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editorial
európsky týždeň nosenia detí (etnd) je podujatie, ktoré 
nadväzuje na Medzinárodný týždeň nosenia detí (Mtnd). 
po uplynulých ročníkoch záujem rodičov o nosenie detí 
výrazne stúpa, a vznikla tak potreba vytvoriť nové poduja-
tie, ktoré by sa zameriavalo práve na aktivity, ktoré sa v ok-
tóbri počas Mtnd najmä kvôli počasiu nedajú uskutočniť.
 pre Medzinárodný týždeň nosenia detí sú prí-
značné sprievody nosiacich rodičov v mestách a progra-
my v materských a rodinných centrách, ktoré pozostáva-
jú väčšinou z uzatvorených prednášok o ergonomickom 
nosení. naopak, počas etnd sa konajú nosiace pikniky 
spolu s prednáškami a ukážkami nosenia, cvičením a tan-
covaním s bábätkom v šatke. ich prioritnými miestami sú 
najmä verejné priestranstvá, čiže sú prístupné aj širšej,  ne-
nosiacej verejnosti.
 etnd je teda takým mladším súrodencom Mtnd 
alebo keď si to zoberieme z druhého súdka – prečo ne-
oslavovať nosenie nielen raz, ale dvakrát do roka! veď kaž-
dý z nás má počas roka narodeniny aj meniny. nosenie si 
túto poctu akiste tiež zaslúži. navyše, v máji nám krásne 

praje aj počasie. preto aktivity, ktoré sa nedajú robiť v ok-
tóbri, môžeme spoločne dobehnúť na jar v rozkvitnutých 
záhradách a slnkom zaliatej nálade!
 Magazín svet nosenia bol rovnako vytvorený 
pri príležitosti Mtnd. jeho dušou a filozofiou však ostáva 
oslava nosenia a zhromažďovanie informácii o ňom. preto 
tento rok po prvý krát vychádza aj na počesť tohto „meni-
nového“ sviatku. 
 v tomto čísle sme sa snažili zamerať na témy, na 
ktoré sa často pýtate aj našich poradkýň a ktoré často re-
zonujú v hlavách nosiacich rodičov, či ich dokonca odrá-
dzajú od nosenia. veríme, že tu nájdete mnoho odpovedí 
a užitočných informácii, ktoré vás ubezpečia v tom, že no-
senie dieťatka je naozaj to najlepšie, čo mu môžete dať pri 
štarte do života. okrem toho máte jedinečnú príležitosť 
využiť množstvo zliav v podobe kupónov jednotlivých 
e-shopov. hľadajte pozorne, aby vám žiadna neušla ;) 

príjemné čítanie vám prajú vaše šéfredaktorky
jana Felcanová a Gabriela cabanová 
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ako nosiť 
zvedavé deti?

Mnohé štúdie poukazujú na to, že no-
siť dieťa tvárou dopredu (čiže chrbtom 
k vám) nie je zdravé ani z psychického, 
ani z fyzického hľadiska. 
u dieťatka totiž dochádza k premno-
ženiu vnemov a následnému poma-
lému spracovaniu. v ich hlavičkách to 
môže narobiť naozaj veľkú šarapatu. 
navyše táto opačná poloha nedokáže 
zabezpečiť ergonómiu pri nosení, teda 
zaguľatený chrbátik a správne rozkro-
čenie či postavenie kolienok voči za-
dočku (známa poloha M).

Mnohí z vás to poznajú. Len 
nedávno narodené bábätko 
sotva dovŕši vek troch mesia-
cov a doteraz pohodlné nose-
nie začína nadobúdať kontúry 
nečakaného diskomfortu. die-
ťatko sa vrtí, je nespokojné a 
vytáča sa do opačnej strany, 
akoby sa chcelo nosiť tvárou 
dopredu. vy pritom robíte 
všetko tak, ako doteraz. zo zú-
falstva ho napokon vyberiete 
zo šatky a zrazu je spokojné. 
kde nastala chyba? 

