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Every MOM is a Superhero 



Neno znaczy dziecko. Po prostu. To najtrafniejszy komunikat, jaki wysyłamy 
w świat z naszymi produktami. Są one dedykowane młodym Rodzicom, by 
ułatwić im codzienność i pozwolić czerpać więcej radości z każdej chwili ze 
swoim dzieckiem. Neno to polska firma, która dostarcza produkty na miarę 
oczekiwań, produkty atrakcyjne wizualnie, a jednocześnie praktyczne
i bezpieczne w użytkowaniu.

Produkty Neno kierujemy głównie do młodych Rodziców dzieci
w wieku 0–3 lat. Naszą misją i filozofią jest, by w tym najpiękniejszym, 
ale i najtrudniejszym czasie każdy rodzic mógł poczuć realne wsparcie 
w naszych produktach. Sami jesteśmy rodzicami i wiemy, że w codziennej 
walce z kolkami, katarkami, gorączkami czy karmieniem odpowiednia pomoc 
jest niezastąpiona, a prawdziwą nagrodą jest uśmiech dziecka.

Pierwsze nianie elektroniczne, termometry i laktatory bezdotykowe okazały 
się ogromnym sukcesem. Wokół naszych produktów udało się stworzyć 
społeczność zbudowaną z samych zadowolonych mam. Przy projektowaniu 
i tworzeniu produktów Neno wspierają nas położne, lekarze i pielęgniarki 
z całej Polski. Wspópracujemy ze szkołami rodzenia i poradniami 
laktacyjnymi.

Wszystkie laktatory Neno są bezprzewodowe, 2- lub 3-fazowe.

W zestawie z laktatorem otrzymujesz lejek w rozmiarze 24 mm 
(najczęściej wybierany wśród kobiet), wykonany z miękkiego, elastycznego 
silikonu.

Do wszystkich laktatorów Neno możesz dobrać silikonowy lejek w trzech 
rozmiarach: 21 mm, 24 mm, 27 mm.

Delikatność materiału, z którego stworzono lejki Neno, zapobiega otarciom 
i podrażnieniom brodawek.

W zestawie z laktatorem znajdziesz:

• butelkę ze smoczkiem dla maluszków od pierwszych dni życia,

• podstawkę do butelki, aby móc komfortowo odstawić butelkę
z mlekiem, bez obaw o rozlanie mleka,

• zatyczkę, aby komfortowo, w czystości przechowywać lejki,

• zapasowe zaworki,

• zatyczkę do butelki, aby móc higienicznie przechowywać mleko
w lodówce.

Laktatory Neno cechują się 100% separacją mediów, co oznacza najwyższy 
standard bezpieczeństwa i higieny odciągania pokarmu.
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Poznaj laktatory Neno

Uno

Camino Angelo
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Rekomendacja
POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH

Laktatory Neno otrzymały oficjalną rekomendację Polskiego Towarzystwa Położnych. To dowód 
na to, że nasze produkty są docenianie nie tylko wśród kobiet karmiących piersią, ale znajdują 
uznanie także w środowisku eksperckim.

To nie pierwsza tego typu rekomendacja w środowisku medycznym. Z początkiem stycznia, 
Anna Bulczak z portalu „Zaufaj Położnej” objęła patronatem nasze produkty. To dla nas wielki 
zaszczyt i motywacja do dalszej pracy.

Co daje rekomendacja środowiska położniczego?
To przede wszystkim dowód na to, że produkty objęte rekomendacją są zgodne z aktualną 
wiedzą medyczną i bezpieczne dla pacjentek. Laktatory Neno stanowią odpowiedź na 
najczęściej spotykane problemy laktacyjne. Mechanizmy zastosowane w produktach Neno 
— chociażby w postaci trzeciej fazy odciągania pokarmu, mają za zadanie stymulować piersi 
do jeszcze większej produkcji mleka. Trzecia faza odciągania w laktatorach marki Neno łączy 
w sobie elementy fazy stymulacji, jak i fazy aktywnego poboru pokarmu. Wprowadzone 
rozwiązanie wiernie naśladuje naturalny wzorzec ssania niemowlaka, dzięki czemu gruczoły 
pobudzane są do jeszcze większej pracy.

Dodatkowo, w laktatorach Neno wykorzystano 100-procentową separację mediów, 
która zapewnia pełną higienę i bezpieczeństwo. Położenie membrany w laktatorach Neno 
stanowi szczelną barierę pomiędzy butelką i lejkiem, a rurkami i silnikiem urządzenia. Taka 
konstrukcja chroni dreny i silnik laktatora przed kontaktem z mlekiem i pozwala zachować 
higienę i świeżość pokarmu. System zamknięty zastosowano zarówno w pojedynczych, jak
i podwójnych laktatorach Neno.

