
STT MÃ SP BARCODE
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PHẨM
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GIÁ LẺ
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GIÁ SỈ
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1
AM55103 8859140151033

Bình muỗng 

ăn dặm 

silicone mềm 

150ml (55103)

Công dụng: Dùng cho trẻ ăn dặm từ 4 tháng. Thân 

bình chất liệu silicone rất mềm, dùng 1 tay dễ dàng 

sử dụng. 

HDSD: Bình có muỗng với rãnh ở đầu dùng đút bột 

hoặc thức ăn đặc cho trẻ, bóp nhẹ vào thân bình cho 

dung dịch chảy ra. Đậy nắp khi không sử dụng, giữ 

vệ sinh. Kèm chổi cọ bên trong.

Cảnh báo: Kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi cho 

bé dùng. Vệ sinh bằng nước ấm trước và sau mỗi lần 

sử dụng. Không khử trùng bằng nước sôi. Không 

dùng trong lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy 

rửa. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt trời. 

Màu sắc: xanh lá, hồng, cam, xanh dương

85,000 68,000

2 AM55204 8859140552038

Muỗng thay 

thế cho bình 

ăn dặm (55203)

Công dụng: Dùng cho trẻ ăn dặm từ 4 tháng. Thân 

bình chất liệu silicone rất mềm, dùng 1 tay dễ dàng 

sử dụng. 

HDSD: Bình có muỗng với rãnh ở đầu dùng đút bột 

hoặc thức ăn đặc cho trẻ, bóp nhẹ vào thân bình cho 

dung dịch chảy ra. Đậy nắp khi không sử dụng, giữ 

vệ sinh. Kèm chổi cọ bên trong.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene 

Cảnh báo: Kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi cho 

bé dùng. Vệ sinh bằng nước ấm trước và sau mỗi lần 

sử dụng. Không khử trùng bằng nước sôi. Không 

dùng trong lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy 

rửa. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt trời. 

10,000 8,000

3 AM55105
8859140151057

Bình silicone 

cổ rộng 250ml 

(55105)

Công dụng: Thân bình toàn bộ bằng silicone và núm 

vú silicone mềm sử dụng khi bé không bú được đủ 

sữa mẹ. Có thể dễ dàng bóp bình sữa hỗ trợ cho bé 

bú. Phù hợp cho bé có khó khăn trong việc bú mẹ 

hoặc các loại bình nhựa thông thường. Khử trùng và 

ngâm bình trong nước sôi 5 phút trước khi dùng lần 

đầu tiên. Vệ sinh bằng dung dịch rửa và tráng nước 

ấm sau khi sử dụng. 

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt, ánh mặt trời 

trực tiếp. Không khử trùng núm vú bằng đun sôi hay 

dùng trong lò vi sóng khi đậy kín nắp bình. Không 

nhúng núm vú vô dung dịch chất ngọt rồi cho bé bú, 

có thể tiềm năng gây sâu răng. Sử dụng dưới sự kiểm 

soát của người lớn.

2 màu: xanh, hồng. Kèm hộp giấy.

99,000 79,000

4
AM55108 8859140151088

8859140551086

Túi ăn trái cây 

chống hóc 

AMI, 2 loại túi 

thay thế

Công dụng: Dùng cho trẻ ăn dặm trái cây, rau củ tự 

nhiên. Dễ dàng cầm nắm và mút nước dinh dưỡng.

HDSD: Nghiền nhỏ trái cây, rau củ hấp chín, bỏ vô 

túi silicone. Trẻ tập nhai, mút nước qua lưới, phần 

xác giữ lại bên trong, tránh trẻ khỏi bị hóc. Phù hợp 

cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Nắp đậy giữ vệ sinh 

khi bé chưa dùng hết và lưu trữ trong tủ lạnh. Dễ 

dàng tháo rời túi silicone và vệ sinh.

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt. Vệ sinh bằng 

nước ấm sau mỗi lần sử dụng. Không khử trùng bằng 

nước sôi, không dùng trong lò vi sóng, máy rửa chén. 

Màu sắc: xanh, hồng

Có 2 túi thay thế: túi silicone và tặng kèm 1 túi 

lưới vải.

85,000 68,000

5
AM55102

8859140151026

8859140161025

Túi ăn chống 

hóc, silicone 

(55102/1)

Công dụng: Dùng cho trẻ ăn dặm trái cây, rau củ tự 

nhiên. Dễ dàng cầm nắm và mút nước dinh dưỡng.

HDSD: Nghiền nhỏ trái cây, rau củ hấp chín, bỏ vô 

túi silicone. Trẻ tập nhai, mút nước qua lưới, phần 

xác giữ lại bên trong, tránh trẻ khỏi bị hóc. Phù hợp 

cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Nắp đậy giữ vệ sinh 

khi bé chưa dùng hết và lưu trữ trong tủ lạnh. Dễ 

dàng tháo rời túi silicone và vệ sinh.

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt. Vệ sinh bằng 

nước ấm sau mỗi lần sử dụng. Không khử trùng bằng 

nước sôi, không dùng trong lò vi sóng, máy rửa chén. 

Màu sắc: xanh, cam

85,000 68,000

Công ty TNHH Nhật Nhi Trần

727 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM

Tel 028.3979.8218 - Hotline 0909.753.919  - www.nicky.com.vn

XUẤT XỨ: Thailand, AMI CONSUMER SUPPLY, là sản phẩm được sản xuất đạt các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn  EN (Châu Âu) và FDA 

(Hoa Kỳ). AMI là nhà cung cấp chuyên nghiệp sản phẩm trong phạm vi từ lúc bé mới sinh cho đến tuổi chập chững biết đi bao gồm bình sữa, cốc tập uống, đồ dùng 

ăn dặm, chăm sóc, vệ sinh và tất cả các phụ kiện khác liên quan đến nuôi dưỡng trẻ nhỏ.
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6 AM55107 8859140151071

Túi silicone 

thay thế AMI 

(55107)

Công dụng: Dùng thay thế lưới silicone cho túi ăn 

trái cây chống hóc, mã AM55102. Dùng cho trẻ ăn 

dặm trái cây, rau củ tự nhiên, dễ dàng cầm nắm và 

mút nước dinh dưỡng.