váš drobec si ale evidentne vyžaduje 
pozorovať svet! čo s tým?
najdôležitejším a základným argu-
mentom je, že dieťatko začína zaujímať 
svet okolo neho, potrebuje ho spozná-
vať a vnímať. poloha tvárou dopredu 
nie je jediná, ktorá mu túto potrebu 
zabezpečí. Malý zvedavec môže vidieť 
presne to, čo vy, alebo kam pri chôdzi 
smeruje, aj pri polohe na chrbte či na 
boku. pri nich vidí dokonca omnoho 
viac! kým je vpredu o vás opreté chrb-
tom, na vašom boku či chrbte sa do-
káže vytáčať celým telom do všetkých 
strán a vidieť skutočne všetko. navyše 
má spredu vo vás stále „prístav“ bezpe-
čia. pritúli sa, oddýchne si a pokračuje 
ďalej. vy si tieto momenty dokonca ani 
nemusíte všimnúť. ono ich však veľmi 
potrebuje.

v čom sa dá nosiť na boku a na chrbte?
odpoveď je veľmi jednoduchá – v 
ergonomicky uspôsobených pomôc-
kach takmer vo všetkom! šatka je 
najuniverzálnejší prostriedok. vďaka 
množstvu úväzov ju prispôsobíte na 
akékoľvek nosenie. v ergonomických 
nosičoch môžete rovnako nosiť vpre-
du, na boku, aj na chrbte. vytknúť sa 
dá azda len 100% komfort. pri nosení 
na boku napr. niekomu môže vadiť 
ramenný pás, ktorý prechádza popod 
krk. na chrbte zas v nie každom nosiči 
dokážete vysadiť dieťa dostatočne vy-
soko, aby videlo cez rameno. chudším 
postavám sa navyše môže šmýkať aj 
bedrový pás nad bruškom či pod prsia-
mi.
rýchle, veľmi komfortné a skladné sú 
preto pri nosení na boku napr. ring 
slingy. kratší pás šatky ukončený krúž-
kami. vopred si ho viete naviazať ako-
by do kapsičky, ktorú si prehodíte cez 
ramená. dieťa len vkladáte a vykladá-
te, následne ring sling stiahnete alebo 
povolíte. nie je nutné ho zakaždým 
opätovne viazať ako šatku.
podobne komfortnou alternatívou na 
chrbát je tzv. onbuhimo alebo inak 
nosič bez bedrového pása. je menší, 
skladnejší, pracuje sa s ním rýchlejšie aj 
jednoduchšie. dieťatko v ňom dokáže-
te vysadiť skutočne dostatočne vysoko 
a je veľmi dobrým pánom aj pre tehot-
né mamičky, ktoré štandardný bedro-
vý pás tlačí na rastúcom brušku.
Možností je skutočne veľa a v našom 
e-shope nájdete z každého druhu 
podľa svojej chuti, teraz dokonca aj s 
limitovanou zľavou!

veľmi často sa na nás obraciate s otázkou, ako správne obliecť dieťa do šatky či nosiča. vyzerá to možno ako veda, ale keď 
sa budete riadiť malými tipmi, zautomatizujete si túto činnosť podobne ako obliekanie seba samej.

pri nosení funguje termoregulácia, 
teda vzájomné odovzdávanie si teles-
nej teploty. podobne je to aj pri bon-
dingu, kedy je dieťa bezprostredne 
po narodení nahé položené na nahú 
hruď matky a zakryje sa mu len časť 
tela, ktorá sa jej nedotýka, aby teplo 
neunikalo. tento princíp funguje aj pri 
nosení. platí to však najmä vtedy, keď 
sú obe tela nahé, prípadne majú na 
sebe len veľmi tenkú vrstvu oblečenia.
dve základné rady, s ktorými si vystačí-
te pri akomkoľvek počasí:
1. dieťa obliekajte čo najmenej, prí-
padne vôbec a zakrývajte len časti tela 
neprikryté šatkovinou.
2. vrstvite sa navzájom (nosiaci svetrík, 
mikina, bunda).
čo tým dosiahnete?:
1. zabezpečíte si nepretržitú termore-
guláciu.
2. nosiaci priamo na sebe dokáže zis-
tiť, či je dieťaťu zima alebo teplo.
3. jednoduchšie vkladanie a zaväzova-
nie dieťatka do šatky či nosiča.
4. Lepšie podsadenie.
5. Menšia váha pre nosiaceho.
6. dieťa je bližšie pri vás.
7. pri dojčených deťoch jednoduchší 
prístup k prsníku.
pri optimálnej vonkajšej teplote teda 
stačí, keď si dáte dieťatko nahé do 