Polskie Towarzystwo Położnych to stowarzyszenie skupiające położne z całej Polski, 
którego zadaniem jest m.in. podnoszenie poziomu jakości opieki położniczej, a także 
współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną. 
Stowarzyszenie organizuje szereg kampanii edukacyjnych i podobnie jak marka Neno — wspiera 
naturalne karmienie piersią. Jesteśmy dumni z udzielonej rekomendacji i dziękujemy za zaufanie.

Rozmiar: 81×66×62 mm
Port ładowania: USB typu C
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-   Ion
Ilość trybów pracy : 6 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18,9–42,9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 3,9–38,9 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, butelka na mleko,
podstawka na butelkę, 2×zaworek, lejek 24 mm, pokrywka na lejek, membrana, 
kabel USB-C, zestaw ze smoczkiem,zatyczka butelki, 
2 woreczki na mleko, konektor, instrukcja obsługi
Waga: 300 g

uno
bezprzewodowy pojedynczy laktator elektroniczny

Neno Uno to inteligentny laktator elektroniczny, 
naśladujący ruch ssania dziecka w celu zwiększenia 
naturalnej laktacji. Urządzenie posiada aż 6 ustawień stymu-
lacji oraz 9 poziomów intensywności odciągania, dzięki czemu 
możesz go dostosować do swoich potrzeb. Laktator posiada 
również funkcję zapamiętywania ostatnich ustawień. Neno Uno 
jest idealny na wyjazdy, wakacje i czas poza domem.

6 poziomów 
stymulacji
9 poziomów
głębokiego 
odciągania

z wygodną
podstawką

laktator
zapamiętuje 
ostatnie
ustawienia

-stymulacji
-głębokiego odciągania

2 fazy

lejek
z miękkiego
silikonu
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9 poziomów 
stymulacji 
9 poziomów
głębokiego 
odciągania 
9 poziomów 
mieszanych

z lampą LED

polecany przy 
niedoborach 
pokarmu

-stymulacji
-głębokiego odciągania
-mieszana w celu pełnego
opróżnienia piersi

3 fazy

odkryciem 2021
3 faza odciągania

Rozmiar: 82×67×64 mm
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut

Port ładowania: USB typu C
Automatyczne wyłączenie: po 30 min

Ilość faz: laktator 3-fazowy
Funkcja smart: 5-fazowa

Ilość poziomów stymulacji: 9 
Ilość poziomów odciągania: 9 

Ilość poziomów mieszanych: 9
Siła odsysania w trybie głębokiego 

odciągania pokarmu: 21,7–45,4 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 5,4–35,7 kPa 

Tryb mieszany: 22–44,8 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 

butelka na mleko, 2×zaworek,
lejek 24 mm, pokrywka na lejek, membrana, 

kabel USB-C, zestaw ze smoczkiem, 2 woreczki na 
mleko, konektor, zatyczka butelki, instrukcja obsługi

Waga: 392 g

angelo
Neno Angelo to bezprzewodowy laktator elektroniczny. 

Angelo powstał na bazie modelu Uno. Dodaliśmy jednak 
trzecią, innowacyjną fazę – fazę mieszaną. Naśladuje 

ona sposób ssania dziecka, kiedy w piersi jest już mało 
pokarmu, czyli naprzemienne 2 szybkie i płytkie

oraz 1 długie i głębokie pociągnięcia. Pozwala to
w pełni opróżnić pierś, co pobudza laktację.

trójfazowy bezprzewodowy laktator elektroniczny

Rozmiar: 82×67×64 mm
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: laktator 2-fazowy
Ilość poziomów stymulacji: 5
Ilość poziomów głębokiego odciągania: 9
Siła odsysania w trybie głębokiego
odciągania pokarmu: 21.7–45.4 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 5.4–35.7 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, butelka na mleko, pokrywka na lejek,
lejek 24 mm, podstawka na butelkę, nakrętka na butelkę, smoczek, kabel USB-C,
konektor do laktatora, 2×woreczek do przechowywania mleka, instrukcja obsługi
Waga: 357 g

primo
To pojedynczy laktator elektroniczny działający
w dwóch trybach: stymulacji oraz aktywnego poboru
pokarmu. Każdy z wymienionych trybów działa
odpowiednio na 5 i 9 poziomach. Laktator jest lekki 
i poręczny – z łatwością zmieści się do damskiej torebki.
Zachwyca swoim minimalizmem i prostotą. Z myślą
o mamach, które nie są zwolenniczkami dotykowego 
panelu sterowania, producent stworzył klasyczny system
obsługi za pomocą przycisków.

