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Да имаш бебе е вълнуващо. Това е период, изпълнен с 
предизвикателства, в който всеки ден откривате по нещо 
ново. Едно е сигурно и то е, че ще сменяте много пелени.

Пелените за многократна употреба са модерен избор, в 
който всяка година все повече родители виждат реалната 
полза.

 • по-добро за вас - пелените за многократна употреба  
 са лесни за употреба и носят финансови  
 предимства.

 • по-добро за бебето - при пелените за многократна  
 употреба се използват абсорбиращи тъкани  
 вместо химични гелове, което намалява кожните  
 раздразнения в областта на пелените.

 • по-добро за околната среда - пелените за  
 многократна употреба са по-добри с до 40% за  
 околната среда спрямо пелените за еднократна  
 употреба*.

Bambino Mio осигурява вече 15 години на родителите по 
цял свят отличените с награди пелени за многократна 
употреба. Предлагаме всички необходими размери и видове 
пелени, както и съответните аксесоари, за да улесним 
вашето ежедневие и да отговорим на всеки стил на 
живот. Предлагаме стилни продукти с високо качество на 
добри цени.

Вижте избрани продукти на следващите няколко страници 
и открийте защо толкова много родители избират да 
използват многократно...

*Оценка от Агенцията за околна среда в Обединеното кралство относно цикъла на живот 
на еднократни пелени и пелените за многократна употреба през 2008
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*Валидни за повечето деца, но поради естественото различие в ръста на децата, размерът не може да се гарантира.

**Цветовете и десените могат да варират
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сканирай за повече 
информация

miosolo „всичко в едно“ е модерна и стилна пелена, 
разработена за родители, които не желаят да правят 
компромиси с качеството и в същото време се стремят 
към изключително удобство. Miosolo се предлага в един 
универсален размер и „расте“ заедно с вашето дете. 
Благодарение на редица качества и показатели, пелената 
улеснява ежедневието на днешните забързани родители.  

 • един размер* пелена, подходяща и за новородени
 • супер абсорбираща вътрешна част
 • уникална издърпваща се система за бързо  
 изсушаване
 • оставащ сух вътрешен слой

Пелената miosolo (всичко в едно) се предлага 
в 5 уникални цвята и 2 превъзходни щампи**   35.00 лв. 



В последните 15 години системата от две части е любима 
на много родители по цял свят. Наименованието “система 
от две части” предполага, че става въпрос за два елемента – 
памучна пелена mionappy (2 размера) и водонепромокаеми 
гащички miosoft (5 размера). Памучната пелена може да се 
сгъва по различни начини, според индивидуалните нужди на 
вашето бебе, а различните размери на гащичките осигуряват 
комфорт и удобство по всяко време.

 • Velcro® лепенки за бърза и лесна смяна
 • 100% естествена, памучна, дишаща пелена, мека и  
 нежна към кожата на детето
 • двойни еластични маншети около крачетата и на  
 колана осигуряват плътно прилягане и не позволяват  
 протичане.

Системата от две части се предлага в различни комплекти, 
за да отговори на вашия бюджет и индивидуален стил. За 
подробности посетете bambinomio.com

miosoft (гащички) S до XL            20.00 лв.

miosoft (гащички) XXL                 23.00 лв.

mionappies (комплект пелени)   31.00 лв.

spring summer

Размери пелениРазмери гащички

Новородени до 5 kg

S
M
L
XL

5 до 7 kg

7 до 9 kg

9 до 12 kg

12 до 15 kg

Размерите са ориентировъчни

Размер 1
до 7 kg

Размер  2
от 7 до 16 kg

Цветовете и десените могат да варират
www.bambinomio.com

Системата Bambino Mio пелена от две части се предлага 
в различни комплекти, за да отговори на вашия бюджет и 
индивидуален стил.

a. trial pack (пробен пакет) – 1 брой mionappy (пелена), 1 брой 
miosoft (гащички), 1 брой mioliner (подложка) – позволява на 
родителите да изпробват системата от две части преди да 
закупят пълния комплект от пелени и гащички (предлагат се 
цветни или бели)                                          25.00 лв.

b. intro kit (въвеждащ комплект) – 3 броя mionappies (пелени), 
1 брой miosoft (гащички), 50 броя mioliners (подложки), 100 g 
miofresh (за дезинфекция на пелени) – позволява на родителите 
пълноценен опит със системата Bambino Mio пелена от две 
части  (предлагат се цветни или бели)   53.00 лв.

c. nappyset (комплект за началото) – 12 броя mionappies (пелени), 
3 броя miosoft (гащички) – идеална възможност да използвате 
системата Bambino Mio, както и да си разпределите разходите 
във времето от раждането до приучването към гърнето  
(предлагат се в комбинация цветни и бели) 
новородени до S                                      125.00 лв.
M до L                                                      150.00 лв.

d. birth to potty (комплект от раждането до гърнето) – 
48 броя mionappies (пелени), 16 броя miosoft (гащички) – снабдява 
родителите с всички необходими пелени и гащички за целия 
период от раждането до приучването към гърнето (предлагат 
се в комбинация цветни и бели)                   575.00 лв.