nosiacej pomôcky a zakryjete mu len 
končatiny (väčšinou nožičky), ktoré 
šatkovina neprikrýva. použiť môžete 
návleky alebo ponožky. nosiaci môže 
byť pri nosení rovnako od pol pása na-
hor nahý alebo si obliecť tielko či ten-
ké tričko. závisí to primárne od toho, 
či ste doma alebo vonku, prípadne, čo 
vám spôsobuje väčší komfort. 
tieto pravidlá sa dajú jednoducho do-
držiavať pri detičkách, ktoré ešte ne-
chodia. čo však s chodcami?
čím viac dieťa chodí, tým menej sa 
nosí. u každého malého človiečika je 
aj táto fáza individuálna. 
treba sa preto riadiť primárne indivi-
duálnymi zvyklosťami:
1. keď viete, že dieťa nebudete z no-
siacej pomôcky po odchode z domu 
vyberať, pokojne sa riaďte predošlými 
odporúčaniami.
2. keď dieťa chce trochu pochodiť, 
chvíľu sa ponosiť a podobne dokola, 
oblečte seba aj jeho klasicky na von.
3. pri predpoklade, že by dieťa bolo 
v nosiacej pomôcke dlhšie alebo ho 
v nej plánujete aj mimo domu uspať, 
oblečte mu len základné veci – tričko 
s krátkym rukávom, tenké nohavice/
legíny a do vaku si zoberte mikinu či 
návleky. vy si nezabudnite nosiaci 
svetrík alebo mikinu.

Leto a jeho nástrahy
v letných mesiacoch treba mať na pa-
mäti hlavne to, že vám samotným je 
teplo a potíte sa aj bez toho, aby ste 
mali na sebe akúkoľvek vrstvu. ideál-
ne je vyberať si čo najpriedušnejšie 

oblečenia pre seba i dieťa alebo ma-
teriály, ktoré prepúšťajú pot (funkčné, 
napr. outlast), majú chladivú (hodváb) 
či termoregulačnú funkciu (vlna). prí-
padne nosiť v šatke či nosiči, ktoré sú 
zhotovené z takýchto materiálov. 

pokojne sa na nás obráťte s akýmikoľ-
vek ďalšími alebo doplňujúcimi otáz-
kami. radi poradíme a následne si u 
nás viete kúpiť aj všetky potrebné do-
plnky či priamo nosiace pomôcky na 
akékoľvek ročné obdobie!

www.ekodieta.sk

obliekanie pri nosení na jar a v lete
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novinky od 

prečo deti pri nosení pLačú?

obľúbený rastúci handmade šatkovinový nosič zumbucca po-
zná akiste takmer každá mamička. je dômyselne prepracova-
ný, vyrábaný s láskou a veľmi pohodlný ako pre nosiaceho, tak 
aj pre dieťatko už od 6 týždňov do takmer 3 rokov. navyše sú 
vyrábané ako originály. Žiaden kus nekúpite dva krát!

vďaka týmto výhodám a neutíchajúcemu dopytu sa roz-
hodla zuzka „zumbucca“ posunúť svoju produktovú škálu 
ďalej a prepojiť výhody, ktoré ponúka, aj v iných druhoch 
nosičov. na chuť si teda prídu po novom aj tehotné mamič-
ky či nosiaci rodičia, ktorým príliš nevyhovujú pracky.
zumbucca onbu
rýchly, skladný nosič bez bedrového pása, ideálny pre no-
senie na chrbte a tehotné mamičky! pre rastúce bruško im 
totiž prestáva byť pohodlný bedrový pás a zároveň uvítajú 
nosenie na chrbte s jednoduchším presunom naň.
zumbucca tai
krásny kompromis pre tých, ktorí by chceli používať šatku, 
no majú pred ňou rešpekt. nosiču typu Mei tai absentujú 