bezprzewodowy laktator pojedynczy

-stymulacji
-głębokiego odciągania

2fazy

5 poziomów
stymulacji

9 poziomów
głębokiego
odciągania

wygodne
przyciski

delikatny,
miękki
silikon

must have
każdej wyprawki
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bella
bezprzewodowy pojedynczy laktator elektroniczny

Laktator elektroniczny Neno Bella został 
zaprojektowany z myślą o wsparciu i pobudzeniu 

naturalnej laktacji. Przed odprowadzeniem pokarmu, 
laktator elektroniczny Neno Bella pobudza gruczoły 

mleczne w piersi, zapewniając lepszy przepływ mleka.
Możesz korzystać z tego laktatora niezależnie od 

rozmiaru swoich piersi. Laktator posiada dwie fazy pracy.

Rozmiar: 105×53 mm 
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut

Port ładowania: USB typu C
Automatyczne wyłączenie: po 30 min

Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion
Ilość trybów pracy: 6 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu

Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18,9–42,9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 3,9–38,9 kPa

Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, butelka na mleko,
podstawka pod butelkę, 2×zaworek, lejek 24 mm, pokrywka na lejek,

membrana, kabel USB-C, zestaw ze smoczkiem, etui, 
zatyczka butelki, rurka PVC, konektor do laktatora,

2×woreczek do przechowywania pokarmu, instrukcja obsługi
Waga: 417 g

-stymulacji
-głębokiego odciągania

-stymulacji
-głębokiego odciągania

2 fazy2 fazy

dotykowy
wyświetlacz

wyjątkowy,
kobiecy wygląd

Rozmiar: 105×53 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: laktator 2-fazowy
Ilość trybów pracy: 6 poziomów stymulacji, 9 poziomów odciągania pokarmu
Czas ładowania: 2 godz
Czas pracy: do 120 minut
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 21,2–44,9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 16,5–41 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 2×butelka na mleko, 2×rurka PVC,
2×podstawka pod butelkę, 4×zaworek, 2×lejek 24 mm, 2×pokrywka na lejek,
2×membrana, kabel USB typu C, 2×smoczek, konektor do laktatora, 2×wore-
czek do przechowywania mleka, 2×zatyczka butelki, instrukcja obsługi
Waga: 733 g

bella-twin
Podwójny bezprzewodowy laktator elektroniczny
Neno Bella-Twin służy do odciągania pokarmu 
szybko, bezboleśnie i komfortowo. Podwójna wersja 
naszego popularnego laktatora Bella zapewnia 
wygodne odprowadzanie mleka z obu piersi w tym 
samym czasie. Każdy laktator podwójny Neno może 
również pełnić funkcję laktatora na 1 pierś.

bezprzewodowy podwójny laktator elektroniczny

podwójny
lub pojedynczy

inteligentne
odciąganie
pokarmu

6 poziomów 
stymulacji
9 poziomów
głębokiego 
odciągania

6 poziomów 
stymulacji
9 poziomów
głębokiego 
odciągania
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Rozmiar: 72×72×95 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: laktator 2-fazowy
Ilość trybów pracy: 2
Ilość poziomów stymulacji: 5
Ilość poziomów głębokiego odciągania pokarmu: 9
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 18.9–42.9 kPa
Siła odsysania w trybie stymulacji: 18.9–33,8 kPa
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, 2×butelka na mleko,
2×rurka PVC, 2×podstawka na butelkę, 4×zaworek, 2×lejek 24 mm,
2×pokrywka na lejek, 2×membrana, kabel USB typ C, 2×zestaw ze smoczkiem,
2×zatyczka butelki, konektor do laktatora, 2×woreczek do przechowywania mleka, 
instrukcja obsługi, welwetowy woreczek
Waga pompy: 768 g
Waga całego zestawu: 2096 g

bueno
Neno Bueno to nowy model z serii Premium. Bueno to
podwójny laktator elektroniczny, który posiada 2-fazową
funkcjonalność smart, intuicyjny panel dotykowy, a w tym
5 poziomów stymulacji i 9 poziomów głębokiego odciąga-
nia pokarmu. Ten laktator to nie tylko najwyższa jakość
wykonania i pełna funkcjonalność, ale także niesamowity
design nawiązujący do najnowszych trendów.