HDSD: Tháo túi silicone cũ, dùng túi mới thay thế, 

lắp đúng khớp với vành và xoay nắp đúng chiều. Bỏ 

trái cây, rau củ hấp chín, bỏ vô túi lưới. Trẻ tập nhai, 

mút nước qua lưới, phần xác giữ lại bên trong, tránh 

trẻ khỏi bị hóc. Phù hợp cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở 

lên. Nắp đậy giữ vệ sinh khi bé chưa dùng hết và lưu 

trữ trong tủ lạnh. Dễ dàng tháo rời túi lưới và vệ sinh.

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm sau mỗi lần sử 

dụng. Không khử trùng bằng nước sôi, không dùng 

trong lò vi sóng, máy rửa chén. Nên cho trẻ dùng 

trong tầm kiểm soát của người lớn. Kiểm tra nắp 

xoay khít với miệng trước khi dùng. Sản phẩm không 

phải là đồ chơi. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt 

trời. Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.

Chất liệu: silicone

19,000 15,000

7
AM55201 8859140152016

Muỗng 

silicone mềm 1 

chiếc (55201)

Công dụng: Dùng cho bé uống nước, ăn hoa quả, ăn 

cháo hoặc bột… Đầu silicone mềm không làm tổn 

thương nướu của trẻ. tay cầm dài dễ dàng cho bé tự 

cầm nắm.

Cảnh báo: Không khử trùng bằng đun sôi trực tiếp. 

Dùng nước ấm vệ sinh sau khi dùng.

Màu sắc: xanh lá, hồng, cam, xanh dương

39,000 32,000

8

AM55202

8859140152023

Bộ 2 muỗng 

nhựa mềm cho 

bé ăn (55202)

Nhựa Polypropylene

Công dụng: Dùng cho bé uống nước, ăn hoa quả, ăn 

cháo hoặc bột…. Tay cầm dài dễ dàng cho bé tự cầm 

nắm.

Cảnh báo: Không khử trùng bằng đun sôi trực tiếp. 

Dùng nước ấm vệ sinh sau khi dùng.

Màu sắc: cam, hồng tím

45,000 36,000

9 AM55203 
 8859140152030

Bộ 2 muỗng 

đổi màu (cảm 

ứng nhiệt) báo 

nóng (55203/1)

Công dụng: Dùng đút thức ăn, nước uống cho bé từ 

4 tháng trở lên. Thiết kế chất liệu nhựa đặc biệt, phần 

nhựa lòng muỗng có thể cảm ứng với nhiệt, đổi màu 

nhạt khi cho vô thức ăn nóng, dấu hiệu nhận biết 

không nên cho bé ăn. Bỏ ra ngoài nhiệt độ thường, 

muỗng đổi lại về màu ban đầu. Thiết kế tay cầm nhỏ 

gọn, tiện bỏ hộp đựng mang đi bên ngoài. 

HDSD: Ngâm trong nước ấm 5 phút trước khi dùng 

lần đầu tiên. Vệ sinh bằng nước ấm sau mỗi lần sử 

dụng. 

Cảnh báo: Không khử trùng bằng đun sôi trực tiếp 

hoặc dùng trong lò vi sóng, lò nướng, dung dịch tẩy 

rửa mạnh. 

55,000 44,000

10 AM55602
8859140556029

8859140156021 

Bát nghiền 

thức ăn kèm 

muỗng (55602)

Công dụng: Sử dụng nghiền thức ăn cho trẻ tập ăn 

dặm từ 6 tháng. Thực phẩm nấu chín như: rau mềm, 

củ quả, trái cây. Dùng dụng cụ ấn nghiền thức ăn 

trực tiếp trong bát, dùng muỗng đút cho bé ăn. Đáy 

bát có các rãnh nhỏ đảm bảo nghiền nát thức ăn. Bát 

ăn có tay cầm giúp dễ dàng cầm nắm. 

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm trước và sau mỗi 

lần sử dụng. Không khử trùng bằng nước sôi. Dùng 

máy rửa chén ngăn trên cùng, bỏ muỗng trước khi 

hâm nóng bát trong lò vi sóng. Thực hiện đúng 

hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn. 

Chất liệu: Nhựa Polypropylene. Sản phẩm đáp ứng 

tiêu chuẩn an toàn EN14372 (Châu Âu), FDA (Mỹ), 

không chứa BPA.

Kèm bao bì hộp giấy. 2 màu xanh, hồng

65,000 52,000
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11 AM55605
8859140156052

8859140116056

Bát tập ăn đế 

bám dính, 

kèm 

nắp&muỗng 

(AM55605)

Công dụng: Dùng cho trẻ tập ăn dặm từ 4 tháng. 

Nắp đậy giữ vệ sinh, kèm muỗng nhựa thiết kế tay 

cầm nhỏ gọn cho bé tập cầm nắm. Đế vành cao su 

mềm thiết kế hít dính vào mặt phẳng, tránh bát xê 

dịch trong khi bé ăn hoặc hất đổ. 

HDSD: Lắp vành cao su khít với đế bát theo chiều 

vành hướng ra ngoài. Ấn mạnh xuống mặt phẳng bàn 

hoặc kính. Kéo nhấc phần cao su dư để cho không 

khí lọt vô, nhẹ nhàng nhấc bát khỏi mặt phẳng.

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm trước và sau mỗi 

lần sử dụng. Không khử trùng bằng nước sôi. Dùng 

máy rửa chén ngăn trên cùng, tháo bỏ vành cao su và 

bỏ muỗng trước khi hâm nóng bát trong lò vi sóng.  

Kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi cho bé ăn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene. Vành hít dính là 

hợp chất nhựa-cao su mềm thermoplastic. 

79,000 63,000

12 AM55603 8859140156038
Bát tập ăn 

(55603)

Công dụng: Dùng cho trẻ tập ăn dặm từ 4 tháng. 

Nắp đậy giữ vệ sinh kèm muỗng nhựa tay cầm nhỏ 

gọn cho bé tập cầm nắm. Thiết kế 2 ngăn, 1 ngăn có 

rãnh dùng nghiền thức ăn. 

HDSD: Dùng muỗng nghiền thức ăn đã nấu nhừ đút 

cho bé ăn.

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm trước và sau mỗi 

lần sử dụng. Không khử trùng bằng nước sôi. Dùng 

máy rửa chén ngăn trên cùng, bỏ muỗng và nắp trước 

khi hâm nóng bát trong lò vi sóng.  Kiểm tra nhiệt độ 

thức ăn trước khi cho bé ăn. Tránh xa nguồn nhiệt và 

ánh mặt trời. Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt 

khuẩn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene. 