pracky a stále ponúka možnosť viazania – bedrového pásu 
a ramenných popruhov. chrbtová opierka je  „predpripra-
vená“ ako pri nosiči.
oba spĺňajú hlavnú filozofiu výroby zumbucca nosičov 
– plnohodnotné nastavenie chrbtovej opierky aj rozpalu 
medzi nožičkami, čo umožňuje používanie nosiča na celé 
nosiacie obdobie bez výmeny veľkostí. rovnako sú vyrá-
bané zo šatkoviny, ktorá spomedzi všetkých používaných 
materiálov zabezpečuje najvyšší nosiaci komfort. a v nepo-
slednom rade – opäť sa nemusíte báť, že by vášmu kúsku 
chýbala originalita. a to najlepšie nakoniec!  zumbucca vás 
po novom aj oblečie. opäť originálne a na mieru ;) 
viac info na:   www.zumbucca.com

dieťa je s matkou späté a potrebuje jej 
kontakt rovnako ako vodu, potravu či 
spánok. na plač pri nosení by sa teda 
nemalo pozerať s otázkou, či mu pri 
mame nie je dobre, ale kde je naozaj 
problém. 
čo všetko môže byť príčinou?
1. nesprávny úväz, dotiahnutie alebo 
uloženie dieťatka v nosiacej pomôcke. 
pri neistote vám môže pomôcť porad-
kyňa nosenia.
2. potreba vylučovania. nepohodlie 
mu spôsobuje buď už samotná potre-
ba alebo následok. často preto stačí 

dieťatko v nosiacej pomôcke povo-
liť alebo na chvíľu vybrať, či vymeniť 
plienku. poskytne sa mu tak možnosť 
úľavy a môže sa ďalej spokojne nosiť.
3. je mu príliš teplo/zima. pri nosení 
funguje termoregulácia, čiže vaše telá 
si navzájom odovzdávajú svoju teplo-
tu. dieťatku stačí len zakryť končatiny, 
ktoré z nosiacej pomôcky vyčnievajú. 
pri chladnom počasí, navrstviť sa.
4. hlad, smäd. 
5. vyrušenie zo spánku. Môže byť spô-
sobené vonkajšími zvukmi alebo aj 
vlastným spracúvaním podnetov. 

6. príliš unavené, málo unave-
né. pomáha zmena prostredia, 
tichý spev, dojčenie, rytmické 
pohupovanie či rýchla chôdza.
7. reflux, odgrgnutie. podobne 
ako pri potrebe vylučovania. 
akonáhle sa mu uľaví, dokáže 

pokračovať v nosení ďalej.
8. neutíchajúci, dlhotrvajúci a „nevy-
svetliteľný“ plač. neutícha ani po tom, 
keď je dieťa mimo nosiacej pomôcky. 
v tomto prípade je dobré naštudovať 
si psychológiu plaču detí. spracúva-
jú totiž rôzne podnety, ktoré nám ani 
nemusia byť známe. vtedy potrebujú 
najmä našu náruč. 
príčin môže byť samozrejme aj viac. 
vaše bábätko poznáte najlepšie vy, 
preto sa primárne vždy treba riadiť 
svojimi pocitmi a intuíciou, ale samo-
zrejme s ohľadom na vedomosti, ktoré 
o nosení máte ;)
ak by ste mali akékoľvek iné otázky 
ohľadom nosenia alebo potrebovali 
pomoc pri výbere šatky či nosiča, ob-
ráťte sa na nás!

www.primame.sk

nosenie v nosiči by malo byť pohodlné nie-

len pre dieťatko, ale aj pre rodiča. sestrice 

priniesli tento rok na trh dlho očakávaný no-

sič sestrice carrier a spolu s ním viacero in-

štruktážnych videí, ktoré vám pomôžu s no-

sením v ergonomickom nosiči. nájdete ich 

na youtube – sestrice Wraps. jedným z nich 

je aj video „chyby pri nosení v nosiči“, ktoré 

vám tu prinášame v skrátenej foto podobe.

Chyby pri noseni 
v ergonomickom 

nosici
1. hrudná pracka je príliš vysoko na krku a 

nosenie je nepohodlné. nastavte popruhy 

tak, aby bola hrudná pracka v úrovni vašich 

lopatiek. 

