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Ceniona na ca³ym œwiecie marka Fisher-Price obecna jest na rynku od ponad 75 lat. Produkty 
Fisher-Price wytwarzane s¹ z najwy¿szej jakoœci materia³ów, w pe³ni bezpiecznych dla dziecka
i wspomagaj¹cych jego rozwój. 

Wiedza i doœwiadczenie Fisher-Price pozwoli³y na stworzenie produktów innowacyjnych, 
oryginalnych oraz jednoczeœnie funkcjonalnych i prostych w obs³udze. Przyk³adem jest specjalnie 
opracowany kod kolorystyczny szybkoœci przep³ywów smoczków do butelek, dziêki któremu ka¿da 
Mama bezproblemowo wybierze produkt optymalnie dopasowany dla potrzeb Swego dziecka. 

Fisher-Price ma pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e zdrowie i bezpieczeñstwo ka¿dego dziecka s¹ 
najwa¿niejsze, dlatego te¿ wszystkie produkty tej marki zosta³y poddane wymagaj¹cym testom, które 
potwierdzi³y ich najwy¿sz¹ jakoœæ – zgodn¹ z europejskimi standardami bezpieczeñstwa.

Produkty Fisher-Price zosta³y uhonorowane nagrodami: Babygear and Toddler Platinum 
Award oraz Mother and Baby Silver Best Feeding Product.
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Obie butelki 125 ml oraz 250 ml s¹ w standardzie wyposa¿one w smoczki o wolnym przep³ywie (przeŸroczyste).

Butelki do karmienia

Cenione przez Mamy butelki do karmienia marki Fisher-Price 

dostêpne s¹ w dwóch pojemnoœciach: 125 i 250 ml. 

Ergonomiczny kszta³t i szeroka szyjka butelki gwarantuj¹,

¿e karmienie dziecka jest niezmiernie ³atwe i przyjemne. 

Ultrahigieniczna butelka mo¿e byæ czyszczona w prosty sposób, 

poniewa¿ do jej konstrukcji nie u¿yto drobnych elementów. 

Unikatowy kod kolorystyczny, widoczny na butelce, pozwala ka¿dej 

Mamie bez jakichkolwiek obaw wybraæ odpowiedni pod wzglêdem 

szybkoœci przep³ywu rodzaj smoczka – z szerokiej gamy 

antykolkowych silikonowych smoczków Fisher-Price.

Butelka posiada nakrêtkê, która w optymalny sposób chroni 

smoczek i pokarm podczas transportu – bez potrzeby dodatkowych 

zabezpieczeñ.

indeks: 197543
nr produktu: FPBTS 

Butelka 125 ml
smoczek - wolny przep³yw

op.: 1 szt.
inner: 6 op.

indeks: 197600
nr produktu: FPBTL

Butelka 250 ml
smoczek - wolny przep³yw

op.: 1 szt.
inner: 6 op.



Smoczki Fisher-Price s¹ kompatybilne 

z wiêkszoœci¹ dostêpnych na rynku

butelek do karmienia innych producentów.

Silikonowe smoczki do butelek

Zmniejszaj¹ce ryzyko wyst¹pienia kolki,nagrodzone smoczki 

marki Fisher-Price wykonane s¹ z najwy¿szej jakoœci 

miêkkiego silikonu. Kod kolorystyczny pozwala szybko 

rozpoznaæ prêdkoœæ przep³ywu pokarmu w przypadku 

danego smoczka. Smoczki pakowane s¹ po 2 sztuki 

z tego samego typu.  Dostêpne jest równie¿ 

opakowanie 4 smoczków, ka¿dy o innym tempie 

przep³ywu pokarmu – dla jeszcze wiêkszego komfortu 

Mamy i Jej dziecka.
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Kolorystyczny kod smoczków

wolny 
przep³yw

œredni  
przep³yw

szybki
przep³yw

zmienny
przep³yw

indeks: 190077
nr produktu: FP4FT

Smoczki
zestaw 4 szt.