a

trial pack  
(пробен пакет)

b

miointro kit  
(въвеждащ комплект)

c

nappy set  
(комплект за началото)

d

birth to potty (комплект от 
раждането до гърнето)
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Bambino Mio предлага пълна гама от аксесоари за ползване 
както вкъщи, така и навън, за да подсигурят лесното 
използване на пелените за многократна употреба и 
вписването им към вашия променящ се начин на живот.

a. miofresh (за дезинфекция на пелени) – антибактериално 
средство за пелените miofresh, което почиства, дезинфикцира, 
освежава и ароматизира пелените за многократна употреба 
дори и при ниски температури. 
750 g (за 50 пранета)                                                     11.00 лв.

b. miosquares (марлени кърпи) – тези меки памучни кърпи 
могат да намерят различни приложения при децата: от 
попиване на разлята течност или забърсване на лепнещи 
предмети до лигавник и дори комфортна завивка.  16.00 лв.

c. mioliners (подложки) – подложките за пелени са със 100% 
естествен произход, биоразградими. 
1 ролка съдържа 160 подложки                                        13.00 лв.

d. wet nappy bag (чанта за пелени) – идеална за пренасяне на 
мокри пелени или бански, навсякъде и по всяко време.   17.00 лв.

e. miowipes (бебешки мокри кърпички) – бебешки кърпички 
със 100% естествен произход, перфектни за чувствителна 
кожа. 60 броя                                                           6.00 лв.

f. change bowl (ваничка за преповиване) – идеална за 
използване при смяната на пелените – едната страна за 
мръсните пелени, другата за чистата вода.           11.25 лв.

g. mioboost (подсилваща подложка) – допълнителна подложка 
при памучните пелени за увеличаване на абсорбиращата им 
възможност, идеална за през нощта. 3 броя           14.25 лв.

h. nappy bucket (кофа за пелени) – перфектното място за 
събиране на използваните пелени преди изпирането. 
14 l                                                                          30.00 лв.

За да видите пълната гама аксесоари – посетете 
bambinomio.com.
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Bambino Mio бански гащички предлагат идеалното решение 
за децата във водата. Имат водоустойчива подложка и 
еластични маншети около крачетата и кръста, които не 
позволяват изтичане*. Предлагат сигурност и комфортно 
усещане, като в същото време следват модните тенденции. 
Не е нужно да ползвате допълнителни пелени.   19.50 лв.

Вижте пълната гама от бански гащички на  
bambinomio.com.

*Само за твърдите частици
Цветовете и десените могат да варират

Пълен набор от продукти, създадени да намалят 
стреса от приучването към гърне

a. mioseat (седалка за тоалетна чиния) – детска 
седалка за тоалетна, насърчаваща 
независимостта.                             11.25 лв.

b. miostep (стъпенка) - практично столче – 
стъпалце, създадено с мисълта да се помогне  
на децата да достигат лесно до тоалетната, 
мивката или масата.                       16.50 лв.

c. miopotty (гърне) – комфортно гърненце, 
подходящо за момчета и момичета; много леко  
и лесно за почистване.                    12.25 лв. 

d. преходни гащички – абсорбиращи гащички с които 
подрастващите усещат мокрото, но при минимален 
риск от неочаквани по-големи „инциденти“. 
цветовете                                      12.00 лв.
десените                                        14.00 лв.

e. протектор за матрак – нежен на допир, дишащ,  
без да прави гънки при въртенето на детето,  
той ще предпази матрака от намокряне в  
периода на приучаване към гърне.
60 х 120 sm                             40.00 лв.
70 х 140 sm                             44.00 лв.  
90 х 190 sm                             55.00 лв.

За да видите пълната гама продукти,  
свързани с приучването към гърнето,  
посетете bambinomio.com 
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under the sea

blue whale
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(with frill)

pink whale
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green dino

pink stripe

blue shark

Размери

S
M
L
XL

5 до 7 kg

7 до 9 kg

9 до 12 kg

12 до 15 kg

Размерите са ориентировъчни

Размери

18 до 24 месеца

2 до 3 години

над 3 години

Размерите са ориентировъчни

flower stripes
mattress protector

pinkbluelight pinkwhite



Bambino Mio е разработила настоящата брошура с максимално внимание. Запазваме правото си да променяме или отстраняваме продукти без предварително известие. 
Възможни са промени в асортимента, както и текстови грешки. Снимките, цветовете, размерите и описанията на продуктите са информативни 

и необвързващи за нас. Всички продукти са в зависимост от наличностите. За да видите пълната гама продукти, посетете bambinomio.com. 
© авторски права Bambino Mio Ltd 2014

B
M

B
R

O
 B

G
28

01
14

Официален вносител и  
представител за България

за да се присъедините  
към фамилията на  
Bambino Mio:
facebook.com/bambinomio

info@nedelcev.bg
www.nedelcev.bg

Ханделсбюро Неделчев 
Фирмен магазин & Шоурум
София 1528 
ж.к. Дружба, бул. Искърско шосе 7
Сграда 6, Сутерен 3.2
02 869 50 50
02 869 50 52
02 865 04 87


