících žen, které ne-
mají větší zdravotní problémy.  
Výjimečnou výhodou odsávaček 
je možnost regulace síly sání.” 

Odsávačka Protect předsta-
vuje základní ochranu kojení 
matkám, které nemají větší 
zdravotní problémy, ale potře-
bují podpořit laktaci.
Umožňuje odsávání bez 
námahy přirozeným způ-
sobem, dokonce i jedním 
prstem.

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

ODSÁVÁNÍ BEZ NÁMAHY Výrobek obsahuje:

potvrzuje odsávání 
bez námahy                                                           
při použití odsávačky  
Protect**

Kat. č.  5/500exp

*) doporučení zaměstnanců nemocnice  
z Krakova, Polsko

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

80% MATEK
Pohodlný kufřík pro 
přenos odsávačky

Průvodce kojením 
zpracovaný ve spo-
lupráci s odborníky  

Masážní vložka sti-
mulující průtok mléka

FÁZOVÝ

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. 14



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 indivi-
duálním potřebám matky.

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

PŘIROZENÝ 2- FÁZOVÝ  
RYTMUS SÁNÍ 

REGULACE  
SÍLY SÁNÍ

ERGONOMICKÁ PROTISKLUZOVÁ 
RUKOJEŤ

stimulace

hluboké 
odsávání

15



OCHRANA  
SACÍHO REFLEXU 
S LÁHVÍ MEDICAL+ 

VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH 
TESTŮ LÁHVE 
LOVI*

Klinické testy láhve LOVI s dynamic-
kým dudlíkem byly provedeny na 
skupině 607 kojenců ve věku 0-12 
měsíců pod dohledem lékařů, dět-
ských sester a porodních asisten-
tek a potvrdily unikátní vlastnosti 
výrobku:
zachování přirozeného rytmu sání, 
správnou koordinaci sání - poly-
kání - dýchání, aktivní práci svalů rtů  
a jazyka a efektivnost sání. 

Vytvořena a testována ve spo-
lupráci s lékaři. Doporučená 
pro podávání odsátého 
mateřského mléka. Vyrobena 
z nejkvalitnějšího revolučního 
materiálu o čistotě skla, který 
je bezpečný pro dítě (neobsa-
huje BPA). Velmi odolná proti 
poškození. Nenarušuje sací 
reflex dítěte, neodrazuje dítě 
od sání z prsu.

láhev LOVI Medical+ 150 / 
250 ml, dynamický dudlík 
LOVI SUPER vent (0m+ v láhvi  
o objemu 150 ml, 3m+ v láhvi 
o objemu 250 ml), elastický 
těsnící disk, šroubovací víčko, 
krycí víčko - hrníček s od-
měrkou

ČISTÁ JAKO SKLO, BEZPEČNÁ 
PŘI KOJENÍ

Výrobek obsahuje:

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

potvrdilo zachování přiro-
zeného rytmu sání dítěte*

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

89% LÉKAŘŮ

88% LÉKAŘŮ

Kanálky v dudlíku kopírují 
laktační kanálky v prsu, 
regulují průtok a tlak 
mléka v dudlíku.

Odvzdušňovací systém 
SUPER vent zabraňuje 
vzniku podtlaku, minimali-
zuje vznik dětské koliky.

Profilovaný tvar láhve

Hrníček s odměrkou

Kat. č.      150 ml – 59/212
250 ml – 59/210

3+m 0+m

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. Přistup-
te k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující. 16



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

Vyrobena z hrubší vrstvy silikonu. Před-
stavuje 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.

(PA) čistotý jako sklo a zároveň bezpečný 
pro dítě (neobsahuje BPA). Velmi odolný 
proti poškození a velmi dobře snáší vyso-
ké teploty domácí sterilizace.

