
Pentru bebelușul tău

2 body-uri, mărimea 42-68

2 bluzițe, mărimea 42-68

1 pereche de pantaloni lungi din bumbac, mărirea 42-68

2 perechi de șosete, în funcție de anotimp: Căciulă și jachetă pentru drumul spre casă

10 lavete

2-3 scutece, mărimea 1, pentru ziua externării (pot fi  aduse și în
ziua externării)

Pentru tine, în timpul nașterii

1-2 tricouri (hanorace) sau cămăși largi, confortabile

1-2 pantaloni de trening sau colanți cu elastic în talie

1 cardigan confortabil de luat pe deasupra

Șosete groase

Papuci de casă

Perne

Ulei de masaj și de corp

Balsam de buze

Muzica și cartea preferată, precum și reviste

Gustări pentru un plus de energie, cum ar fi  ceaiuri și batoane de cereale

Pentru internarea în clinică

Geantă de toaletă cu uscător de păr și tot ce ai nevoie la capitolul cosmetice
O mică sugestie: Concentrează-te pe produse de îngrijire cu miros neutru

4 cămăși de noapte largi și confortabile, cu nasturi

2 sutiene pentru alăptare și pernuțe detașabile

1 pachet mare de tampoane pentru flux puternic

4 perechi de chiloți rezistenți la fi erbere sau de unică folosință

Halat de baie

Șervețele pentru mâini și șervețele cosmetice umede

4 perechi de șosete sau ciorapi până la genunchi

Îmbrăcăminte lejeră și confortabilă care ți-a venit bine cu 2-3 luni în urmă

Încărcător pentru telefonul mobil

Ce conține geanta 
bebelușului tău Inainte de nast ere

www.c-and-a.com/eu/ro/shop/



Dimensiunea corpului, vârsta și greutatea sunt parametri 
decisivi în defi nirea mărimii potrivite a hainelor bebelușului tău. 

În afară de sacii de dormit pentru bebeluși – aici, doar dimensiunea 
corpului este decisivă pentru alegerea potrivită.

Găsește mărimea potrivită 
pentru bebelușul tău

www.c-and-a.com/eu/ro/shop/

Dimensiunea 
corpului 
(în cm) 42 46 50 56 62 68 74 80 86 92 98

Vârsta sugar sugar sugar
0 – 1

luni
2 – 3

luni
3 – 6

luni
6 – 9

luni
9 – 12

luni
12 – 18

luni
18 – 24

luni
24 – 36

luni

Greutate
până la 

3 kg
până la 

3 kg
până la 

3 kg 4,5 kg 6,5 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 12,5 kg 16 kg

Mărime 50 60 70 80 90 100 110 120

Dimensiunea 
corpului 
(în cm) 50 60 70 80 90 100 110 120

Haine pentru partea de sus și partea de jos

Saci de dormit pentru bebeluși

Haine pentru partea de sus și partea de jos

Saci de dormit pentru bebeluși


