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1 TOY3009

Đồ chơi xúc xắc có tay cầm, màu sắc tươi sáng, phát 

tiếng kêu leng keng, kiểu dáng dễ thương, có thể thổi ở 

phần cán cầm phát tiếng kêu sẽ làm bé thích thú. Chất 

liệu bằng nhựa an toàn.

40,000 32,000

2 CEQ004
Miếng cắn răng, chất liệu silicone mềm, an toàn cho bé. 

Nhiều hình lựa chọn như: hình cá, xe hơi
42,000 34,000

3 CEQ08C

Miếng cắn răng, chất liệu silicone mềm, an toàn cho bé. 

Nhiều màu sắc dễ thương, có 3 hình: ếch con, ốc sên và 

cá.

45,000 36,000

4 TOY001/3

Bộ đồ chơi 3 hình khối chữ ABC.

Công dụng: Với các hình khối, màu sắc và chữ cái khác 

nhau giúp bé nhận biết chữ và màu sắc. 

HDSD: cho bé tập cầm nắm. 

Chất liệu: nhựa dẻo

Tuổi SD: phù hợp cho bé trên 6 tháng

65,000 52,000

5 ATCBB95
Bộ nệm, gối nằm, gối ôm thiết kế hình ngộ nghĩnh, 

nhiều màu cho bé trai, bé gái. Kích cỡ 55x75cm
499,000 399,000

6
ATCBB95 Bộ nệm, gối nằm, gối ôm thiết kế hình ngộ nghĩnh, 

nhiều màu cho bé trai, bé gái. Kích cỡ 55x75cm
499,000 399,000

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

BẢNG GIÁ ĐỒ DÙNG PAPA - THÁI LAN

Thương hiệu:  PAPA, xuất xứ Thái Lan từ năm 1981, chuyên sản xuất vật dụng cho bé sơ sinh, và quần áo trẻ em. PAPA liên tục phát triển các mẫu sản 

phẩm mới phù hợp với thời kỳ mới của người dùng, và dựa vào góp ý của người tiêu dùng thực sự qua nhiều năm tháng. PAPA luôn cam kết nguyên vật liệu 

sản xuất an toàn cho trẻ nhỏ. Sản phẩm PAPA cung cấp tại các nước Đông Nam Á.

01/12/19

PAPA



7
ATCBB95 Bộ nệm, gối nằm, gối ôm thiết kế hình ngộ nghĩnh, 

nhiều màu cho bé trai, bé gái. Kích cỡ 55x75cm
499,000 399,000

8 BLKC016

Mền hoặc khăn cuốn có mũ trùm, được làm bằng chất 

liệu cotton tạo cảm giác thoải mái cho bé. Size: 

76x92cm. Có 3 màu vải nền lựa chọn: Trắng, xanh, 

hồng

195,000 156,000

9 GFSX01
Hộp quà tặng sơ sinh bao gồm: quần, áo, yếm, bao tay 

cho bé. Gồm 3 màu: xanh, trắng, hồng
195,000 156,000

10 PR80A

Gối cho bé nằm, được thiết kế với hình những con vật 

ngộ nghĩnh, đáng yêu ( hổ, thỏ ) với nhiều màu sắc tươi 

sáng sẽ làm cho bé thích thú.  Phần giữa gối lõm vào 

trong để giữ cố định đầu cho bé trong khi ngủ.  Kích 

thướt: 24 x 28 cm.

82,000 66,000

11 PR80B

Gối cho bé ôm khi ngủ, được thiết kế với hình những 

con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu ( hổ, thỏ ).Gối dùng để 

chặn 2 bên cho bé khi ngủ. Kích thước: 45 x 15 cm.

82,000 66,000

12 PRC04A

Gối nằm bông mềm hình con vật

Công dụng: Gối ngủ lõm phần giữa phòng tránh bé móp 

đầu, chất liệu bông mềm mại, thoáng mát. 

Chất liệu: cotton, bông. Kích cỡ:25 x 32cm

80,000 64,000

13 PRC04B

Gối ôm bông mềm hình thú cho bé.

Màu sắc ngộ nghĩnh đáng yêu

Kích thước: 42 x 15 cm. 

80,000 64,000

14 CEQ075

Vành gội đầu chống nước vô mắt trẻ em.

Chất liệu mềm, dẻo dai, co giãn điều chỉnh theo kích cỡ 

vòng đầu bé.