bezprzewodowy podwójny
laktator elektroniczny premium

-stymulacji
-głębokiego odciągania

2 fazy

dwie odporne na
zarysowania butelki

w zestawie

cichy z bardzo 
wydajną baterią

Rozmiar: 151×42×36 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion

Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: Laktator 3-fazowy

Ilość poziomów stymulacji: 5 
Ilość poziomów głębokiego odciągania: 9

Ilość poziomów mieszanych: 5 
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut

Automatyczne wyłączenie: po 30 min
Butelki na mleko z termoplastycznego materiału PPSU

Urządzenie można stosować z jedną butelką
Siła odsysania z zastosowaniem dwóch butelek:

Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 20,3–43.2 kPa;
Siła odsysania w stymulacji: 14.5–21 kPa; mieszany: 15–38.7 kPa;

Zawartość zestawu: stacja pompująca, 2×butelka na mleko, 2×zawór do butelki, 
2×lejek 24 mm, 2×pokrywka lejka, przewód USB typ C, 2×instrukcja,

konektor do laktatora, 2×woreczek do przechowywania mleka, 
Waga pompy: 276 g

Waga całego zestawu: 1720 g

camino
Podwójny i trójfazowy oraz bezprzewodowy laktator

elektroniczny Neno Camino został stworzony z myślą
o wszystkich aktywnych mamach. Dzięki wbudowanemu

akumulatorowi Neno Camino pozwala na bezbolesne
i szybkie pobranie nadwyżki pokarmu w dowolnym miejscu

i czasie. Laktator Neno Camino posiada aż 3 fazy pracy.
Faza stymulacji pobudza laktację, faza odciągania zapewnia

wydajny pobór pokarmu, a trzecia faza, czyli tryb mieszany,
może być używana pod koniec odciągania pokarmu, aby

pomóc opróżnić pierś i zwiększyć laktację.

trójfazowy podwójny bezprzewodowy
laktator elektroniczny premium

bestseller
laktator premium

polecany przez
Mamy KPI

welwetowe
etui w zestawie

welwetowe
etui w zestawie

bardziej odporne
na zarysowania
butelki

-stymulacji
-głębokiego odciągania
-faza mieszana w celu
pełnego opróżnienia
piersi

3 fazy

5 poziomów 
stymulacji
9 poziomów 
odciągania
5 poziomów
mieszanych

5 poziomów 
stymulacji
9 poziomów 
odciągania



Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

Every MOM is a Superhero 

Rozmiar: 80×68×60 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 1400 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: Laktator 3-fazowy
Ilość poziomów stymulacji: 9
Ilość poziomów głębokiego odciągania: 9 
Ilość poziomów mieszanych: 9
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Butelki na mleko z termoplastycznego materiału PPSU
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 20.3–43.2 kPa;
Siła odsysania w stymulacji: 14.5–21 kPa; mieszany: 15–38.7 kPa;
Zawartość zestawu: urządzenie pompujące, kabel USB typ C,
butelka na mleko, nakrętka butelki, 2×pokrywka lejka, lejek 21 mm, lejek 24 mm,
zestaw ze smoczkiem, nakrętka butelki, 2×zaworek, 2×woreczek do przechowywania
pokarmu, konektor do lakatora, instrukcja
Waga całego zestawu: 183 g

perfetto
To nasz trzeci laktator z serii premium. Trójfazowy,
bezprzewodowy laktator elektroniczny Neno Perfetto,
został wyposażony w funkcję wodoodporności IPX6,
która zapewnia bezpieczniejsze i wygodniejsze odciąganie
pokarmu. Wyróżnia go nie tylko unikatowy i elegancki
design, ale również obecność trzeciej, dodatkowej fazy
odciągania pokarmu. Ten tryb doskonale sprawdza się przy
pobudzaniu laktacji, gdyż wiernie naśladuje ssące ruchy
niemowlaka. Dzięki zastosowaniu trzeciej fazy odciągania,
pierś zostaje właściwie opróżniona, a w konsekwencji
gruczoły mleczne są stymulowane do dalszej
produkcji pokarmu.