op.: 4 szt.
inner: 6 op.



indeks: 190071
nr produktu: FPVFT

Smoczki zmienny przep³yw 
0 m+, 2 szt.
op.: 2 szt.

inner: 6 op.

indeks: 190068
nr produktu: FPFFT

Smoczki szybki przep³yw 
6 m+, 2 szt.
op.: 2 szt.

inner: 6 op.

indeks: 190064
nr produktu: FPSFT

Smoczki wolny przep³yw 
0 m+, 2 szt.
op.: 2 szt.

inner: 6 op.

indeks: 190067
nr produktu: FPMFT

Smoczki œredni przep³yw  
3 m+, 2 szt.
op.: 2 szt.

inner: 6 op.
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Silikonowe smoczki do butelek
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Smoczki uspokajaj¹ce Fisher-Price zosta³y specjalnie 

zaprojektowane z myœl¹ o ma³ych r¹czkach dzieci. 

Delikatny materia³ i odpowiedni ortodontyczny kszta³t 

przynosi ulgê bol¹cym dzi¹s³om dziecka oraz wspomaga 

naturalny rozwój dzi¹se³ i zêbów – niezale¿nie 

od u³o¿enia smoczka w buzi.

Smoczki do uspokajania na dzieñ

Smoczki Fisher-Price dostêpne s¹ w wielu atrakcyjnych 

wariantach kolorystycznych, w tym kolorach adekwatnych 

dla upodobañ dziewczynek i ch³opców. 

Pakowane s¹ w hermetycznie zamkniêty blister – po 2 lub 4 sztuki.

indeks: 190092
nr produktu: FPSIS

Smoczki do uspokajania 
0-6 m-cy, 2 szt.

op.: 2 szt.
inner: 6 op.

indeks: 190098
nr produktu: FP4SIS

Smoczki do uspokajania 
0-6 m-cy, 4 szt.

op.: 4 szt.
inner: 6 op.

indeks: 190102
nr produktu: FPSCS

Smoczki do uspokajania 
6 m+, 2 szt.
op.: 2 szt.

inner: 6 op.

indeks: 190105
nr produktu: FP4SCS

Smoczki do uspokajania 
6 m+, 4 szt.
op.: 4 szt.

inner: 6 op.

indeks: 190109
nr produktu: FPSCSCC

Smoczek do uspokajania 
z klipem i pojemnikiem

op.: 1 szt.
inner: 6 op.
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Niezwykle komfortowe i bezpieczne smoczki na noc 

pozwol¹ dziecku spaæ spokojnie. 

Miêkki i ergonomiczny silikon nie powoduje podra¿nieñ 

delikatnej buzi dziecka oraz w doskona³y sposób 

stymuluje dzi¹s³a do prawid³owego rozwoju. 

Unikatowy œwiec¹cy uchwyt pozwoli na bezszelestne 

odszukanie smoczka – bez koniecznoœci oœwietlania pomieszczenia.

Dostêpne s¹ w dwóch rozmiarach:

1.Dla niemowl¹t (0 – 6 m-cy);

2.Dla starszych dzieci (6 m-cy +). 

Smoczki do uspokajania na noc

indeks: 193665
nr produktu: FPNSSIS

Smoczek do uspokajania
na noc, 0-6 m-cy, 2 szt.

op.: 2 szt.
inner: 6 op.

indeks: 193666
nr produktu: FPNSSCS

Smoczki do uspokajania
na noc, 6 m+, 2 szt.

op.: 2 szt.
inner: 6 op.
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Kubek-niekapek z miækkim dzióbkiem

Ten unikatowy kubek-niekapek to pierwszy krok Twojego dziecka do nauki 

samodzielnego picia. Dziêki specjalnemu systemowi uszczelek zawartoœæ 

kubka nie rozlewa siê – nawet po przewróceniu przedmiotu. Boczne 

uchwyty zosta³y zaprojektowane specjalnie dla ma³ych r¹czek dziecka,

a miêkki silikonowy dzióbek jest ³agodny dla rozwijaj¹cych siê dzi¹se³.