DYNAMICKÁ KONCOVKA 
DUDLÍKU

TVRDÁ, ŠIROKÁ, TVAROVANÁ 
ZÁKLADNA

REVOLUČNÍ MATERIÁL LÁHVE

Po
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TAMPÓNY DO 
PODPRSENKY 
DAY&NIGHT

„Tampóny do podprsenky LOVI 
jsou velmi kvalitním výrobkem. 
Velký poloměr tampónu zaruču-
je dokonalou ochranu prádla 
i bradavky. Jsou velmi tenké, 
jemné, dobře pohlcují vlhkost  
a velmi diskrétní. Pomáhají mat-
ce udržovat správnou hygienu  
v průběhu kojení.”

 Kat. č.      20 kus – 19/606
40 kus – 19/602
60 kus – 19/607 

POZITIVNÍ 
HODNOCENÍ 
NEMOCNIČNÍHO 
PERSONÁLU* 

Mění mléko na tuhý gel a zadržuje 
vlhkost uvnitř tampónu.

Nachází se uvnitř tampónu a zabraňují 
ušpinění prádla.

Zabraňuje klouzání tampónu uvnitř 
prádla.

GELUJÍCÍ VLOŽKA 4 OCHRANNÉ VRSTVY DLOUHÁ SAMOLEPÍCÍ PÁSKA

Superabsorpční velmi tenké 
tampóny do podprsenky LOVI 
„Day&Night” zajišťují výjimečný 
pocit sucha a pohodlí ve dne 
i v noci. Dodávají se v balení: 
20, 40 nebo 60 kusů.

POHODLÍ  
A POCIT SUCHA

*) hodnocení zaměstnanců nemocnice z Krakova, Polsko

GEL
ACTION
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CHRÁNIČE PRSNÍ  
BRADAVKY  
LOVI 

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

 Kat. č.      velikost S – 5/602
  velikost M/L – 5/604

POZITIVNÍ 
HODNOCENÍ 
NEMOCNIČNÍHO 
PERSONÁLU* 

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

Umožňuje přímý kontakt dítěte s prsem 
matky.

Slouží k hygienickému uchovávání chrá-
ničů.

TENKÝ JEMNÝ SILIKON PROFILOVANÝ TVAR POUZDRO

Pomáhají při kojení v případech 
vpáčených nebo plochých bra-
davek - 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 
(dříve L) standardní velikost.

CHRÁNIČE PRSNÍCH 
BRADAVEK 

*) hodnocení zaměstnanců nemocnice z Krakova, Polsko
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KOMBINACE 
KOJENÍ  
A KRMENÍ  
Z LÁHVE

Pokud momentálně nemůžete kojit, chcete ne-
chat 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.

21



DYNAMICKÝ DUDLÍK 
SUPER VENT 
Z NESTEJNORODÝCH  
VSTEV SILIKONU 

NEUROLOGOPEDICKÁ  
DOPORUČENÍ

„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.”

Dynamický dudlík ®LOVI pro 
podávání odsátého ma-
teřského mléka je výsledkem 
práce lékařů - neurologopedů. 
Je vyrobený unikátní technolo-
gií nestejnorodých vrstev sili-
konu: obsahuje měkkou, ten-
kou prodlužující se koncovku 
a tvrdou, širokou, tvarovanou 

BEZPEČNÝ  
PŘI KOJENÍ

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

89% LÉKAŘŮ
základnu. Díky tomu umožňu-
je kombinovat krmení z láhve 
s kojením. Klinicky testován 
v Polsku. Obsahuje efektivní 
systém odvzdušňování SUPER 
vent, který zabraňuje vzniku 
podtlaku a minimalizuje vznik 
dětské koliky.

mini 
SUPER vent

SUPER vent 

střední

rychlý

kaše

trojprůtokový

pomalý 
SUPER vent

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

0+m

3+m

6+m

9+m

6+m

3+m

 Kat. č.      mini – 18/749
pomalý – 18/750
střední – 18/751

rychlý – 18/752
kaše – 18/753

trojprůtokový – 18/754

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. 

2 kusy v balení

MUDr.  
Alexandra Lada,
neurologoped
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Vyrobená z tenčí vrstvy silikonu. Prod-
lužuje a zkracuje se jako matčina bra-
davka podle rytmu sání dítěte, mobilizuje 
svaly ústní dutiny k aktivní práci, kterou 
musí dítě při pití z láhve vykonat.

