
А ви знали, що?
Найчастіше батьки використовують коробки «Пакунок 
малюка» для зберігання іграшок дитини. Але, крім 
цього, коробка зможе стати переноскою або 
тимчасовим ліжечком для малюка, бо зроблена з 
цупкого картону і оснащена спеціальним матрасиком.

Малюки активно досліджують світ і часто ненавмисно 
завдають собі шкоди. Аби бути впевненими, що ваша 
дитина не подряпає випадково обличчя чи не прикусить 
боляче пальчик — використовуйте «царапки» з набору 
одягу.

Про це не часто розповідають, але під час вигодовування 
малюка молоком, груди мами потребують особливого 
піклування — шкіра пересихає, з`являються дрібні 
пошкодження від укусів. Використай ланоліновий крем для 
загоєння сосків. Він має органічне походження, не викликає 
алергії і його використовують навіть спортсмени!

«Пакунок малюка» — це допомога не лише батькам, а й 
промисловості нашої країни. Виробництво «пакунка» 
забезпечує більше двох тисяч робочих місць! А 
наповнення «Пакунка малюка» на 80% складається з 
продуктів вітчизняних виробників. 

В перші роки життя дітлахи дуже енергійні і змусити їх 
всидіти на місці, аби зробити манікюр і педикюр буває 
непросто. Скористуйся дитячими ножицями з 
запобіжниками, щоб не поранити малюка гострими 
кінчиками.

Ваш малюк швидко росте? Не хвилюйтеся, теплий 
комбінезон змінить свій розмір під зріст вашої дитини за 
допомогою застібок! А ще, його конструкція дозволяє 
оперативно змінити підгузок за межами будинку, не 
знімаючи верхній одяг повністю і не турбуючи цим 
дитинку.

Закінчуються
підгузки?

Замов ще за
вигідною ціною!

babybox.store



№ Найменування товару к-сть,
шт

1 Підгузки одноразові для новонароджених, 2–5 кг (не менше ніж  94 шт.),  
3–6 кг (не менше ніж 94 шт.), не менше трьох шарів, кріплення на липучках,  
з еластичними вушками

1

2 Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні,  
PH-нейтральні (PH 7), без запаху (не менше ніж 56 шт. в упаковці)

2

3 Пелюшка ситцева, бавовна 100 %, розмір 80 × 95 см +/– 10 % 2

4 Пелюшка фланелева, бавовна 100 %, розмір 90 × 110 см +/- 10 % 2

5 Пелюшка муслінова, бавовна 100 %, розмір 70 х 70 см +/- 10 % 1

6 Пелюшка багаторазова вологостійка, не менше трьох шарів, розмір 60-80 см +/- 10 % 2

7 Шапочка, бавовна 100 %:

   7.1    розмір 0-3 місяці, берет (без зав’язок) 1

   7.2    розмір 3-6 місяців 1

   7.3    розмір 6-12 місяців 1

8 Боді з коротким рукавом, бавовна 100 %:

   8.1    розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 2

   8.2    розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 3

   8.3    розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 3

   8.4    розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 3

9 Боді з довгим рукавом, трикотаж, бавовна 100 %:

   9.1    розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 2

   9.2    розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 3

   9.3    розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 3

   9.4    розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 3

10 Штани-повзунки із закритими носочками, бавовна 100 %:

   10.1   розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 2

   10.2   розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2

11 Чоловічки з довгим рукавом та штанцями, бавовна 100 %:

   11.1   розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 2

   11.2   розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 3

   11.3   розмір 68 см (довжина тіла 63-68 см) 3

   11.4   розмір 74 см (довжина тіла 69-75 см) 3

12 Сорочечка дитяча, бавовна 100 %:

   12.1   розмір 56 см (довжина тіла 51-56 см) 2

   12.2   розмір 62 см (довжина тіла 57-62 см) 2

13 Шкарпетки, бавовна не менше ніж 80 %:

   13.1   розмір 0-3 місяці 2

   13.2   розмір 4-6 місяців 2

14 Рукавички для немовлят, бавовна 100 %, розмір 0-3 місяці 1

15 Слинявчик дитячий, бавовна 100 %:

   15.1   розмір 0-3 місяці 1

   15.2   розмір 4-6 місяців 1

16 Термометр для води, не має містити ртуті 1

17 Термометр для тіла електронний з гумовим наконечником, водостійкий 1

18 Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), нержавіюча сталь 1

19 Гребінець для волосся та вичісування молочних кірок  
(гіпоалергенний, для чутливої шкіри)

1

20 Ковдра тепла, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина - бавовна 100 %, 
розмір 110 х 140 см +/- 10 %

1

21 Плед-ковдра, 100 % трикотаж, бавовна, розмір 60 × 80 см +/- 10 % 1

22 Підковдра, бавовна 100 %, розмір 110 × 140 см +/- 10 % 1

23 Комбінезон-трансформер з капюшоном демісезонний, унісекс (верхня тканина 
плащова, наповнювач - синтепон, підкладка - бавовна 100 % або фліс),  
розмір 0-12 місяців

1

24 Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 х 70 +/- 10 %. Товщина не 
менше ніж 3 см, гіпоалергенний наповнювач, зовнішня тканина - натуральний 
матеріал. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметром) дна 
коробки-колиски (позиція 35 цього Переліку)

1

25 Рушник махровий з куточком для купання, розмір 100 × 100 см +/- 10 %,  
з натурального матеріалу

2

26 Товари / іграшки розвиваючі для стимулювання зорових, слухових, тактильних 
відчуттів та рухових навичок, без дрібних деталей, пластик із сертифікатом, що 
дозволяє використання дитячих іграшок

6

27 М’яка книжка з високою контрастністю зображень 1

28 Багатофункціональний розвиваючий килимок для розвитку емоцій, фізичних та 
інтелектуальних здібностей дитини від народження, з двома знімними м’якими 
дугами та підвісними іграшками

1

29 Крем із вмістом ланоліну 100 % 1

30 Рідке мило-шампунь дитяче з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів, 
гіпоалергенне, без запаху, 500 мл

1

31 Губка для купання немовляти, гіпоалергенна 1

32 Крем для малюка під підгузок, без парабенів, гіпоалергенний, не менше ніж 50 мл 2

33 Мило господарське (для прання дитячих речей), гіпоалергенне, не менше ніж 100 г 1

34 Дитячі гігієнічні ватні палички з обмежувачем, бавовна 100 % (не менше ніж 50 шт.) 2

35 Коробка-колиска, розмір 43 × 70 × 27 см +/- 10 %, з гофрокартону типу «С» 
(міцна гофра, 120 г/м-2), кашированого картоном целюлозним (210 г/м-2), з 
повнокольоровим друком на дно та кришку коробки. Для зміцнення конструкції дно 
та бокові стінки мають окремі вставки без друку з гофрокартону типу «С» (міцна 
гофра, 120 г/м-2). Зображення сосок, пляшечок та інших допоміжних засобів для 
вигодовування немовлят на такій коробці не розміщуються

1

ПЕРЕЛІК
дитячих товарів для комплектування одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» при 
народженні дитини


