Shoppingguide

– förbered dig inför den första tiden
För hudvård och rengöring
Skötbord
Skötunderlag
Papperskorg med lock att slänga blöjor i

Era första promenader
Barnvagn med tillbehör
Regnskydd, insektsnät, parasoll etc. beroende
på säsong.
Skötväska med skötunderlägg

Badbalja, om ni inte har badkar

Bra att ha men kan inhandlas senare.

Små frottéhanddukar, handduk med huva

Kudde, täcke, lakan eller filt till barnvagnen 		
beroende på säsong

Blöjor
Våtservetter
Flytande barntvål
Barnolja
Barnsalva
Nagelfil Ofta får du detta vid första BVC-besöket

För mysiga sovstunder
Vagga eller spjälsäng
Madrasskydd
Sängkläder

Tvätta gärna före användning

Mjuk, platt kudde
Filtar i ull, fleece eller bomull

Kläder för den första tiden
Fyra till fem bodies
Fyra till fem par byxor
Tre pyjamaser
En varmare tröja
Tre par strumpor
En hjälmmössa
Tips! Köp gärna bomullskläder och tvätta alla kläder för
användning. Köp inte för många plagg i storlek 50, de flesta
bebisar växer snabbt ur sina första kläder.

Åkpåse på vintern

Till mamma och pappa
Amningskudde
Amningslinne/tröjor
Amnings-BH, utan byglar
Amningskupor
Bindor
Frysta matportioner

Övrigt
Termometer

Bra att ha men kan inhandlas senare.

Babyskydd till bil
Bärsele/bärsjal

Bra att ha men kan inhandlas senare.

Barnlyssnare/Babywatch

Beroende på hur stort du bor,
kan inhandlas senare.

10 kr rabatt
vid köp av 1 valfri Natusan® produkt!

En varm och vindtät mössa

Namn:_ _______________________________________________________________
Denna kupong ger dig 10 kr rabatt vid köp av 1 valfri Natusan® produkt. Kan ej
kombineras med andra erbjudanden. Lämna kupongen i kassan. Endast en kupong
per hushåll. Gäller t o m 2012-12-31. Kupongen får ej säljas vidare.
Till butiken: Kuponginlösen AB, 173 83 Stockholm, löser in ifylld kupong om den
lämnas som likvid vid köp av 2 ovanstående produkt.

9 952490 101006

Vill du veta mer? Besök www.natusan.se för mer information om din bebis hud och om hur du tar hand om den.
Eller kontakta Natusan®: e-post: nordicconsumerservice@its.jnj.com, telefon: 020-42 11 11 (måndag–fredag kl. 9–12).
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En tjockare overall att ha i vagnen
Gärna en som har inbyggda vantar & tossor,
annars bör detta köpas separat.
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