2. ramenné popruhy sú príliš ďaleko od 

seba. váha dieťatka spočíva len na pleciach. 

povoľte ramenné popruhy a dotiahnite 

popruh hrudnej spony.  

3. dieťatko je priveľmi podsadené a zakrýva 

veľkú časť bedrového pásu. jeho ťažisko je 

nízko a nosenie tak môže byť nepohodlné. 

potiahnite chrbtovú opierku vyššie, dieťatko 

sa v nej lepšie usadí a následne dotiahnite 

ramenné popruhy. 

4. dieťatko je málo podsadené, sedí na 

bedrovom páse a deformuje ho. bedrový 

pás je príliš nízko. nadvihnite dieťatko aj s 

nosičom vyššie a utiahnite bedrový pás na 

vašom páse. vsuňte ruky do nosiča a usaďte 

dieťatko hlbšie do chrbtovej opierky tak, aby 

zadočkom zakrývalo časť bedrového pásu a 

bolo dobre podsadené. ak je to potrebné, 

utiahnite ramenné popruhy a zafixujte die-

ťatko v tejto polohe. 

5. popruhy sa nedajú doťahovať. ťahajte 

popruhy v smere, v akom sú ušité. 

6. nosič je slabo dotiahnutý a dieťatko sa od 

vás pri predklone odlepí. dotiahnite ramen-

né popruhy  tak, aby bolo dieťatko k vám 

pevne privinuté. 

krásne a pohodlné nosenie vám želajú sestrice. 

originálne slovenské šatky a nosiče

www.sestrice.com            www.sestricecarrier.com 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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NoseNie 
Nie je „leN“ 
o koNtakte 

Má voľné obe ruky aj myseľ!
nemusí sa teda zaoberať otázka-
mi, čo treba teraz alebo neskôr 
spraviť pre svoju ratolesť, aby 
mala uspokojené všetky potre-
by, bola šťastná a napredovala. 
dieťa si ich vypýta samo a mat-
ka je schopná ich automaticky 
naplniť. Môže sa teda venovať 
činnostiam, ktoré duševne na-
plnia ju (prípadne aj jej voľné 
ruky), aby mala dobrý pocit zo 
sebarealizácie. práve stereotyp a 
monotónnosť sú totiž najčastej-
šími príčinami, prečo matky na materskej doslova vyhoria a 
z prvotnej predstavy rozprávky sa ich trojročná „dovolenka“ 
zmení na hotové peklo. 
kotkodák alebo teda kikirikí, dobré ráno! 
podobne na tom bola aj zorka puškáčová, dnes známa ako 
malé bláznivé kuriatko pod značkou kura harabura, ktorú 
dokázala vybudovať najmä vďaka noseniu. jej kreatívna my-

seľ vydržala „klasic-
ké novodobé“ ma-
terstvo takmer pol 
roka, kým nenastal 
zlom a nepovedala 
si, že takto to ďalej 
nepôjde. vymeni-
la kočík za šatku a 
dokázala sa tak re-
alizovať. rozbehla 
krásny projekt 
uletených a origi-
nálnych nápisov 
na tričká. príchod 
druhého dieťaťa 

jej nielenže neskomplikoval roz-
behnuté plány, ale ich dokonca 
rozšíril. 
deti sa učia a spoznávajú svet po-
zorovaním. 
aj zorkin starší syn odpozoroval 
to dôležité. zistil, aká dôležitá 
je práca a akú úlohu v nej môže 
zohrávať aj on. Formou hry aktív-
ne pomáha v dielni, odpočítava 
časomieru, podáva čisté textílie, 
triedi vytlačené veci...  stihol vy-
myslieť dva nápisy: „ahoj, to som 
ja!“ (tak sa zvykne zdraviť) a „bos-