System dzia³ania kubka

ustnik

zaworek

zatyczka

kubek

przep³yw
p³ynów

indeks: 190110
nr produktu: FPTM

Treningowy kubek niekapek 
z miêkkim dzióbkiem

op.: 1 szt.
inner: 6 op.



Przeznaczony dla starszych dzieci – powy¿ej 6. miesi¹ca ¿ycia. 

Stanowi idealne rozwi¹zanie dla wszystkich pociech, 

które dzieli ju¿ tylko krok od picia z prawdziwej „doros³ej” fili¿anki. 

Unikatowy system uszczelek gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo 

zawartoœci, a twardy dzióbek nie powoduje deformacji dzi¹se³.

indeks: 190111
nr produktu: FPFSTM

Treningowy kubek niekapek 
z twardym dzióbkiem

op.: 1 szt.
inner: 6 op.

Kubek-niekapek z twardym dzióbkiem
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Miseczka do karmienia z ³y¿eczk¹ tworzy idealny zestaw 

do przygotowania dziecku pierwszych, sta³ych pokarmów. 

Zosta³a tak zaprojektowana, by idealnie wpasowaæ siê 

w d³oñ podczas karmienia dziecka. W specjalnej komorze 

pokrywki miseczki zosta³a umieszczona ³y¿eczka do 

karmienia. Ca³oœæ tworzy bardzo wygodny do transportu  zestaw. 

W celu zapewnienia higieny, miseczki Fisher-Price pakowane 

s¹ oddzielnie w hermetycznie zamkniête blistry.

Miseczka do karmienia

indeks: 190085
nr produktu: FPWB
Miseczka z ³y¿eczk¹

op.: 1 szt.
inner: 6 op.
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£y¿eczki

Zestaw czterech kolorowych ³y¿eczek do karmienia marki Fisher-Price 

dostêpny jest w komplecie z wytrzyma³ym, poliwêglanowym pojemnikiem, 

który mo¿na poddawaæ sterylizacji. £y¿eczki s¹ ergonomiczne w u¿yciu, 

a dziêki porowatemu materia³owi, z którego zosta³y wykonane, 

³atwo trzyma siê je  w d³oni. Koñcówka ³y¿eczki zosta³a zaprojektowana 

w taki sposób, aby byæ delikatna dla bol¹cych dzi¹se³ dziecka.

indeks: 190086 
nr produktu: FP4WS

£y¿eczki do karmienia
zestaw 4 szt.

op.: 4 szt.
inner: 6 op.



Daj¹cy siê regulowaæ pasek na ramiê 

pozwala na wygodne przenoszenie torby.

W kieszeni umieszczonej na froncie 

termoopakowania mo¿na bezpiecznie 

przechowywaæ drobne przedmioty.

Termoopakowanie

*Czas utrzymania niskiej temperatury uzale¿niony jest od warunków panuj¹cych na zewn¹trz oraz ciep³oty przechowywanego pokarmu. 

Termoopakowanie na butelki marki Fisher-Price 

przeznaczone jest do przechowywania w nim butelek 

z pokarmem i innego po¿ywienia w zimnym i higienicznym 

œrodowisku do piêciu godzin*. Materia³ wyœcielaj¹cy wnêtrze 

torby pozwala utrzymaæ j¹ w czystym i higienicznym stanie.

indeks: 197540
nr produktu: 

Termoopakowanie 
na butelkê

FPIBOTBAG

op.: 1 szt.
inner: 6 op.

Torba pokryta jest wysoce wytrzyma³ym 

materia³em, któremu nie szkodzi

codzienne jej u¿ytkowanie.
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Marka Fisher-Price oferuje 3 rodzaje œliniaczków. 

Pierwszy to bawe³niany œliniaczek dla niemowl¹t, 

idealny dla dziecka w pierwszych miesi¹cach ¿ycia. 

