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Dárkové sety BAYBY jsou skvělou startovací výbavičkou  
 
 
Startovací set se vším potřebným pro 
nakrmení novorozence včetně kojeneckých 
lahviček a dudlíku přichystala pro maminky 
značka BAYBY. Úhledně dárkově zabalená 
souprava s veselými motivy zvířátek zároveň 
řeší i dilema babičkám či přátelům, jaký dárek 
novopečené mamince přinést do porodnice, 
případně zabalit pod stromeček. Dárkové sety 
ve dvou barevných variantách (BAYBY BGS 
6200 a BGS 6201) pro čerstvě narozená 
miminka obsahují vždy dvě kojenecké lahvičky 120 ml a 250 ml s antikolikovými savičkami, 
ortodontický dudlík s krytem, zásobník na sušené mléko a kartáče na vyčištění lahví i 
saviček. Obdobně jsou v nabídce značky BAYBY také sady pro miminka starší půl roku. Více 
na www.bayby.cz. 
 
Rozverní lvíčci, medvídci, žirafy či sovičky zdobí části dárkového setu BAYBY BGS 6200 
s převažující fialovou barvou a BAYBY BGS 6201 s více modré. Kojenecké lahvičky (120 ml a 
250 ml) jsou vybaveny protikolikovými savičkami zajišťujícími, aby dítě polykalo mléko a ne 
vzduch, čímž se předchází bolestivé plynatosti miminek. Kromě hravých zvířátek jsou 
kojenecké lahvičky opatřeny natištěnou srdíčkovou stupnicí pro odměření mléka i plasticky 
vystouplou stupnicí, která odolá i intenzivnímu používání. Zajišťovací kroužek perfektně 
zapadne do dvojité drážky savičky a lahvičku skvěle utěsní. 
 
Ortodonticky tvarovaný silikonový dudlík stimuluje správnou funkci jazyka a vývoj patra. Sosák 
je vyroben z kvalitního, měkkého, ale pevného a tvarově stálého silikonu, který vyniká dlouhou 
životností a snadno se udržuje v hygienické čistotě. Štít dudlíku osvědčeného tvaru mašličky 
přesně padne pod nosík dítěte. Ventilační otvory předcházejí zapařování vnitřních částí 
dudlíku. Z hygienických důvodů je dudlík opatřen perfektně padnoucím krytem, který jej 
ochrání před znečištěním, pokud ho dítě zrovna nemá v puse.  
 
Zásobník na sušené mléko umožňuje mamince odsypat si jednu až tři dávky mléka, aniž by 
s sebou na cesty mimo domov musela přibalit celou krabici mléčné výživy. Zásobník ve tvaru 
lahve se zúženým hrdlem pro pohodlné přesypání mléka následně do lahvičky na pití je složen 
ze 3 stohovatelných dílů – na cestu si tak můžete vzít jednu, dvě či všechny tři šroubovatelné 
odměrky a budete mít jistotu, že mléko uchováte ve sterilním prostředí. Zásobník v budoucnu 
využijete třeba i na ovoce nebo jinou stravu. 
 



Velký kartáč se zahnutým koncem a malý kartáček dokonale vyčistí i hůře dostupná místa lahví 
a saviček.  
 
Všechny doplňky dárkových setů BAYBY BGS 6200 a BAYBY BGS 6201 jsou zdravotně testované 
a neobsahují Bisphenol-A. S výjimkou kartáčů lze všechny součásti setu sterilizovat v páře. 
 
Doporučená akční maloobchodní cena setů BAYBY BGS 6200 a 6201 je 559 Kč. 

Více informací o výrobku a místa prodeje na www.bayby.cz.  

 

 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 
 

Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 777 840 414 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

 

 

 
 

Libor Hladík, manažer marketingu 

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 

Mobil: +420 603 557 376 

e-mail: libor.hladik@fastcr.cz  

www.fastcr.cz 
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