Phù hợp cho bé từ 6th trở lên

69,000 55,000

HÀNG MỚI



15 CEQ041
Giá phơi đồ 1 tầng, 20 móc. 3 màu lựa chọn: xanh lá, 

xanh dương, hồng
119,000 95,000

16 CEQ041A
Giá phơi đồ 2 tầng 30 móc. 3 màu lựa chọn: xanh lá, 

xanh dương, hồng
169,000 135,000

17 MQC203
Mùng chụp tránh muỗi cho trẻ, khung vững chắc, in 

màu tự nhiên, size M dài 1m, rộng 75cm
385,000 308,000

18 MQC204
Mùng chụp tránh muỗi cho trẻ, khung vững chắc, in 

màu tự nhiên, size L, dài 1,2m, rộng 80cm
425,000 340,000

19 CEQ078/1
Dụng cụ hút mũi đầu silicone nhỏ (bóp tay). Tặng kèm 

1 đầu silicone thay thế. Nắp đậy giữ vệ sinh.
55,000 45,000

20 CEQ079 Bấm móng tay an toàn, có nắp đậy. 62,000 49,000

21 CEQ025

Bông vệ sinh tai làm từ 100% cotton tự nhiên, mềm mại 

thấm hút tốt. Thiết kế bông tinh khiết đảm bảo sự an 

toàn khi tiếp xúc với da.  Hộp 100 chiếc.

19,000 15,000

22 CEQ037

Bông  vệ sinh tai làm từ 100% cotton tự nhiên, mềm 

mại thấm hút tốt. Thiết kế gờ chặn, đảm bảo sự an toàn 

cho bé.  Hộp 75 chiếc.

45,000 36,000

HÀNG MỚI    

VỀ



23 CEQ038

Bông  vệ sinh tai làm từ 100% cotton tự nhiên, mềm 

mại thấm hút tốt. Thiết kế bông tinh khiết đảm bảo sự 

an toàn khi tiếp xúc với da.  Hộp 200 chiếc.

29,000 23,000

24 CEQ017
Chổi cọ bình sữa có miếng mút giúp làm sạch đáy bình, 

kèm cây cọ núm vú
49,000 39,000

25 CEQ012
Chổi cọ bình sữa hình tam giác giúp làm sạch thành 

bình size lớn, kèm cây cọ núm vú
49,000 39,000

26 CEQ063

Tấm lót dùng lót cũi, giường khi thay tã, cho bé ngủ, 

cho mẹ nằm khi mới sinh, chất liệu cotton thấm hút. 

Kích thước: 69 x 92 cm.

125,000 100,000

27 CEQ064

Tấm lót chống thấm size 59 X 65cm,  dùng lót cũi, nôi, 

giường khi thay tã, cho bé ngủ, 2 lớp, chất liệu vải 

chống thấm, in hình

95,000 76,000

28 CEQ006
Tấm lót chống thấm dùng lót cũi, giường khi thay tã, 

cho bé ngủ, chất liệu nhựa, kích thước 42 x 55cm.
49,000 39,000

29 CEQ007
Tấm lót chống thấm dùng lót cũi, giường khi thay tã, 

cho bé ngũ, chất liệu nhựa, kích thước 55 x 80cm.
75,000 60,000

30 CEQ045A

Túi giữ nhiệt bình sữa trong 2-3 tiếng, đựng được 2 

bình cổ nhỏ 240ml, chất liệu xốp foam bên trong, vỏ 

bọc vải nỉ với 6 màu sắc và hình ngộ nghĩnh khác nhau.

Kích cỡ: 16 x 9 x 24 cm.

155,000 124,000



31 CEQ208

Chén ăn được thiết kế chia làm 2 ngăn và đi kèm 2 

muỗng, Bên trong chén có các rãnh để dễ dàng nghiền 

hoặc xay, nạo thức ăn. Có 3 màu dành cho bạn lựa 

chon: Xanh, Hồng, Trắng

42,000 34,000

32 CEQ084

Chén nghiền thức ăn Papa gồm:

- Chén có nắp đậy, đáy chén có đường ngăn nhỏ giúp 

việc nghiền thức ăn được dễ dàng

- Chày bằng gỗ tự nhiên

- Muỗng nhựa

69,000 55,000

33

CEQ248
Túi nhai trái cây chống hóc silicone có nắp đậy và tay 

cầm. Có 3 màu sắc lựa chọn
84,000 67,000

34 CEQ071/1

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. 