39,000 32,000

13
AM55412

8859140154126

8859140554124

Ly uống nước 

AMI 220ml 

(55412) 

Công dụng: Ly cho bé uống nước, sữa, nước trái 

cây. 

HDSD: Khử trùng bằng cách ngâm nước nóng 5 

phút trước khi dùng lần đầu. Vệ sinh sau mỗi lần sử 

dụng. 

Cảnh báo: Kiểm tra nhiệt độ nước uống trước khi 

cho bé sử dụng. Không khử trùng bằng đun trong 

nước sôi trên bếp, không dùng trong lò vi sóng. 

Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt trời.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene

19,000 15,000

14 AM55504 8859140155048

Bộ 3 hộp đựng 

đồ ăn dặm 

(55504)

Công dụng: Mỗi hộp dung tích 80ml sử dụng chia 

nhỏ đồ ăn dặm cho bé, đựng bảo quản thực phẩm 

trong tủ lạnh, hoặc mang đồ ăn khi đưa bé ra ngoài. 

HDSD: Mở nắp cho đồ ăn. Nắp đậy giúp bảo quản 

thực phẩm được lâu.  

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm trước và sau mỗi 

lần sử dụng. Không khử trùng bằng đun nước sôi trực 

tiếp. Dùng máy rửa chén ngăn trên cùng, bỏ nắp đậy 

trước khi hâm nóng hộp trong lò vi sóng. Kiểm tra 

nhiệt độ thức ăn trước khi ăn. Tránh xa nguồn nhiệt 

và ánh mặt trời. Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, 

tiệt khuẩn. Sản phẩm không phải là đồ chơi. Nếu là 

trẻ em, phải dùng dưới sự kiểm soát của người lớn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene.

45,000 35,000

15
AM55505

8859140155055

Bộ 4 hộp đựng 

đồ ăn dặm

Công dụng: Mỗi hộp dung tích 80ml sử dụng chia 

nhỏ đồ ăn dặm cho bé, đựng bảo quản thực phẩm 

trong tủ lạnh, hoặc mang đồ ăn khi đưa bé ra ngoài.

HDSD: Mở nắp cho đồ ăn. Nắp đậy giúp bảo quản 

thực phẩm được lâu.

Hướng dẫn bảo quản: Vệ sinh trước và sau mỗi lần 

sử dụng. Không dùng nước quá nóng để pha sữa. 

Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi cho bé sử dụng. Có 

thể khử trùng bằng nước sôi. Sử dụng trong máy rửa 

chén, ngăn trên cùng.

55,000 44,000
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16 AM55503 8859140555039

Hộp bảo quản 

thực phẩm, 

kèm muỗng 

nĩa (55503)

Công dụng: Sử dụng đựng bảo quản thực phẩm 

trong tủ lạnh, hoặc mang đồ ăn khi đi làm. Nắp đậy 

có khóa gài chặt 2 bên giúp bảo quản thực phẩm 

được lâu. Bên trong có 2 tầng, chia ngăn nhỏ giúp 

phân chia đồ ăn, kèm muỗng nĩa, thuận tiện mang đồ 

ăn trưa khi đi làm. 

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm trước và sau mỗi 

lần sử dụng. Không khử trùng bằng đun nước sôi trực 

tiếp. Dùng máy rửa chén ngăn trên cùng, bỏ muỗng 

nĩa và nắp đậy trước khi hâm nóng hộp trong lò vi 

sóng.  Kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước khi ăn. Tránh 

xa nguồn nhiệt và ánh mặt trời. Thực hiện đúng 

hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene.

55,000 44,000

17
AM55104 8859140151040

Giá phơi khô 

bình và phụ 

kiện (55104).

Công dụng: Dùng bảo quản và phơi khô bình sữa, 

phụ kiện sau khi vệ sinh, khử trùng. Có thể úp tối đa 

8 bình cùng với nắp đậy, vòng xoay, núm vú, muỗng 

hay dụng cụ uống thuốc. Xếp gọn gàng để nóc tủ, 

bàn, tủ lạnh, tiết kiệm diện tích sử dụng. 

HDSD: Rút giá ra khỏi hộp đựng, dựng các thanh 

lên, úp ngược bình vào mỗi cây của giá đỡ. Có lỗ 

thoát nước trên khay. Có thể gập lại bỏ gọn trong 

hộp mang đi du lịch.

Cảnh báo: Tránh xa nguồn nhiệt và cách xa tầm tay 

trẻ em. Vệ sinh khay hứng nước sau nhiều lần sử 

dụng. Không dùng dung dịch tẩy rửa hay hóa chất

119,000 95,000

18 AM55302
8859140153020

8859140155307 

Yếm hứng 

thức ăn, gấp 

cuộn lại 

(55302).

Công dụng: Dùng yếm hứng thức ăn cho bé, tránh 

rơi vãi, giữ vệ sinh. Phía sau có nhiều nấc dễ dàng 

điều chỉnh cho vừa cổ.

HDSD: Đeo vào cổ trước khi cho bé ăn. Điều chỉnh 

nấc vừa với cổ bé. Có thể cuộn gấp lại gọn gàng để 

trong túi xách. Vệ sinh trước và sau mỗi lần sử dụng.

Cảnh báo: Sử dụng dưới sự kiểm soát của người lớn. 

Không khử trùng bằng nước sôi. Không sử dụng 

dung dịch tẩy rửa hay hóa chất. Chất liệu: Hợp chất 

nhựa-cao su mềm thermoplastic.  

Màu sắc: cam, xanh lá, xanh dương, hồng

79,000 63,000

19 AM55401

8859140154010

8859140554018

8859140540103

Bình nước nắp 

gập, ống hút 

silicone 360ml 

(55401).

Công dụng: Bình đựng nước khi đi ra ngoài. Ống 

hút silicone mềm gập bên trong, lật nắp đậy mở giữ 

vệ sinh. Dây đeo có miếng dán thuận tiện treo bình 

mọi nơi: bên hông, trên xe đẩy, ô tô, xe đạp, nôi cũi. 

Lật nắp gập ống silicone xuống khi không sử dụng, 

giữ vệ sinh ống hút. Khử trùng bằng cách ngâm nước 

nóng 5 phút trước khi sử dụng.

Cảnh báo: Ống hút không phù hợp cho bé dưới 6 

tháng. Kiểm tra nhiệt độ nước uống trước khi cho bé 

sử dụng. Có thể khử trùng bằng nước sôi, sử dụng 

trong lò vi sóng. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt 

trời.