Vyrobena z hrubší vrstvy silikonu. Před-
stavuje 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.

Kopírují laktační kanálky v prsu, regulují 
průtlok a tlak mléka v dudlíku.

DYNAMICKÁ KONCOVKA 
DUDLÍKU

TVRDÁ, ŠIROKÁ, TVAROVANÁ 
ZÁKLADNA

KANÁLKY  
V DUDLÍKU

Po
do

bn
os

t

Po
do

bn
os

t
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LÁHEV  
AKTIVNÍ SÁNÍ
SUPER vent

VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH 
TESTŮ LÁHVE 
LOVI*

Klinické testy láhve LOVI s dy-
namickým dudlíkem byly pro-
vedeny na skupině 607 kojenců 
ve věku 0-12 měsíců pod do-
hledem lékařů, dětských sester  
a porodních asistentek a potvr-
dily unikátní vlastnosti výrobku:
zachování přirozeného rytmu 
sání, správnou koordinaci sání - 
polykání - dýchání, aktivní práci 
svalů rtů a jazyka a efektivnost 
sání. 

Láhev pro podávání odsátého 
mateřského mléka. Bezpečná 
pro kojence, protože nena-
rušuje sací reflex dítěte. Klinicky 
testována. Obsahuje dynamic-
ký dudlík vyrobený unikátní 
technologií nestejnorodých 
vrstev silikonu: obsahuje 
měkkou, tenkou prodlužující 
se koncovku a tvrdou, širokou, 

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

BEZPEČNÁ  
PŘI KOJENÍ 

Výrobek obsahuje:

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

potvrdilo správnou aktivní 
práci svalů rtů i jazyka* *) klinických testů se zúčastnilo 607 nemluvňat 

pod dohledem lékařů, porodních asistentek 
a rodičů

96% LÉKAŘŮ

97% LÉKAŘŮ

tvarovanou základnu. Mobili-
zuje svaly ústní dutiny k aktivní 
práci, kterou musí dítě při pití 
z láhve vykonat. Kompatibilní 
s odsávačkami Prolaktis a Pro-
tect. Nyní s novým efektivním 
systémem odvzdušňování 
SUPER vent, který zabraňuje 
vzniku podtlaku a minimalizuje 
vznik dětské koliky.  

3+m 0+m

3+m

Kat. č.      150 ml – 21/564
250 ml – 21/562
330 ml – 21/560

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. 24
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SAMOSTERILIZUJÍCÍ 
LÁHEV
SUPER vent

KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ LÁHVÍ 
A DUDLÍKŮ

Speciálně vytvořené víčko 
umožňuje sterilizovat láhev  
a všechny její díly za 90 
sekund. Stačí nalít do víčka 
určené množství vody, přikrýt 
ho láhví a vložit do mirovlnné 
trouby. Za okamžik je láhev 
připravená ke krmení.

Tvarovaný, univerzální kartáč 
na důkladné čištění láhví  
a dudlíků.

ŠIROKÝ 
ZAOBLENÝ
tvar spodní části 
kartáče s umělými 
štětinami snadno  
a pohodlně odstraňuje 
zbytky pokrmu.

VELMI KVALITNÍ 
ŠTĚTINY
důkladně odstraňují 
zbytky pokrmu ze 
všech záhybů láhve.

OTVOR  
V RUKOJETI
umožňuje zavěšení 
kartáče po umytí.

MĚKKÁ KONCOVKA 
NA ČIŠTĚNÍ 
DUDLÍKŮ
důkladně čistí vnitřní 
části dudlíků*. 
*) Věnujte zvýšenou pozornost tenké části 
dudlíku LOVI, aby jste je při čištění nepoškodili.

DOMÁCÍ STERILIZACE  
ZA 90 SEKUND

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

Výrobek obsahuje:

0+m3+m

VÍČKO PRO 
STERILIZACI
díky tomuto víčku 
můžete sterilizovat 
láhev a všechny její 
části za 90 sekund  
v mikrovlnné troubě.