sanoha“ - rád chodí bosý a takúto slovnú hračku si urobil z 
textu pesničky „bossa nova...“. ale najmä zastrešuje výrobu 
odznakov a magnetiek, vlastne ich už robí celkom sám. ča-
som povýšil už aj na hrnčekára, etiketovača a najnovšie ho 
nesmierne baví predpríprava tmavých tričiek na tlač, keď ich 
musí nastriekať „tou sranda pištoľkou“.
zorka vďaka veľkému pomocníkovi zatiaľ s druhým spiacim 
synom v šatke obohatila svoj sortiment o tašky, odznaky, 
pohľadnice, šálky či kryty na mobily. nenaštartovala tak len 
svoju kariéru, ale doslova rodinný podnik, keďže priaznivci 
kuriatka od počiatočného roku 2015 narastajú doslova ne-
úmerným počtom.
Áno, nie je to výhradne len vďaka noseniu. veľká vďaka určite 
patrí celému konceptu kontaktného rodičovstva, ktorého je 
nosenie súčasťou. ako vraví zorka:
„vzťahová výchova je ako sporenie v dobrej banke – čím viac 
v počiatkoch vložíte, tým viac sa neskôr vráti.“

zorka puškáčová
www.kuraharabura.sk

nosením deťom uľahčujeme prechod z bruška na tento svet. sme ich útočiskom, postieľkou a kuchyňou v jednom. zdo-
konaľujeme ich kognitívne schopnosti a pomáhame im plynule rozvíjať jednotlivé vývinové štádiá ako po psychickej, 
tak aj fyzickej stránke. čo však samotnej matke prináša nosenie okrem toho, že vďaka nepretržitému kontaktu lepšie 
rozumie svojmu dieťatku a je prirodzene šťastná, lebo sa jej neustále vyplavuje oxytocín?

NoseNie a koNtaktNé 
rodičovstvo pomohlo 

NaplNiť svoje sNy aj 
ďalším mamiNám

Materstvo mení život. pre mnohé maminy je priam nere-
álne vrátiť sa po ňom do predošlého zamestnania. Monika 
zažila veľmi podobný príbeh ako zorka. príprava na „kla-
sické“ materstvo, pár mesiacov tréningu a.. hľadanie iných 
možností, ako skĺbiť svoje požiadavky na život s možnos-
ťami, ktoré sám ponúka.  a tak vznikli chutné a zdravé raw 
placky, dnes známe pod značkou chrumkavosti. ako sama 
hovorí: „najväčším pomocníkom mi bolo dojčenie a nose-
nie. čas, kedy si prečistím myseľ, môžem pracovať a o moje 
dieťa je postarané.“
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nosíme v banskej bystrici
nosíme deti na slovensku
nosíme naše deti v dúbravke
nosíme deti v dk a okolí
nosíme naše deti v dubnici nad váhom a okolí
nosime v Galante 
nosime a dojčíme detičky v okrese Gelnica
nosiace mamicky hlohovec a okolie
nosíme naše deti - humenné a okolie
nosíme naše deti v írsku a spojenom kráľovstve
nosíme v komárne - ergo - hordozós klub
nosenie deti v kosiciach
nosíme naše deti v kremnici 
nosíme deti na Liptove
nosíme deti v martine a okolí
nosime v nitre

vydavateľ: 
občianske združenie nosma, rudlovská cesta 46, 974 01 
banská bystrica. 
ičo: 42392748, kontakt: 0902/180 167, 
www.nosma.sk, Facebook/Mtndslovensko
publikácia k európskemu týždňu nosenia detí na 
slovensku. vychádza raz ročne. 
nepredajné.

nÁjdi si svoju skupinu 
na Facebooku
(zoznam regionálnych skupín zapojených do európskeho týždňa nosenia detí)

blízko mamy
nosíme v piešťanoch
eliterka- podporka prievidza
nosíme naše deti v šali a okolí
nosíme deti v šamoríne
podporná skupina dojčenia sLiač
nosíme deti na spiši
nosíme deti v starej ľubovni
nosíme v stupave
nosíme v topoľčanoch a okolí
podporná skupina dojčenia a nosenia trebišov, sečovce a okolie
nosíme deti v trenčíne a okolí
nosíme deti trnava
nosíme vo veľkom krtíši
nosime deti vo vt a okoli
nosíme naše deti v Žiline a okolí
aletyja
nosíme naše deti (celá sr)

výber topánočiek je skutočne chú-
lostivá záležitosť. do hry totiž vstupu-
je množstvo faktorov – veľkosť, tvar 
podrážky a v neposlednom rade aj ma-
teriál. v zásade platí, že nožička dieťat-
ka potrebuje mať dostatok priestoru 
a čo najtenšiu podrážku, aby sa svaly 
mohli prirodzene vyvíjať a následne 
spevnieť prirodzeným spôsobom. Ma-
teriál v sebe však skrýva aj malých, na 
prvý pohľad, prehliadnuteľných škriat-
kov. Farbivá. 