Chất liệu: Nhựa Polyethylene và silicone mềm. 

Màu sắc: cam, xanh lá, xanh dương, hồng

72,000 58,000

20 AM55402
8859140154027

Cốc tập uống 

tay cầm, núm 

silicone 150ml 

(55402) 

Công dụng: Bình đựng nước cho bé tập uống. Núm 

silicone mềm. Khử trùng bằng cách ngâm nước nóng 

5 phút trước khi sử dụng. Kiểm tra nhiệt độ nước 

uống trước khi cho bé sử dụng. Có thể khử trùng 

bằng nước sôi. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt trời.

Chất liệu: Thân, nắp: nhựa Polypropylene

Núm ty: silicone

2 màu: xanh, hồng

54,000 44,000

21 AM55414 8859140154140

Cốc tập uống 

chống tràn 

250ml AMI 

55414

Công dụng: Cốc núm nhựa cho bé tập uống. Tay 

cầm giúp bé tự cầm nắm dễ dàng. Thiết kế nhựa đúc 

đặc, nắp chống tràn, tránh ụp nước vô mặt khi bé 

mới tập uống. Phù hợp cho bé trên 6 tháng. HDSD:  

Ngâm trong nước sôi 5 phút trước khi dùng lần đầu 

tiên. Đổ một lượng nước hoặc sữa vô cốc, xoay nắp 

đậy khít, cho bé tự cầm và tập bé làm quen tự uống. 

Vệ sinh bằng dung dịch rửa và tráng nước ấm sau khi 

sử dụng. Sử dụng được trong máy rửa chén, ngăn 

trên cùng.

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt, ánh mặt trời 

trực tiếp. Không đun bằng nước sôi, bỏ nắp trước khi 

dùng trong lò vi sóng. Không nên cho bé vừa chạy 

vừa uống. Không cho bé ngậm uống dung dịch chất 

ngọt trong thời gian quá dài có thể tiềm năng gây sâu 

răng. Sử dụng dưới sự kiểm soát của người lớn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene. 

56,000 45,000
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22 AM55406
8859140554063

Cốc tập uống 

chuyển 2 giai 

đoạn, 2 loại 

núm silicone 

250ml (55406)

Công dụng: Cốc 2 loại núm silicone mềm, núm tròn 

và núm dẹt giúp bé chuyển đổi giai đoạn khi tập 

uống. Tay cầm giúp bé tự cầm nắm dễ dàng. Thiết kế 

nắm chống tràn. Phù hợp cho bé trên 6 tháng. Vệ 

sinh bằng dung dịch rửa và tráng nước ấm sau khi sử 

dụng. Sử dụng được trong máy rửa chén, ngăn trên 

cùng. Không đun bằng nước sôi, không dùng trong lò 

vi sóng. 

Chất liệu: Nhựa Polypropylene và silicone mềm. 

2 màu: xanh, cam

75,000 60,000

23 AM55403
8859140154034

Bình sữa tay 

cầm, núm 

silicone 250ml 

(55403)

Công dụng: Bình sữa núm silicone mềm sử dụng khi 

bé không bú được đủ sữa mẹ. Tay cầm giúp cầm nắm 

dễ dàng. Phù hợp cho bé từ sơ sinh. 

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt, ánh mặt trời 

trực tiếp. Không khử trùng núm vú bằng đun sôi hay 

dùng trong lò vi sóng khi đậy kín nắp bình. Không 

nhúng núm vú vô dung dịch chất ngọt rồi cho bé bú, 

có thể tiềm năng gây sâu răng. Sử dụng dưới sự kiểm 

soát của người lớn. Thực hiện đúng hướng dẫn vệ 

sinh, tiệt khuẩn. Việc sử dụng bình bú có thể làm cho 

trẻ bỏ bú mẹ, và có nguy cơ bị tiêu chảy. Sử dụng 

núm vú giả ảnh hưởng không tốt tới việc nuôi trẻ 

bằng sữa mẹ.

Chất liệu: Silicone, nhựa Polypropelene, 

Polystyrene, Ethyl Vinyl Acetate (EVA),  nước gel 

tinh khiết

49,000 39,000

24 AM55409
8859140154096

Bình cổ rộng, 

núm silicone 

150ml (55409)

Công dụng: Bình sữa cổ rộng núm silicone mềm, 

dùng lượng sữa vừa đủ trong thời kỳ sơ sinh hoặc 

dùng uống nước. 

HDSD: Khử trùng và ngâm bình trong nước sôi 5 

phút trước khi dùng lần đầu tiên. Đổ một lượng nước 

ấm pha với sữa bột theo công thức hướng dẫn trên 

hộp sữa, xoay nắp đậy khít với núm vú, lắc đều cho 

sữa tan hết, kiểm tra nhiệt độ nước không quá nóng 

trước khi cho bé bú. Vệ sinh bằng dung dịch rửa và 

tráng nước ấm sau khi sử dụng. Thay núm vú từ 1-2 

tháng sau khi dùng hay khi núm bị rách.

Cảnh báo: Không khử trùng núm vú bằng đun sôi 

hay dùng trong lò vi sóng khi đậy kín nắp bình. 

2 màu: xanh cam, tím hồng. Vỉ treo nhựa

55,000 44,000

25
AM55411 8859140154119

8859140554117 


Bình tập uống 

ống hút đáy 

nặng 250ml 

(55411)

Công dụng: Bình cho bé tập uống, phù hợp trên 6 

tháng. Tay cầm giúp bé tự cầm nắm dễ dàng. Ống 

hút silicone đầu mềm để bé ngậm hút, 1 đầu bên 

trong lòng cốc có đáy nặng giúp dễ dàng hút nước 

khi bình nghiêng ở mọi góc độ.

HDSD: Ngâm trong nước sôi 5 phút trước khi dùng 

lần đầu tiên. Xoay mở nắp cho ống hút silicone bật 

lên để hút. Xoay nắp gập ống vô bên trong khi không 

sử dụng, giữ vệ sinh ống hút. Vệ sinh bằng dung dịch 

rửa và tráng nước ấm sau khi sử dụng. Sử dụng được 

trong máy rửa chén, ngăn trên cùng. 

Cảnh báo: Ống hút không phù hợp cho bé dưới 6 

tháng. Kiểm tra nhiệt độ nước uống trước khi cho bé 

sử dụng. Có thể khử trùng bằng nước sôi, không nên 

đun trực tiếp nước sôi trong thời gian lâu. 