Kat. č.      150 ml – 21/572
250 ml – 21/570

Kat. č.      72/001
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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 teplo-
tu a neztrácí důležité výživové hodnoty.

29



TERMOOBAL

GELOVÝ  
OHŘÍVAČ

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

Ideální způsob ohřevu pokrmu na dlouhé procház-
ce nebo při cestování. Plní funkci ohřívače i ter-
moobalu. 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.

GELOVÁ OHŘÍVAJÍCÍ 
VLOŽKA
Ohřeje bez použití 
elektrického proudu 
150 ml pokrmu za cca 
20 minut na teplotu 
36°C. 

3-VRSTVÁ 
TERMOIZOLAČNÍ 
FOLIE
udržuje teplotu pokrmu 
v láhvi až 2 hodiny.

FUNKCE  
START
Po stlačení tlačítka 
START se začíná proces 
tepelné krystalizace. 
Gel začíná tuhnout  
a uvolňovat teplo. 

ODOLNÝ  
POTAH

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

TERMOIZOLAČNÍ 
OBAL
Vyrobený z odolného 
materiálu, který se 
dobře čistí. Pomáhá 
udržovat teplotu po-
krmu cca 2 hodiny.

ODEPÍNACÍ 
PÁSEK

usnadňuje přenášení 
a připevňování ke 
kočárku nebo autose-
dačce.

OHŘÍVÁNÍ  
BEZ POUŽITÍ PROUDU

Kat. č.  19/220

Kat. č.  19/400

NEPOSTRADATELNÝ  
NA PROCHÁZCE
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UNIVERZÁLNÍ  
OHŘÍVAČ

RADA 
ODBORNÍKA

„Odsáté mateřské mléko v zá-
sobníku nebo v láhvi ohřívejte 
ve vodní lázni nebo v ohřívači. 
Nedoporučuje se ohřívat mléko 
v mikrovlnné troubě, která 
ohřívá nerovnoměrně a  může 
způsobit opaření dítěte.”

Bezpečný způsob ohřívání pokrmu.                                                                    
Obsahuje termostat, který udržuje nastavenou 
teplotu velmi dlouhou dobu. Chrání pokrm před 
přehřátím a ztrátou cenných vitamínů a minerálů. 
Obsahuje misku s víčkem a dvě lžičky, které mění 
barvu vlivem teploty pokrmu.

VŽDY TEPLÝ POKRM  
NA DOSAH RUKY

MUDr.  
Barbara Leszczynska       
pediatr

Automaticky nastaví dobu ohřevu. Rychle 
ohřívá pokrm a udržuje jeho teplotu. 
Chrání pokrm před přehřátím.

Signalizuje správnou teplotu pokrmu. Vhodný pro většinu typů a velikostí 
kojeneckých láhví a sklenic s hotovým 
pokrmem.

MODERNÍ TERMOSTAT SVĚTELNÁ KONTROLKA UNIVERZÁLNÍ VELIKOST

Kat. č.  12/202
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VÝUKA 
SAMOSTATNÉHO 
PITÍ 

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 bez rizika rozlévání. Pro starší dítě vyberte 
inovovaný hrníček bez pítka, ze kterého pije jako  
ze sklenice, ale bez rozlévání.

33



SILIKONOVÁ  
MULTIFUNKČNÍ 
LÁHEV

Nedráždí citlivé dětské dásně. Lávhe 
obsahuje lžičku s menším otvorem 
(4m+). Lžička s větším otvorem (6m+) 
je prodávaná samostatně a umožňuje 
podávání velmi hustých polévek a kaší.

Po jejím stlačení pokrm vytéká přímo  
na lžičku.

Umožňuje důkladně vyčistit otvor v lžičce 
od všech zbytků pokrmu.

