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Dárkové sady BAYBY vyřeší dilema, čím potěšit rodiny s malými dětmi 

 

Vysoká kvalita, zdravotní nezávadnost, veselé obrázky, 

krásné barvy a praktičnost. Přesně tak lze popsat krásné 

dárkové sady BAYBY, které nám pomohou vyřešit 

dilema, čím potěšit rodiny s malými dětmi. Na výběr 

jsou dvě varianty – pro novorozená miminka pro holky 

ve fialové a pro kluky v modré barvě (BAYBY BGS 6200 a 

BAYBY BGS 6201) a navazující sada pro větší miminka od 

cca půl roku, opět v barvách pro holčičky i kluky (BAYBY 

BGS 6202 a BAYBY BGS 6203). Dárkový set obsahuje vše 

ke krmení miminka (dvě lahvičky s antikolikovými savičkami, dva kartáčky na čištění lahví i 

saviček, zásobník na sušené mléko) a také ortodontický silikonový dudlík s krytem. 

Maminky ocení praktičnost a kvalitní provedení a miminka potěší barevná, veselá zvířátka 

na obrázcích. Více na www.bayby.cz. 

 

Dárkové sety BAYBY jsou vděčný dárek, který udělá radost každé mamince, ať už v podobě 

startovacího setu, nebo v pokračovací variantě pro děti od zhruba 6. měsíce. Jedná se totiž o 

kvalitní a také opravdu praktické doplňky, bez kterých se neobejde žádná maminka.  

 

Na výběr jsou tyto dvě varianty (ve dvou barevných provedeních): 

 

VESELÁ ŽIRAFKA S PANDOU SE USMÍVAJÍ NA MIMINKA 

ZE STARTOVACÍHO SETU PRO NOVOROZENÁ MIMINKA 
 

Sety BAYBY BGS 6200 a BAYBY BGS 6201 jsou určeny 

nejmenším miminkům. Startovací set obsahuje vše 

potřebné pro nakrmení novorozence. Dvě kojenecké 

láhve (120 a 250 ml) mají antikolikové savičky, 

s drobným otvorem, aby miminko polykalo pouze 

mléko a ne vzduch, čímž se předchází bolestivé 

plynatosti miminek. Lahvičky jsou opatřeny obrázky 

veselých zvířátek, na variantě pro holčičky převažují 

žirafky, klučičí modrá varianta má zase jako hlavního 

hrdinu medvídka pandu. Kromě lahviček set ukrývá také 

http://www.bayby.cz/


ortodontický dudlík, který stimuluje správnou funkci jazyka a vývoj patra. Maminky ocení 

také perfektně padnoucí kryt, který chrání dudlík 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 má zúžené hrdlo pro pohodlné přesypání mléka a je složen ze 3 stohovatelných dílů. 

Na cestu si tak můžete vzít jeden, dva, nebo hned všechny tři odměrky a mít jistotu, že mléko 

uchováte ve sterilním prostředí. Velký kartáč se zahnutým koncem a malý kartáček 

dokonale vyčistí i hůře dostupná místa lahviček a saviček.  

Všechny doplňky dárkového setu jsou zdravotně testované a neobsahují Bisphenol-A. Až na 

kartáče lze všechny součásti setu sterilizovat v páře.   

Doporučená akční maloobchodní cena obou dárkových setů 0+ BAYBY BGS 6200 a BAYBY 

BGS 6201 je 559 Kč. Více informací o výrobku a místa prodeje najdete na www.bayby.cz. 

 

 

VĚTŠÍ MIMINKA MOHOU TRÉNOVAT SAMOSTATNÉ 

PITÍ S LAHVIČKAMI S OUŠKY 

 

Dárkové sety BAYBY BGS 6202 a BAYBY BGS 6203 

jsou určené pro miminka od šesti měsíců. Sada, která 

roste s miminkem, obsahuje dvě kojenecké lahve (150 

a 240 ml) s antikolikovými savičkami a také 

praktickými oušky, aby si je miminka sama mohla 

přidržet a učit se samostatnému pití.  Malý otvor 

v savičce zamezuje polykání vzduchu a tím předchází 

bolestivé plynatosti miminek. Z lahviček se na děti 

usmívají veselá zvířátka, klučičí modrá varianta je 

inspirována vodním světem a dominují jí velryby a 

medúzy, holčičky se budou radovat z usměvavých 

opiček a motýlků. Ortodonticky tvarovaný dudlík podporuje správný vývoj dítěte. Praktický 

kryt ho chrání během doby, kdy ho dítě nemá v ústech.  

Zásobník na sušené mléko umožňuje maminkám odsypat si jedno, či tři dávky mléka (nebo 

kaše). Tvar zásobníku má zúžené hrdlo pro snadné přesypání do lahvičky a navíc je velmi 

praktický. Díly se na sebe dají vzájemně našroubovat, takže si na cesty můžeme vzít jeden, 

dva nebo všechny tři části a vždy máme jistotu, že je výživa ve sterilním prostředí. Kartáče 

zajistí dokonalou čistotu i v hůře dostupných místech lahviček a dudlíků.  

Všechny doplňky dárkového setu jsou zdravotně testované a neobsahují Bisphenol-A. Až na 

kartáče lze všechny součásti setu sterilizovat v páře.  Doporučená akční maloobchodní cena 

obou dárkových setů 6+ BAYBY BGS 6202 a BAYBY BGS 6203 je 599 Kč. Více informací o 

výrobku a místa prodeje najdete na www.bayby.cz. 
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*** 
 
 
BAYBY, spolehlivý partner rodičů i dětí 
Příchod dítěte převrací život rodiny naruby. Všechno je jiné, všechno nové, všechno se točí kolem jediného 
bodu. To je situace, ve které rodiče nemají čas ani chuť cokoli riskovat. Potřebují někoho, na koho se mohou 
spolehnout se stejnou důvěrou, s jakou se jejich maličké spoléhá na ně. Potřebují dokonale připraveného 
odborníka, který ví, co dítě potřebuje, někoho, pro koho je bezpečí jejich dítěte stejně důležité, jako pro ně. 
BAYBY takovým odborníkem je. 
Krédem značky BAYBY je špičková kvalita, naprosté bezpečí a kvalifikované testy všech výrobků prováděné 
zkušebnou TUV a Státním zdravotnickým ústavem. Filozofií je stát se tichým pomocníkem rodiny. Být kdykoli po 
ruce a mít připraveno všechno, co dítě potřebuje – a to nejen po příchodu na svět, ale po nesmírně důležitou 
dobu jeho počátečního vývoje. BAYBY prostě roste spolu s vaším dítětem.  
Aby toho značka BAYBY dosáhla, chce být – a je – v mnohém jedinečná. Výrobky BAYBY jsou nejen naprosto 
bezpečné a zdravotně nezávadné (neobsahují Bisfenol A ani jiné škodlivé látky), jsou také krásné. Jejich design 
je originální, přátelský, pozitivní, veselý a vstřícný k dětem, jejich snadná a často naprosto intuitivní 
ovladatelnost je zase velmi komfortní pro rodiče. Výrobky BAYBY vás budou bavit – jsou totiž jiné, originální 
a v mnoha případech víceúčelové.   
 
 

 
 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 
 

Linda Maletínská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 775 944 267 

e-mail: maletinska@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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