32,000 26,000

35 CEQ072
Núm vú giả và tay cầm toàn bộ silicone 100% cho bé 

ngậm, cắn khi ngứa nướu mọc răng hoặc dỗ bé ngủ.
45,000 36,000

36 CEQ107

Hộp chấm phấn, ngăn đựng phấn, tay cầm có bông mềm 

chấm phấn, kèm nắp đậy giữ vệ sinh, trang trí hình con 

vật. Phấn có thể bỏ vô lòng tay cầm bên trong, phấn tự 

rơi ra khi dùng, tiện dụng, tránh phấn rơi bên ngoài.

59,000 47,000

HÀNG MỚI    

VỀ



37 CEQ106
Hộp đựng sữa 3 tầng nắp trang trí hình mặt chim ngộ 

nghĩnh
52,000 42,000

38 CEQ110 Hộp chia sữa 4 ngăn, nắp mở ngang 65,000 52,000

39 CEQ111 Hộp đựng sữa, đồ ăn 3 tầng, kèm muỗng nĩa 65,000 52,000

40 USEA9C

Thau tắm size lớn, lòng thau sâu rộng, thiết kế lòng 

chống trơn trượt, có nút mở dưới lòng thau để thoát 

nước sau khi tắm, ngăn đựng xà bông 2 bên, size 

50x76cm. 3 màu lựa chọn: trắng, xanh, hồng.

425,000 340,000

41 USEA10
Thau tắm size nhỏ, 43x73cm, màu xanh, hồng, trắng 

như màu chậu tắm lớn
225,000 180,000

42 CEQ080

Võng lưới đỡ tắm cho bé hình thú ngộ nghĩnh.  Trong 

lượng lên tới 10kg. Phù hợp với các loại thau tắm.

299,000 239,000

43 USEA04

Bô vệ sinh tay cầm hình rùa, tập cho bé thói quen tự đi 

vệ sinh ngay từ khi còn nhỏ. 

Có nắp đậy vệ sinh.

129,000 104,000

44 USEA05

Bô vệ sinh tay cầm hình cá, tập cho bé thói quen tự đi 

vệ sinh ngay từ khi còn nhỏ. 

Có nắp đậy vệ sinh.

129,000 104,000

HÀNG MỚI    

VỀ

HÀNG MỚI    

VỀ

HÀNG MỚI    

VỀ

HÀNG MỚI    

VỀ



45 USEA14C
Bô vệ sinh size trung, bệ liền, có nắp. 2 màu: xanh và 

hồng cho bé trai, bé gái
125,000 100,000

46 CEQ087B
Bao đầu gối, cùi chỏ tay an toàn khi bé tập bò, giúp bé 

không đau, tránh trầy xước
80,000 64,000

47 WOS003
Giày vải sơ sinh hình thú cho bé trai, bé gái. Phù hợp bé 

từ 3-6 tháng
110,000 88,000

48 USER275

Giày và vớ 2 trong 1, có đế chống trơn trượt. Nhiều 

màu khác nhau. Vừa giữ ấm, vừa dùng như chiếc giày 

thẩm mỹ. 5 size từ 8 - 24 tháng tuổi.

169,000 135,000

49

SMS26A

SMS26B

SMS26C Vớ cho bé gái. Size từ sơ sinh tới 2 tuổi 49,000 39,000

50
SMS27D Vớ sơ sinh cho bé 100% cotton, giữ ấm chân, mềm mại, 

an toàn. Size từ sơ sinh tới 2 tuổi
49,000 39,000

51

SMS28A

SMS28B

SMS28C

SMS28D

Vớ sơ sinh cho bé 100% cotton, giữ ấm chân, mềm mại, 

an toàn. Size từ sơ sinh tới 2 tuổi
49,000 39,000

52 SMS29B

SMS29C

Vớ sơ sinh cho bé 100% cotton, giữ ấm chân, mềm mại, 

an toàn. Size từ sơ sinh tới 2 tuổi
49,000 39,000

HÀNG MỚI    

VỀ



1
USE835

699,000 559,000

2
USE835

Địu 4 kiểu trong 1

Địu 4 tư thế. Tấm nâng đỡ đầu bé, có thể tháo rời đổi tư 

thế khi bé lớn. Dây đeo vai có thể điều chỉnh tùy trọng 

lượng bé. Tối đa 16kg. 3 màu khác nhau. Chất liệu 

cotton 100%.