LŽIČKA S MĚKKOU  
KONCOVKOU

SILIKONOVÁ  
LÁHEV

KARTÁČEK NA ČIŠTĚNÍ  
OTVORU V LŽIČCE

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 použij-
te lžičku s větším otvorem.

silikonovu láhve LOVI 230 / 
120 ml, lžičku s měkkou kon-
covkou s menším průtokem, 
těsnící elastický disk, šroubo-
vací víčko, krycí víčko - hrníček 
s odměrkou, kartáček na 
čištění lžičky.

SNADNÉ KRMENÍ DOMA  
I NA PROCHÁZCE

Výrobek obsahuje:

4+m 4+m

Kat. č.      120 ml – 10/830
230 ml – 10/810

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. 34
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TRÉNINKOVÝ HRNÍČEK

NEVYLÉVACÍ HRNÍČEK

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 250 ml.

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 ce-
stování. Dodává se ve dvou verzích: o objemu 150 
ml (s měkkým pítkem pro děti 6m+) a o objemu 
250 ml (s  tvrdším pítkem pro děti 12m+). 

MĚKKÉ  
PÍTKO
Pro děti starší 6-ti 
měsíců, nedráždí citlivé 
dětské dásně, v hrníčku 
o objemu 150 ml.

MĚKKÉ  
PÍTKO
nedráždí citlivé dětské 
dásně.

TVRDÉ  
PÍTKO
Je určeno dětem nad 
12 měsíců,  dodává 
se v hrníčku o objemu 
250 ml.

TVAROVANÉ 
ÚCHYTY
usnadňují držení 
hrníčku v dětských 
ručičkách.

REGULACE SÍLY 
SÁNÍ
Průtok tekutiny je 
možné regulovat 
vnitřním ventilem. 
Ventil je vyroben  
z tenkého silikonu.

VÍČKO - HRNÍČEK  
S ODMĚRKOU
je ideální pro podávání 
ovocných šťáv, léků  
a výuky pití z otevřeného 
hrníčku. Obsahuje 
odměrnou stupnici  
a tvarovaný okraj.

PRO AKTIVNÍ  
DĚTI

ZAČÁTEK VÝUKY 
SAMOSTATNÉHO PITÍ

6+m

6+m12+m

Kat. č.      150 ml – 21/870
250 ml – 21/860

Kat. č.     250 ml – 21/830
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DOPLŇKY

Tréninkové pítko 
6m+
Je vhodné i na kojenecké láhve 
Aktivní sání
18/727

Tvrdé nevylévací pítko 
12m+
Je vhodné i na kojenecké láhve 
Aktivní sání 
21/890

Měkké nevylévací pítko
6m+
Je vhodné i na kojenecké láhve 
Aktivní sání   
21/880

Úchyty k láhvím  
a hrníčkům
2 kusy 

21/803

Lžičky k láhvím
Dodávají se ve dvou  
velikostech průtoku: menší 
(4m+), větší (6m+)
4m+ – 2/586; 6m+– 2/588

Membrána k hrníčkům 
360° cups:  
Mini, Junior, Active
2 kusy
1/618
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MUDr.  
Alexandra Lada,
neurologoped

NEVYLÉVACÍ HRNÍČEK 
HOT&COLD FRIENDS

RADA 
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, aby jste zabrá-
nili případnému zalknutí. Nikdy 
nechechávejte dítě samotné  
s hrníčkem v ruce.” 

VYTVOŘTE  
SI KOLEKCI

Hrdinové Hot & Cold Friends 
také na šidítkách

VÝUKA SAMOSTATNÉHO PITÍ 
BEZ ROZLÉVÁNÍ A BAKTERIÍ

Ideální řešení pro aktivní děti ve 
věku nad 12 měsíců. Umožňu-
je pití bez rozlévání. Hrníček 
využívá dvou patentovaných 
řešení: antibakteriální ochranu 
SteriTouch ve víčku hrníčku  

a jednoduchý nevylévací systém 
umístěný přímo v pítku, který 
umožňuje snadné čištění 
hrníčku. Má protiskluzové 
úchyty a stabilní pogumovanou 
základnu.

nevylévací hrníček

stupnice umožňuje 
kontrolu vypitého 
množství tekutiny

antibakteriální ochrana

12+m

Kat. č.     200 ml – 31/202
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Umožňuje snadnou údržbu a čištění 
hrníčku.