2 màu: xanh, hồng. Vỉ treo nhựa.

79,000 63,000

26 AM55413 8859140154133

Cốc tập uống 

chống tràn 360 

độ 250ml.

Công dụng: Cốc cho bé tập uống, phù hợp trên 6 

tháng. Tay cầm giúp bé tự cầm nắm dễ dàng. Thiết 

kế van chống tràn 360 độ xung quanh miệng cốc giúp 

bé uống nước ở mọi góc độ,  tránh ụp nước vô mặt 

khi bé mới tập uống. 

HDSD: Ngâm trong nước sôi 5 phút trước khi dùng 

lần đầu tiên. Đổ một lượng nước hoặc sữa vô cốc, 

xoay nắp đậy khít, cho bé tự cầm và tập bé làm quen 

tự uống. Vệ sinh bằng dung dịch rửa và tráng nước 

ấm sau khi sử dụng. Sử dụng được trong máy rửa 

chén, ngăn trên cùng.

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt, ánh mặt trời 

trực tiếp. Không đun trực tiếp nước sôi, không dùng 

trong lò vi sóng. Không nên cho bé vừa chạy vừa 

uống. Không cho bé ngậm uống dung dịch chất ngọt 

trong thời gian quá dài có thể tiềm năng gây sâu 

răng. Sử dụng dưới sự kiểm soát của người lớn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene.

79,000 63,000
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27 AM55407
8859140154072

Bình chống 

sặc, van thoát 

khí, núm 

silicone 125ml 

(55407)

Công dụng: Bình sữa núm silicone mềm. Thiết kế hệ 

thống van lưu thông khí từ dưới bình thông qua núm 

vú, giúp bé chống sặc, ợ, đau bụng, đầy hơi, chống ói.

HDSD: Khử trùng và ngâm bình trong nước sôi 5 

phút trước khi dùng lần đầu tiên. Đổ một lượng nước 

ấm pha với sữa bột theo công thức hướng dẫn trên 

hộp sữa, xoay nắp đậy khít với núm vú, lắc đều cho 

sữa tan hết, kiểm tra nhiệt độ nước không quá nóng 

trước khi cho bé bú. Vệ sinh bằng dung dịch rửa và 

tráng nước ấm sau khi sử dụng. Thay núm vú từ 1-2 

tháng sau khi dùng hay khi núm bị rách.

Cảnh báo: Không khử trùng núm vú bằng đun sôi 

hay dùng trong lò vi sóng khi đậy kín nắp bình.

2 màu: xanh hồng. Vỉ treo nhựa

45,000 36,000

28 AM55408
8859140154089

Bình chống 

sặc, van thoát 

khí, núm 

silicone 250ml 

(55408)

Công dụng: Bình sữa núm silicone mềm. Thiết kế hệ 

thống van lưu thông khí từ dưới bình thông qua núm 

vú, giúp bé chống sặc, ợ, đau bụng, đầy hơi, chống ói.

HDSD: Khử trùng và ngâm bình trong nước sôi 5 

phút trước khi dùng lần đầu tiên. Đổ một lượng nước 

ấm pha với sữa bột theo công thức hướng dẫn trên 

hộp sữa, xoay nắp đậy khít với núm vú, lắc đều cho 

sữa tan hết, kiểm tra nhiệt độ nước không quá nóng 

trước khi cho bé bú. Vệ sinh bằng dung dịch rửa và 

tráng nước ấm sau khi sử dụng. Thay núm vú từ 1-2 

tháng sau khi dùng hay khi núm bị rách.

Cảnh báo: Không khử trùng núm vú bằng đun sôi 

hay dùng trong lò vi sóng khi đậy kín nắp bình.

2 màu: xanh hồng. Vỉ treo nhựa

55,000 44,000

29
AM55404 8859140554049

'8859140154041

Bình cho bé 

bú, 60ml 

(55404)

Công dụng: Bình sữa 60ml dùng cho bé uống sữa 

hoặc uống nước với lượng vừa đủ, núm silicone 

mềm. Khử trùng bằng cách ngâm nước nóng 5 phút 

trước khi sử dụng. Kiểm tra nhiệt độ nước uống 

trước khi cho bé sử dụng. Có thể khử trùng bằng 

nước sôi. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt trời.

Chất liệu: Thân, nắp: nhựa Polypropylene

Núm ty: silicone

Màu: xanh, vàng kèm hộp đựng

40,000 32,000

30
AM55417

8859140154171

Bình uống 

nước đa năng 

3 trong 1

Công dụng: Cốc 3 đoạn, núm silicone mềm,  núm 

dẹt và ống hút giúp bé chuyển đổi giai đoạn khi tập 

uống. Tay cầm giúp bé tự cầm nắm dễ dàng. Thiết kế 

nắm chống tràn. Phù hợp cho bé trên 6 tháng.

HDSD: Khử trùng và ngâm bình trong nước sôi 5 

phút trước khi dùng lần đầu tiên. Vệ sinh bằng dung 

dịch rửa và tráng nước ấm sau khi sử dụng. Thay 

núm vú từ 1-2 tháng sau khi dùng hay khi núm bị 

rách.

Cảnh báo: Không khử trùng núm vú bằng đun sôi 

hay dùng trong lò vi sóng khi đậy kín nắp bình.

99,000 79,000

31 AM55405 8859140554056

Bộ núm vú 

silicone vỉ 2 

chiếc (55405).

Công dụng: Núm silicone mềm sử dụng thay thế cho 

các loại bình sữa cổ tiêu chuẩn. Thiết kế van thoát 

khí giúp bé bú lưu thông sữa và không nuốt khí, tránh 

đầy hơi. Phần đầu núm đặc biệt mềm mại, thiết kế 

vừa vặn khoang miệng bé. 

HDSD: Khử trùng và ngâm núm trong nước sôi 5 

phút trước khi dùng lần đầu tiên. Bóp đầu núm cho 

hết sạch nước trước khi cho bú. Kiểm tra nhiệt độ 

nước không quá nóng trước khi cho bé bú. Vệ sinh 

bằng dung dịch rửa và tráng nước ấm sau khi sử 

dụng. Thay núm vú từ 1-2 tháng sau khi dùng hay khi 

núm bị rách. Không khử trùng núm vú bằng đun sôi 

hay dùng trong lò vi sóng khi đậy kín nắp bình. 