Jest delikatny w dotyku, a przy tym mo¿e byæ prany 

w pralce automatycznej.

Œliniaczki

Drugi z oferty to œliniaczek dla dzieci 

powy¿ej trzeciego miesi¹ca ¿ycia. 

Œliniaczek wykonany jest z 

plamoodpornego materia³u, który 

mo¿na ³atwo wyczyœciæ, przecieraj¹c 

szmatk¹. Dodatkowo œliniaczek posiada 

kieszeñ, do której wpada jedzenie, jeœli 

dziecko je upuœci.

indeks: 190114
nr produktu: FPCCABIB
Œliniaczek z rêkawami,

6-48 m-cy
op.: 1 szt.

inner: 6 op.

indeks: 190113
nr produktu: FPCBIB

Œliniaczek, 3 m+
op.: 1 szt.

inner: 6 op.

indeks: 190112
nr produktu: FPIBIB

Œliniaczki dla niemowl¹t, 2 szt.
op.: 2 szt.

inner: 6 op.

Fisher-Price oferuje tak¿e œliniaczek 

dla starszych dzieci - z rêkawami, 

aby dziecko bez przeszkód mog³o 

oddaæ siê beztroskiej zabawie.
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Szczotka do butelek i smoczków 

Szczotka do czyszczenia butelek i smoczków marki Fisher-Price posiada 

specjalne wyprofilowane w³osie pozwalaj¹ce na precyzyjne 

wyczyszczenie butelki na pokarm. Element do czyszczenia smoczka,

zgrabnie umieszczony w r¹czce szczotki, zosta³ tak skonstruowany, 

by móc nim efektywnie wyczyœciæ smoczek. 

Dziêki specjalnemu hermetycznemu sposobowi pakowania 

szczotka zapewnia ca³kowit¹ higienê i bezpieczeñstwo.

indeks: 190083
nr produktu: FPBB 

Szczotka 
do butelek i smoczków

op.: 1 szt.
inner: 6 op.
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Sterylizator parowy 

Niezwykle funkcjonalny zestaw do sterylizacji zawiera:

2 butelki na pokarm 125 ml

2 butelki na pokarm 250 ml

2 smoczki uspokajaj¹ce

szczotkê do czyszczenia butelek oraz smoczków

szczypce do sterylizacji

Kompatybilny z wiêkszoœci¹ butelek na pokarm innych producentów zestaw do sterylizacji 

w mikrofalówce jest szybkim i ³atwym sposobem na wysterylizowanie ca³ego asortymentu 

produktów do karmienia dla noworodków. W pe³ni bezpieczny i komfortowy – nieoceniony 

pomocnik w ka¿dym domu.

Pozwala na jednoczesne wysterylizowanie piêciu butelek z szerok¹ lub w¹sk¹ szyjk¹, 

w czasie 5-8 minut, w zale¿noœci od mocy mikrofalówki.

indeks: 197601
nr produktu: FPMS 

Zestaw do sterylizacji
op.: 1 szt.

inner: 4 op.



Euro-Trade PHZ Goliñscy Sp.J., ul. £okietka 155
tel.+48 12 61 44 150
fax +48 12 61 44 155  

Zestaw prezentowy

Powy¿szy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu Art. 66 i nast „Kodeksu cywilnego” (Dz.U. 69.16.93 z póŸn.zm.)
Produkty dostêpne w punktach sprzeda¿y mog¹ ró¿niæ siê pod wzglêdem wygl¹du i rodzaju.   

indeks: 190117
nr produktu: FPNBGS
Zestaw prezentowy 

dla noworodków
op.: 1 szt.

inner: 4 op.

Zestaw dla noworodków zawiera: 

Wy³aczny importer i dystrybutor produktów marki Fisher-Price - linia do karmienia - w Polsce.

2 butelki na pokarm 125 ml

2 butelki na pokarm 250 ml

4 silikonowe smoczki do butelek

2 smoczki uspokajaj¹ce

2 œliniaczki

www.euro-trade.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