Využívá přirozených antibakteriálních vlast-
ností stříbra a redukuje až 99,99% bakterií 
v průběhu 24 hodin.

Můžete zaměňovat víčko s ventilem  
s víčkem hrníčku 360°.

PÍTKO BEZ  
DALŠÍHO VENTILU

ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA 
STERITOUCH®

VÍČKO
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1/533
1/553
1/574

HRNÍČEK 360°® MINI 1/520
1/540
1/560

1/521
1/541
1/561

1/532
1/552
1/573

1/581
1/587
1/593

1/582
1/588
1/594

JUNIOR
ACTIVE

12+m

14+m

9 +m

Umožňuje pití z jakéhokoliv místa po 
obvodu hrníčku. Obsahuje patentovanou 
ochranu před bakteriemi SteriTouch®.

Umožňuje pití bez rozlévání, ale není 
primárně konstruován jako nekapající hr-
níček (při silním zatlačení na membránu 
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.

VÍČKO 360° INOVOVANÝ  
TĚSNÍCÍ SYSTÉM

ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA 
STERITOUCH®

Usnadňuje přechod od pití 
z hrníčku s pítkem k pití ze 
sklenice. Díky inovovanému 
těsnícímu systému připravu-
je dítě na pití přirozeným 
způsobem (jako ze sklenice), 
ale bez rozlévání. Obsahuje 
patentovanou ochranu před 
bakteriemi SteriTouch®, má 
protiskluzové úchyty a stabilní 
pogumovanou základnu.

Dodává se v objemech:
• 210 ml (MINI 9 m+) 
• 250 ml (JUNIOR 12 m+)
• 350 ml (ACTIVE 14 m+) 

Výrobek obsahuje:  
krycí víčko, třídílné šroubovací 
víčko s pítkem, hrníček, úchyty

PITÍ JAKO ZE SKLENICE,  
ALE BEZ ROZLÉVÁNÍ
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ŠIDÍTKA

Sání má zásadní vliv na vývoj dítěte již od prvních 
okamžiku po jeho narození. Umožňuje mu re-

gulovat chuť k jídlu, množství přijímaného pokrmu, 
zároveň pomáhá uspokojovat emoce a dává dítěti 
pocit bezpečí. Silnou potřebu sání částečně uspo-
kojuje šidítko. Jeho výběr musí být velmi zodpo-
vědný - tvar a konstrukce šidítka musí umožňovat 
volné dýchání nosem a polykání slin a nenarušovat 
sací reflex dítěte.”   

„

MUDr. Aleksandra Łada, PhD.
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90%

DYNAMICKÉ  
ŠIDÍTKO

VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH 
TESTŮ*

Klinické testy byly provedeny na 
skupině 150 kojenců ve věku 
0-18 měsíců ve specializovaných 
poradnách (pediatrických, neo-
natologických) pod dohledem 
dětských sester a porodních 
asistentek a potvrdily unikátní 
vlastnosti dynamického šidítka 
LOVI®: nenarušuje sací reflex 
dítěte, zabraňuje vzniku reflexu 
kousání do šidítka, zaručuje vol-
né dýchání nosem a polykání 
slin, nenarušuje správný vývoj 
řeči a skusu (za předpokladu 
dodržení ortodontických a logo-
pedických doporučení).