699,000
559,000

3 USE6621

Địu kèm đế đỡ bé 2 trong 1 giúp nâng đỡ bé từ 3 tháng 

tới lớn, kèm miếng đế đỡ bé ngồi vững chắc, giảm trọng 

lực, giúp người đeo đỡ mỏi, đau lưng đau tay. Có thể 

tháo rời miếng đế thành địu tách riêng . Túi gài phía 

trước, bên hông. Chất liệu 100% cotton lót lớp bọt biển 

mềm bên trong, thoáng khí. Tối đa cho bé tới 20kg

Thương hiệu FIN của công ty Papa

1,250,000 1,000,000

4 ACAR228

Xe tập đi 3 bánh hình vịt

Cho bé tập đạp xe, phù hợp từ 1 - 3 tuổi. Tối đa 20kg. 

Nút bấm phát nhạc tạo sự thích thú cho bé chơi. Sử 

dụng 2 pin AA. Láp ráp theo hướng dẫn sử dụng trên 

bao bì.

669,000 535,000

5 ACAR556

Xe tập đi 4 bánh hình xe hơi cho bé chơi.

Cho bé tập đi phù hợp từ 1 - 3 tuổi. Tối đa 20kg. Nút 

bấm còi và nút phát nhạc tạo sự thích thú cho bé chơi. 

Sử dụng 2 pin AA. Láp ráp theo hướng dẫn sử dụng 

trên bao bì.

679,000 559,000

FIN

Thương hiệu:  FIN, thương hiệu con của PAPA, chuyên sản xuất vật dụng cho bé sơ sinh, và quần áo trẻ em. PAPA liên tục phát triển các mẫu sản phẩm mới 

phù hợp với thời kỳ mới của người dùng, và dựa vào góp ý của người tiêu dùng thực sự qua nhiều năm tháng. PAPA luôn cam kết nguyên vật liệu sản xuất an 

toàn cho trẻ nhỏ. Sản phẩm PAPA cung cấp tại các nước Đông Nam Á.

HÀNG MỚI
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HÀNG MỚI    

VỀ



1 FL006

Miếng đệm lót sàn, chất liệu nhựa xốp mềm, in hình số 

đếm. Tính năng chống thấm, chống trơn trượt, giúp 

giảm va đập khi té ngã, an toàn cho trẻ em. Sử dụng trải 

trong phòng, khu vui chơi, khu vực phòng tắm, bể bơi. 

Bộ 10 miếng ghép hình số 1-9, kích cỡ 30x30cm, trọn 

bộ 0.9m vuông

249,000 199,000

2 FL045

Miếng đệm lót sàn nhà tắm, chất liệu Foam cứng, in 

bông nổi. Tính năng chống thấm, chống trơn trượt, giúp 

giảm va đập khi té ngã, an toàn cho trẻ em và người già. 

Sử dụng trải trong khu vực có nước nhiều như phòng 

tắm, bể bơi, spa, khu resort. 2 màu lựa chọn: xanh, hồng

Bộ 2 miếng ghép, kích cỡ 45x45cm

375,000 300,000

3
FY050

Bộ lắp ráp từ những miếng nhựa xốp mềm, thành chiếc 

ghế tựa lưng vững chắc, cho bé ngồi. Chất liệu Foam 

xốp mềm, chống thấm, nhẹ, giúp giảm va đập, không có 

cạnh hay góc nhọn, giữ an toàn cho trẻ em.

Chiều cao chân ghế tới phần ngồi: 25cm. Chiều cao từ 

chân tới hết lưng tựa: 55cm

Chiều ngang ghế: 32cm

Phù hợp cho bé từ 3 tuổi

375,000 300,000

4 ED045

Bộ đồ chơi gồm 10 số từ 0-9 giúp bé vừa chơi vừa học. 

Dành cho trẻ từ 3 tuổi.

Chất liệu foam mềm, bền và an toàn.

Chiều cao 6cm

55,000 45,000

5   TY033A
Đồ chơi vòng quay bụng mẫu A. Chất liệu foam mềm. 

Đường kính 63cm
79,000 63,000

6   TY033B
Đồ chơi vòng quay bụng mẫu B. Chất liệu foam mềm. 

Đường kính 63cm
79,000 63,000

ASTA