Bộ 2 chiếc trong vỉ hộp giấy

22,000 18,000

32
AM55501

8859140155017

Hộp chia sữa 3 

tầng tách 

riêng, kèm 

nắp (55501)

Công dụng: Hộp đựng sữa ba tầng tiện lợi, các ngăn 

có nắp riêng biệt giúp chia sữa theo khẩu phần khi 

đưa bé đi ra ngoài. Mỗi tầng có thể tách riêng từng 

ngăn và lật úp ngược.

HDSD: Đong sữa bằng muỗng tiêu chuẩn theo khẩu 

phần mỗi bé, đổ vô từng ngăn. Xoay khít nắp, gắn 

các ngăn lại với nhau. Giữ ngăn khô ráo trước khi bỏ 

sữa.

Hướng dẫn bảo quản:   Vệ sinh trước và sau mỗi 

lần sử dụng. Không dùng nước quá nóng để pha sữa. 

Kiểm tra nhiệt độ nước trước khi cho bé sử dụng. Có 

thể khử trùng bằng nước sôi. Sử dụng trong máy rửa 

chén, ngăn trên cùng.

55,000 44,000
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33 AM55502 8859140555022

Hộp đựng sữa 

chia 4 ngăn 

240ml (55502).

Công dụng: Hộp đựng sữa chia 4 ngăn (1 ngăn 60 

gram), nhỏ gọn, các ngăn riêng biệt giúp chia sữa 

theo khẩu phần, thuận tiện khi đưa bé đi ra ngoài, 

tiện lợi không cần phải đem theo hộp lớn. 

Chất liệu: Nhựa Polypropelene. Sản phẩm đáp ứng 

tiêu chuẩn an toàn EN71-3 (Châu Âu), FDA (Mỹ). 

BPA 0%.

Cảnh báo: Vệ sinh trước và sau mỗi lần sử dụng. Có 

thể khử trùng bằng nước sôi. Sử dụng trong máy rửa 

chén, ngăn trên cùng. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh 

mặt trời. Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt 

khuẩn. 2 màu xanh, cam.

39,000 32,000

34
AM88303

8859140183034

Dụng cụ đo 

nhiệt độ tắm 

bé (88303)

Công dụng: Nhiệt kế phòng tắm có thể được sử 

dụng để giúp xác định nhiệt độ nước trước tắm cho 

bé. Nổi được trong nước. 

HDSD: Nhiệt độ nước lý tưởng cho trẻ sơ sinh hoặc 

trẻ mới biết đi là 34-37
0
c (93.2-98.6

0
f).

Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt kế này không phải là 

đồ chơi. Không được đun sôi. Luôn kiểm tra nhiệt độ 

nước trước khi tắm cho trẻ. Sản phẩm này nên luôn 

luôn được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. 

Kiểm tra toàn bộ sản phẩm trước và sau mỗi lần sử 

dụng để biết dấu vết nứt / rò rỉ / hư hỏng.

39,000 32,000

35
AM88201

8859140182013

Bàn chải rơ 

lưỡi silicone 

mềm (88201).

Công dụng: Dùng vệ sinh nướu, vòm miệng và lưỡi 

cho bé. Hộp đựng có cây treo, giúp phơi khô, giữ vệ 

sinh.

HDSD: Xỏ ngón trỏ vào bàn chải, vệ sinh nhẹ nhàng 

vòm miệng, hai bên nướu và lưỡi cho bé. Vệ sinh 

bằng dung dịch rửa và tráng nước ấm sau khi sử 

dụng. Treo bàn chải lên cây móc, giữ khô ráo. Đậy 

nắp hộp khi không sử dụng. Có thể khử trùng bằng 

nước sôi

Cảnh báo: Không sử dụng vật nhọn khi vệ sinh. 

Không dùng trong lò vi sóng, máy rửa chén. Trẻ em 

hay người lớn có thể cắn thủng silicone. Sử dụng 

dưới sự kiểm soát của người lớn.

25,000 20,000

36
AM88202

8859140182020

Dụng cụ hút 

mũi dây, bằng 

miệng (88202).

Công dụng: Dụng cụ dây dùng hút các chất chất 

nhờn trong mũi khi bé bệnh hoặc sặc thức ăn. Hút 

sạch và mạnh

HDSD: Một đầu silicone đút vô mũi bé, một đầu dây 

ngậm vô miệng, hút mạnh theo từng đợt, chất nhày 

theo đường dây chảy vô hộp nhựa hứng lại. Nhỏ 

nước muối sinh lý vô mũi bé trước khi hút. Luôn vệ 

sinh bằng dung dịch và rửa lại bằng nước trước và 

sau sử dụng

Cảnh báo: Sản phẩm không phải là đồ chơi. Sử dụng 

dưới sự kiểm soát của người lớn. Không khử trùng 

bằng nước sôi, không dùng trong lò vi sóng, dung 

dịch tẩy rửa hay hóa chất.

49,000 39,000

37 AM77103 8859140171031

Dụng cụ uống 

thuốc dạng 

núm ti (77103)

Công dụng: Dụng cụ uống thuốc dạng núm vú, có 

chia vạch giúp dễ dàng phân chia và pha thuốc dạng 

dung dịch cho bé uống. Phù hợp cho bé từ sơ sinh. 

HDSD: Ngâm trong nước sôi 5 phút trước khi dùng 

lần đầu tiên. Đổ thuốc theo hướng dẫn của đơn bác 

sỹ, pha thêm một lượng nước hoặc vitAMIne C, xoay 

nắp đậy khít, cho bé làm quen nút uống. Vệ sinh 

bằng dung dịch rửa và tráng nước ấm sau khi sử 

dụng. 

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt, ánh mặt trời 

trực tiếp. Không đun bằng nước sôi hay dùng trong 

lò vi sóng. Sử dụng dưới sự kiểm soát của người lớn.

39,000 32,000

38 AM77104 8859140171048

Dụng cụ uống 

thuốc dạng 

muỗng (77104)

Công dụng: Dụng cụ hình muỗng, có chia vạch giúp 

dễ dàng phân chia và pha thuốc dạng dung dịch cho 

bé uống. Phù hợp cho bé từ sơ sinh. HDSD: Ngâm 

trong nước sôi 5 phút trước khi dùng lần đầu tiên. 

Cầm thẳng ống, đổ thuốc theo hướng dẫn của đơn 

bác sỹ, pha thêm một lượng nước hoặc vitAMIne C, 

lắc đều, vừa bế bé và đổ nhỏ giọt từ từ cho bé uống. 