Dynamické šidítko LOVI® bylo 
vytvořeno ve spolupráci s neu-
rologopedy, aby chránilo sací 
reflex dítěte. Má symetrický 
tvar jako matčina bradavka. 
Unikátní dynamická konstruk-
ce šidítka z nestejnorodých 

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

BEZPEČNÉ PRO SACÍ REFLEX 
DÍTĚTE A ZDRAVÝ VÝVOJ ŘEČI 
A SKUSU

Výrobek obsahuje:

„Tvar a konstrukce šidítka musí 
umožňovat volné dýchání no-
sem a polykání slin a nenarušo-
vat sací reflex dítěte. Doporučuji 
výběr šidítka se symetrickou gu-
mičkou dynamické konstrukce, 
aby neovlivňovalo přirozený ryt-
mus sání a dovolovalo správný 
vývoj ústní dutiny dítěte.”

vrstev silikonu umožňuje sání 
dítěte v přirozeném rytmu. 
Výrobek byl klinicky testován 
v Polsku.

by doporučilo dynamické  
šidítko LOVI jiným rodičům

RODIČŮ A 
ASISTENTŮ

0 - 3+m

3 - 6+m

6 -18+m

ROSTE SPOLU S DÍTĚTEM 
(týká se dynamické gumičky)

*) klinické testy byly provedeny v Polsku (ve 
specializovaných pediatrických a neonatologic-
kých poradnách ve městech Katowice, Rzeszów 
a Bydgoszcz)

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. 

MUDr.  
Alexandra Lada,
neurologoped
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Je vyrobena z nestejnorodých vrstev 
silikonu, takže se prodlužuje a smršťuje  
v závislosti na rytmu sání dítěte. Syme-
trický 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.

DYNAMICKÁ  
GUMIČKA

TVAROVANÝ  
ŠTÍTEK

OTVORY  
VE ŠTÍTKU

MUDr.  
Alexandra Lada,
neurologoped
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0-3 m+ 22/809boy
3-6 m+ 22/810boy
6-18 m+ 22/811boy

kolekce se svítícím 
kroužkem, který 
usnadňuje nalezení 
šidítka ve tmě. 

FOLKY

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

NIGHT
& DAY

RETRO
BABY
0-3 m+ 22/803
3-6 m+ 22/804
6-18 m+ 22/805

0-3 m+ 22/809girl
3-6 m+ 22/810girl
6-18 m+ 22/811girl
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HOT 
& COLD
0-3 m+ 22/816
3-6 m+ 22/817
6-18 m+ 22/818

MARINE

ETNO

WINTER
LIMITOVANÁ KOLEKCE

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

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

0-3 m+ 22/836
3-6 m+ 22/837
6-18 m+ 22/838

47



POUZDRO  
NA ŠIDÍTKO

ŠŇŮRKA  
NA ŠIDÍTKO

Pouzdro je určeno na praktickou a hygienickou 
úschovu šidítka na procházce nebo při cestování. 
Zabraňuje jeho ušpinění nebo ztrátě. 

Šňůrka na šidítko LOVI představuje ideální způsob 
ochrany šidítka před ušpiněním nebo ztrátou zej-
ména tehdy, když dítě začíná být aktivní. Obsahuje 
praktický klip, který umožňuje pevné a stabilní 
připevnění k oděvu dítěte. 

HYGIENICKÉ 
snadno se udržuje  
v čistotě, chrání šidítko 
před ušpiněním na 
procházce nebo při 
cestování.

BEZPEČNOST  
A HYGIENA

PRAKTICKÉ  
A HYGIENICKÉ

Kat. č.  13/112

Kat. č.  13/111

DVA  
ÚCHYTY
umožňují rychlé 
zavěšení pouzdra k taš-
ce, kočárku, autosedač-
ce nebo opasku.

NASTAVITELNÝ 
KLIP
Umožňuje pevné při-
pevnění šidítka k oděvu 
dítěte. 