ako vybrať sprÁvny MateriÁL 
topÁnočiek prírodnÁ vs. prieMyseLne FarbenÁ koŽa

Od nosenia k 
latkovkam
nosenie ako jedna zo súčastí konceptu kontaktného rodičov-
stva sa postupne stáva čoraz viac bežnou súčasťou starostli-
vosti o bábätko. Ďalšou je napríklad aj prebaľovanie do látko-
vých plienok či bezplienkovanie. 

vieme, že zloženie jednorazových plienok nie je pre die-
ťatko ideálne, ale používanie látkových plienok sa zdá byť 
zložité. je to naozaj tak, alebo je to iba naša pohodlnosť? 
nestojí tá trocha práce navyše za pohodlie  a zdravý zado-
ček nášho dieťatka? veď výhody látkových plienok sú jed-
noznačné:
priateľskejšie k dieťatku – pokožka dieťatka je v kontakte s 
príjemnou bavlnou alebo bambusom, namiesto chemic-
kých látok, ktoré sú v jednorazovkách,
priateľskejšie k vám – oproti klasickým plienkam je ich po-
užitie veľmi jednoduché, môžete ich zapnúť pomocou su-
chých zipsov podobne ako jednorazovky,
priateľskejšie k vašej peňaženke – napriek vyšším počiatoč-
ným nákladom na látkových plienkach ušetríte stovky eur a 

pri ďalšom dieťati je úspora ešte vyššia,
priateľskejšie k životnému prostrediu – dieťa prebaľované 
do jednorazoviek vyprodukuje cca 1 tonu použitých plie-
nok, ktoré nás niekoľkonásobne prežijú, kým sa rozložia... :-/
a že ich je veľa druhov a neviete sa v nich zorientovať? ne-
nechajte sa odradiť. na začiatok môžete vyskúšať niekto-
rú zo štartovacích sád plienok, alebo sa príďte poradiť do 
nášho špecializovaného obchodu babybuM. nosme svoje 
deti zdravo a zdravo ich prebaľujme, odmenou nám bude 
spokojné dieťatko...

Mgr. tatiana stránovská, mama 2 detí a majiteľka
e-shopu latkoveplienky.sk a predajne babybuM

takmer 90% kože používanej vo sve-
tovej výrobe je farbených s použitím 
chrómu. pri nekontrolovanom procese 
oxiduje do vysoko toxického chrómu 
vi, ktorý môže byť aktivovaný v prítom-
nosti potu a následne spôsobiť dráždi-
vú a alergickú kožnú reakciu. 
 ťažké kovy navyše nie sú roz-
ložiteľné na neškodné zložky, a teda 
majú dlhodobý vplyv na ľudské zdra-
vie a životné prostredie.
prírodne farbená koža sa od tej prie-
myselne dá odlíšiť už na prvý pohľad! 
drobnými „nerovnosťami“ a znamien-
kami, ktoré sú na priemyselnej vyhla-
dzované, aby pôsobila dokonalejším 
dojmom.
 My v Moe pri výrobe topá-

nočiek používame certifikovanú, vý-
lučne netoxickú a prírodne farbenú 
kožu pôvodom z európy. je extrémne 
mäkká, ohybná a jej povrch je čistý, 
bez prekrytia rôznymi chemickými 
impregnáciami, vďaka čomu je úžasne 
priedušná. pri jej farbení sa používajú 
len čisto prírodné ingrediencie ako sú 
rebarbora, mediteránsky dub a iné prí-
rodné farbivá.
 Môžu sa tak nosiť naboso a sú 
vhodné aj pre alergikov či citlivú det-
skú pokožku.

www.moe.sk
moe@moe.sk 
Fb/moe4kids

zľava 15%

kód: nosMoe
 platí na celý sortiment www.moe.sk od 7.-31.mája 2018
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