Vệ sinh bằng dung dịch rửa và tráng nước ấm sau khi 

sử dụng. 

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt, ánh mặt trời 

trực tiếp. Không đun bằng nước sôi hay dùng trong 

lò vi sóng. Sử dụng dưới sự kiểm soát của người lớn.

29,000 23,000
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39
AM88401 8859140184017

Dụng cụ rửa 

bình, tay xoay 

360 độ (88401).

Công dụng: Dùng cọ rửa bình sữa, bình nước. Thiết 

kế tay xoay 360 độ giúp quay dễ dàng và tiết diện sợi 

nilon dầy giúp vệ sinh sạch. Kèm cậy cọ núm vú rút 

từ bên dưới tay cầm.

HDSD: Trộn 1 lượng dung dịch nước rửa với nước, 

cho vào bình, xoay đều cậy cọ nhiều lần, sau đó 

tráng lại bằng nước sạch. Treo khô khi không sử 

dụng.

Cảnh báo: Có thể sử dụng trong máy rửa chén, ngăn 

trên cùng. Tránh xa tầm tay trẻ em. 

52,000 42,000

40 AM88402 8859140184024

Dụng cụ rửa 

bình, hít bám 

dính (88402).

Công dụng: Dùng cọ rửa bình sữa, bình nước. Thiết 

kế hít bám dính xuống mặt phẳng khi không sử dụng. 

Tiết diện sợi nylon dầy giúp vệ sinh sạch. Kèm cây 

cọ núm vú rút từ bên dưới tay cầm.

HDSD: Trộn một lượng dung dịch nước rửa hòa với 

nước, cho vào bình, dùng chổi cọ xoay đều nhiều lần, 

sau đó tráng lại bằng nước sạch. Phơi khô khi không 

sử dụng.

Cảnh báo: Có thể sử dụng trong máy rửa chén, ngăn 

trên cùng. Tránh xa tầm tay trẻ em. Sản phẩm không 

phải là đồ chơi. Sử dụng dưới sự kiểm soát của người 

lớn. Tránh xa nguồn nhiệt và ánh mặt trời. Thực hiện 

đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene, nylon.

52,000 42,000

41

AM77101 8859140171017
Miếng silicone 

bảo vệ vú mẹ, 

kèm hộp đựng 

(77101).

Công dụng: Bảo vệ vú mẹ trong thời kỳ mới sinh vú 

bị rạn nứt, đau nhức mà bé không bú được trực tiếp, 

hay trong thời kỳ bé mọc răng. Giúp mẹ giảm đau mà 

bé vẫn được bú mẹ. 

HDSD: Nhỏ vài giọt nước ấm tạo sự hít dính. Gắn 

miếng silicone trực tiếp lên vú mẹ và cho bé bú. Lưu 

ý bóp đầu vú silicone cho ra hết không khí trước khi 

gắn lên ngực, tránh bé nút hơi đầy bụng. Vệ sinh 

bằng nước ấm trước và sau mỗi lần sử dụng. Lau khô 

và bỏ vô hộp giữ vệ sinh.

Cảnh báo: Không dùng trong lò vi sóng, máy rửa 

chén, dung dịch tẩy rửa. Không dùng vật nhọn khi vệ 

sinh.

49,000 39,000

42
AM77102 8859140171024

Núm vú giả 

silicone kèm 

dây đeo 

(77102).

Công dụng: Núm vú giả cho bé gặm, nút, cắn trong 

thời kỳ ngứa nướu, mọc răng, giúp an ủi khi bé quấy 

khóc, đưa bé vô giấc ngủ. Dây đeo giúp giữ núm vú 

giả không bị rơi mất, giữ vệ sinh. Tuổi sử dụng: Phù 

hợp cho bé trên 3 tháng. 

HDSD: Cho bé ngậm đầu núm vú có lỗ thông khí. 

Một đầu kẹp gắn vô áo, yếm hoặc khăn. Ngâm trong 

nước ấm 5 phút trước khi dùng lần đầu tiên. Bóp hết 

nước còn xót trong núm vú.  Cất vô hộp hoặc túi khi 

không sử dụng. Vệ sinh bằng nước ấm mỗi khi sử 

dụng. Nên thay núm vú sau 1-2 tháng sử dụng hoặc 

khi núm vú bị rách, tách rời.

Cảnh báo: Để tránh xa nguồn nhiệt, ánh mặt trời 

trực tiếp. Không nhúng núm vú vô  dung dịch hay 

thuốc ngọt có thể tiềm năng gây sâu răng. Không đun 

bằng nước sôi, không dùng trong lò vi sóng, máy rửa 

chén. Sử dụng dưới sự kiểm soát của người lớn.

49,000 39,000

43 AM22110
8859140221101

 Miếng gặm 

nướu AMI 

(22110).

Công dụng: Cho bé cầm chơi, gặm cắn trong thời kỳ 

mọc răng từ 3 tháng. Kiểu dáng dễ cầm nắm và vừa 

với vòm miệng. Tuổi sử dụng: Phù hợp cho bé trên 3 

tháng. 

HDSD: Có thể cho vào tủ lạnh thời gian ngắn tạo sự 

mát lạnh khi trẻ ngậm, giúp làm dịu cảm giác ngứa 

nướu và đau nhức. Vệ sinh bằng dung dịch rửa và 

tráng nước ấm sau khi sử dụng. 

Cảnh báo: Không khử trùng bằng nước sôi hay dùng 

trong lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy rửa. 

Không để vào ngăn làm đá. Không sử dụng vật nhọn 

khi vệ sinh. Trẻ em hoặc người lớn dùng răng cắn có 

thể làm xuyên thủng chảy dung dịch. Sử dụng dưới 

sự kiểm soát của người lớn.

Chất liệu: Nhựa Polystyrene, Thermoplastic Rubber, 

Ethyl Vinyl Acetate (EVA),  nước gel tinh khiết.

35,000 28,000

44
AM22102

8859140221026

Miếng gặm 

nướu hình bàn 

tay (22102)

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  giúp giảm 

đau ngứa  khi mọc răng.

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: xanh, cam

35,000 28,000
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45
AM22501

8859140225000 Miếng gặm 

nướu tay cầm 

nhựa (22501)

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  giúp giảm 

đau ngứa  khi mọc răng.

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: xanh lá, cam

35,000 28,000

46
AM22106

8859140121067

Miếng ngặm 

nướu 

AM22106

 

Công dụng: Cho bé cầm chơi, gặm cắn trong thời kỳ 

mọc răng từ 3 tháng. Kiểu dáng dễ cầm nắm và vừa 

với vòm miệng. 