SILIKONOVÝ 
KROUŽEK 
Je vhodný na všechna 
šidítka LOVI, je elastický 
a snadno se udržuje  
v čistotě.
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VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH 
TESTŮ

Výrobky LOVI jsou navrhovány na základě nejno-
vějších lékařských poznatků a inovačních technolo-

gií. Vybrané výrobky LOVI jsou klinicky testovány. Klinic-
ké testy jsou prováděny na velkých skupinách kojenců  
v nemocnicích a speciálních poradnách lékaři  
a porodními asistentkami za účasti rodičů. 
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VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH TESTŮ 
LÁHVE LOVI  
S DYNAMICKÝM DUDLÍKEM

Klinické testy láhve LOVI s dynamickým du-
dlíkem ® byly provedeny na skupině 607 
kojenců ve věku 0-12 měsíců pod dohledem 
lékařů, dětských sester a porodních asisten-
tek a potvrdily unikátní vlastnosti výrobku:

• zachování přirozeného rytmu sání
• správná koordinace sání - polykání 

- dýchání
• aktivní práce svalů rtů a jazyka
• efektivnost sání. 

Výsledky testů zpracovala: MUDr. Aleksandra Łada, 
klinický neurologoped, odborník na poruchy příj-
mu potravy a rozvoje komunikace malého dítěte / 
NDT SLT Senior Tutor

HODNOCENÍ PRŮBĚHU SÁNÍ Z LÁHVE V POROVNÁNÍ 
S PRŮBĚHEM SÁNÍ PŘI KOJENÍ, FYZIOLOGICKÝ  
VROZEC SÁNÍ

HODNOCENÍ FYZIOLOGIE KRMENÍ: ZPŮSOB DÝCHÁNÍ, 
POLYKÁNÍ, MOŽNOST KOMBINOVAT KOJENÍ A KRMENÍ  
Z LÁHVE A MINIMALIZACE VZNIKU KOLIKY 

 správná  
koordinace sání  

- polykání  
- dýchání

správné  
dýchání

správná 
práce  

svalů rtů  
a jazyka

správné 
polykání

efektivnost 
sání 

možnost 
kombinovat 

kojení  
a krmení  
z láhve

zachování 
přirozeného 
rytmu sání

minimalizace 
vzniku  
koliky
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nepozorovalo žádné potíže při kombinaci 
kojení a krmení z láhve LOVI

89% LÉKAŘŮ

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. 52



VÝSLEDKY 
KLINICKÝCH TESTŮ 
ŠIDÍTKA LOVI

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

• nenarušuje sací reflex dítěte
• zabraňuje vzniku reflexu kousání 

do šidítka
• zaručuje volné dýchání nosem  

a polykání slin
• nenarušuje správný vývoj řeči  

a skusu*

*) za předpokladu dodržení ortodontických a logopedických doporučení

POZOROVALI JSTE PO POUŽITÍ DYNAMICKÉHO ŠIDÍTKA 
LOVI JAKÉKOLI NEGATIVNÍ ZMĚNY V PRŮBĚHHU KOJENÍ?

MŮŽE DÍTĚ PŘI POUŽITÍ ŠIDÍTKA LOVI VOLNĚ  
DÝCHAT NOSEM?

MÁ DÍTĚ TENDENCI KOUSAT DO ŠIDÍTKA LOVI? 

ano ne nevím bez 
odpovědi

ano ne nevím bez 
odpovědi
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by doporučilo dynamické šidítko  
LOVI jiným rodičům.

90% 
PORODNÍCH  
ASISTENTEK  
A  RODIČŮ

ano ne nevím bez 
odpovědi
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Nabyvatel licence: CANPOL Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A., 
02-884 Warszawa, ul. Puławska 430, Polska
Kanceláře, prodej: Słubica B, ul. Graniczna 4, 96-321 
Żabia Wola, Polska 
tel. (+48 46) 858 00 00; fax:(+48 46) 858 00 01 
Systém kontroly kvality v souladu s normami: PN-EN 
ISO 9001:2009 a PN-EN ISO 22716:2009 info@lo-
vi.ch; www.lovi.ch.

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

www.lovicz.cz
facebook.com/pages/LOVI-CZ

© 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 
průmyslového vlastnictví firmy CANPOL Sp. z o. o. 
S.K.A. nebo jejího poskytovatele licence. LOVI® je 
registrovaná ochranná známka a je ve vlastnictví: 
NOVILAB AG, c / o Unitreu, Gartenstrasse 4, 6300 
Zug, Švýcarsko


