
Драги родители
Доаѓањето на новиот член на семејството носи 
веселба и радост, а воедно бара големо внимание 
и обврски. Затоа за вас направивме Енци Менци водач за 
купување за новороденче. Заштедете време и лутање и направете 
место за уживање во веселото исчекување на најслаткиот настан. 

Дел од вашето семејство!

Бебе Список на неопходни работи:

Стерилни гази за папочната 
рана
Свилен или хартиен фластер
Физиолошки раствор
А + Д капки - воден раствор 
или Вигантол капки
Беби стапчиња за нос и уши
Ножички за нокти
Четка и чешле за коса
Топломер за мерење на 
телесна температура
Гардероба за шетање
(дводелни комплетче, 
шпихозни, тренерки, маици)
Стерилизатор за шишиња
Силиконско лажиче
2 шишиња
2 лажалки
Кутивче за лажалка
Четка за перење шишиња и 
цуцли
Чај против грчеви
 (ако затреба)
Адаптирано млеко 
(за секој случај)
Беби дневник

Список на потребни работи при напуштање на болницата:

А за Мама
Влошки
Пумпица за измолзување
Крема против стрии

И за Тато
Мобилен телефон

Енци Менци City Mall, 3051 982 ; Енци Менци Битола, 047 610 789. 

www.encimenci.com.mk

Енци Менци продавници:

Фотоапарат

Податоци за бебето

име и презиме на детето:

дата на раѓање:

име на родителот:

општина:

адреса:

контакт телефон:

Креветче + душек за креветче
Непропуслива подлога за 
креветче
Музичка вртелешка за 
креветче
Мушама за пресоблекување
Ќебенце (памучно или волне.)
1-2 постелнини
Кадичка
Лежалка за бањање 
(беби купко)
Термометар за вода и соба
Пластичен бокал за испирање 
на бебето
Неутрален бебешки сапун
Купка или шампон за бебе
Подлога за пресоблекување
Крема за нега на кожата
Крема против црвенило
10 шведски пелени
30 тетра пелени
Хартиени пелени
3-4 подебели бенкици (боди)
10 потенки бенкици (боди)
1-2 капчиња
3-5 пара чорапи
Беби влажни марамчиња

Носилка за автомобил група 0 или 0+
Пешкир или ќебенце
Тенки и дебели шпихозни или боди
Пелени - хартиени и тетра (4 ком.)
Шведска пелена
Капче
Чорапчиња

Градник за доење
Влошки за гради
Поспородилен појас
Хигиенски гаќички

Ви посакуваме убави моменти во исчекувањето на новиот 
член на семејството!

Посетете не на www.encimenci.com.mk
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