HDSD: Có thể cho vào tủ lạnh thời gian ngắn tạo sự 

mát lạnh khi trẻ ngậm, giúp làm dịu cảm giác ngứa 

nướu và đau nhức.

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm sau mỗi lần sử 

dụng. Không khử trùng bằng nước sôi hay dùng trong 

lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy rửa. Không 

để vào ngăn làm đá. Không sử dụng vật nhọn khi vệ 

sinh. Trẻ em hoặc người lớn dùng răng cắn, có thể 

làm xuyên thủng chảy dung dịch.

49,000 39,000

47
AM22107

8859140121074

Xúc xắc gặm 

nướu bông hoa 

(22107)

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  giúp giảm 

đau ngứa  khi mọc răng.

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: xanh, hồng

49,000 39,000

48

AM22503

8859140125034
Miếng ngặm 

nướu (22503)

Công dụng: Cho bé cầm chơi, gặm cắn trong thời kỳ 

mọc răng từ 3 tháng. Kiểu dáng dễ cầm nắm và vừa 

với vòm miệng. 

HDSD: Có thể cho vào tủ lạnh thời gian ngắn tạo sự 

mát lạnh khi trẻ ngậm, giúp làm dịu cảm giác ngứa 

nướu và đau nhức.

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm sau mỗi lần sử 

dụng. Không khử trùng bằng nước sôi hay dùng trong 

lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy rửa. Không 

để vào ngăn làm đá. Không sử dụng vật nhọn khi vệ 

sinh. Trẻ em hoặc người lớn dùng răng cắn, có thể 

làm xuyên thủng chảy dung dịch.

49,000 39,000

49 AM33102
8859140131028

Xúc xắc tay 

cầm xoay 360 

độ (33102)

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  phát ra âm 

thanh vui tai, có nhiều màu sắc giúp bé phát triển các 

giác quan và trí tuệ

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: hồng, xanh

49,000 39,000

50 AM33103
8859140131035

Xúc xắc tay 

cầm trái tim 

(33103)

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  phát ra âm 

thanh vui tai, có nhiều màu sắc giúp bé phát triển các 

giác quan và trí tuệ

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: xanh hồng

49,000 39,000

51
AM33110 8859140131103

8859140131107

Xúc xắc tay 

cầm (33110)

 AM33110

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  phát ra âm 

thanh vui tai, có nhiều màu sắc giúp bé phát triển các 

giác quan và trí tuệ

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: hồng, xanh

49,000 39,000

52 AM33111 8859140131110

Xúc xắc tay 

cầm (33111)

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  phát ra âm 

thanh vui tai, có nhiều màu sắc giúp bé phát triển các 

giác quan và trí tuệ

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: đỏ, xanh lá

49,000 39,000
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53 AM33112 8859140131158

Xúc xắc tay 

cầm (33112)

Công dụng: Dùng cho bé tập cầm nắm,  phát ra âm 

thanh vui tai, có nhiều màu sắc giúp bé phát triển các 

giác quan và trí tuệ

Lưu ý:  Rửa sạch bằng nước ấm, không đun sôi, 

không sử dụng các biện pháp khử trùng.

Màu sắc: xanh lá, cam

49,000 39,000

54
AM33107 8859140131073

Miếng gặm 

nướu hình gấu 

linh động 

(33107)

Công dụng: Cho bé cầm chơi, gặm cắn trong thời kỳ 

mọc răng từ 3 tháng. Kiểu dáng dễ cầm nắm và vừa 

với vòm miệng. 

HDSD: Có thể cho vào tủ lạnh thời gian ngắn tạo sự 

mát lạnh khi trẻ ngậm, giúp làm dịu cảm giác ngứa 

nướu và đau nhức.

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm sau mỗi lần sử 

dụng. Không khử trùng bằng nước sôi hay dùng trong 

lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy rửa. Không 

để vào ngăn làm đá. Không sử dụng vật nhọn khi vệ 

sinh. Trẻ em hoặc người lớn dùng răng cắn, có thể 

làm xuyên thủng chảy dung dịch.

49,000 39,000

55

AM33108
8859140131080

Miếng gặm 

nướu hình 

sinh vật biển 

(33108)

Công dụng: Cho bé cầm chơi, gặm cắn trong thời kỳ 

mọc răng từ 3 tháng. Kiểu dáng dễ cầm nắm và vừa 

với vòm miệng. 

HDSD: Có thể cho vào tủ lạnh thời gian ngắn tạo sự 

mát lạnh khi trẻ ngậm, giúp làm dịu cảm giác ngứa 

nướu và đau nhức.

Cảnh báo: Vệ sinh bằng nước ấm sau mỗi lần sử 

dụng. Không khử trùng bằng nước sôi hay dùng trong 

lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy rửa. Không 

để vào ngăn làm đá. Không sử dụng vật nhọn khi vệ 

sinh. Trẻ em hoặc người lớn dùng răng cắn, có thể 

làm xuyên thủng chảy dung dịch.

49,000 39,000

56
AM33109 8859140131097

Miếng gặm 

nướu xúc xắc 

tay cầm 

(33109)

Công dụng: Cho bé cầm chơi, gặm cắn trong thời kỳ 

mọc răng từ 3 tháng. Kiểu dáng dễ cầm nắm và vừa 

với vòm miệng. Tuổi sử dụng: Phù hợp cho bé trên 3 

tháng. 

HDSD: Có thể cho vào tủ lạnh thời gian ngắn tạo sự 

mát lạnh khi trẻ ngậm, giúp làm dịu cảm giác ngứa 

nướu và đau nhức. Vệ sinh bằng dung dịch rửa và 

tráng nước ấm sau khi sử dụng. 

Cảnh báo: Không khử trùng bằng nước sôi hay dùng 

trong lò vi sóng, máy rửa chén, dung dịch tẩy rửa. 

Không để vào ngăn làm đá. Không sử dụng vật nhọn 

khi vệ sinh. Trẻ em hoặc người lớn dùng răng cắn có 

thể làm xuyên thủng chảy dung dịch. Sử dụng dưới 

sự kiểm soát của người lớn.

Chất liệu: Nhựa Polypropylene, Polyster, 

Thermoplastic Rubber, Ethyl Vinyl Acetate (EVA),  

nước gel tinh khiết. 

49,000 39,000
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