trójfazowy bezprzewodowy wodoodporny
pojedynczy laktator elektroniczny premium

-stymulacji
-głębokiego odciągania
-mieszana w celu pełnego
opróżnienia piersi

3 fazy

2 lejki w zestawie 
(21 mm i 24mm)

zaawansowana 
technologia pobu-

dzająca laktację

premiera 2022

wodoodporny

9 poziomów 
stymulacji 
9 poziomów
głębokiego 
odciągania 
9 poziomów 
mieszanych

wsparcie lakta
cj

i
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Rozmiar: 115×115×55 mm
Pojemność i rodzaj baterii: 3.7 V 2000 mAh Li-Ion
Port ładowania: USB typu C
Ilość faz: Laktator 3-fazowy
Ilość poziomów stymulacji: 9 
Ilość poziomów głębokiego odciągania: 9
Ilość poziomów mieszanych: 9
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy: do 120 minut
Butelki na mleko z termoplastycznego materiału PPSU
Siła odsysania w trybie głębokiego odciągania pokarmu: 20.3–43.2 kPa;
Siła odsysania w stymulacji: 14.5–21 kPa; mieszany: 15–38.7 kPa;
Zawartość zestawu: pompa, 2×butelka na mleko, 2×podstawka, 2×nakrętka,
4×zaworek, 2×membrana, 2×zestaw ze smoczkiem, 2×lejek 21 mm, 2×lejek 24 mm, 
2×pokrywka lejka, przewód silikonowy, konektor, 2×woreczki na mleko, welwetowy 
woreczek, gorset laktacyjny, przewód USB-C
Waga całego zestawu: 795 g

bianco
Neno Bianco to podwójny laktator 3-fazowy. To najnowo-
cześniejszy laktator z imponującym, eleganckim desi-
gnem. Staranność jego wykonania spełnia wymogi nawet 
najbardziej wymagających mam. Z powodzeniem można 
go spakować w podróż, ponieważ zajmuje mało miejsca. To 
idealny prezent na baby shower zapakowany
w ekskluzywne pudełko.

podwójny trójfazowy bezprzewodowy laktator
elektroniczny z gorsetem laktacyjnym premium

-stymulacji
-głębokiego odciągania
-mieszana w celu pełnego
 opróżnienia piersi

3 fazy

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

4 lejki w zestawie 
(21 mm i 24mm)

gorset laktacyjny
w zestawie

premiera 2023

na jedną
lub dwie piersi

kolekcja premium

#handsfree

9 poziomów 
stymulacji 
9 poziomów
głębokiego 
odciągania 
9 poziomów 
mieszanych

rekomendowany na 
pobudzenie laktacji
i brak pokarmu

wsparcie lakta
cj

i
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Elektroniczne laktatory pojedyncze Elektroniczne laktatory podwójne

MODEL PRIMO UNO ANGELO BELLA PERFETTO CAMINO BUENO BELLA TWIN BIANCO

Liczba faz 2 2 3 2 3 3 2 2 3

Liczba 
poziomów
stymulacji

5 6 9 6 9 5 5 6 9

Liczba poziomów
odciągania

9 9 9 9 9 9 9 9 9

Liczba
poziomów
mieszanych

- - 9 - 9 5 - - 9

Czas pracy ok. 2h ok. 2h ok. 2h ok. 2h ok. 2h ok. 2h ok. 2h ok. 2h ok. 2h

Automatyczne 
wyłączenie

30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min

Czas ładowania do 120 min do 120 min do 120 min do 120 min do 120 min do 120 min do 120 min do 120 min do 120 min

Port ładowania USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C

Pojemność 
i rodzaj baterii

Li-ion 3.7V 
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
1100 mAh

Li-ion 3.7V
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
2000 mAh

Li-ion 3.7V
1400 mAh

Li-ion 3.7V 
2000 mAh

Połączenie 
krzyżowe

- - - - - ×

Liczba wejść
do pompy

- - - 1 - 1 2 1 1

Waga 333 g 392 g 389 g 550 g 314 g 750 g 790 g 776 g 795 g

Butelka
150 ml

tworzywo
PP

150 ml
tworzywo

PP

180 ml
tworzywo

PP

150 ml
tworzywo

PP

180 ml
tworzywo

PPSU

180 ml
tworzywo

PPSU

180 ml
tworzywo

PPSU

150 ml
tworzywo

PP

180 ml
tworzywo

PPSU

Dodatkowy 
zaworek

Dodatkowe
zatyczyki

Woreczek do
przechowywania

× × × etui
plastikowe ×

Wodoodporność × × × × IPX6 × × × ×

W zestawie

Pompa
Butelka na 
mleko
Podstawka 
Nakrętka
Zaworek ×2
Membrana
Zestaw ze 
smoczkiem
Lejek
Pokrywa lejka
Konektor
Woreczki na 
mleko ×2
Przewód 
USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka na 
mleko
Podstawka 
Nakrętka
Zaworek ×2
Membrana
Zestaw ze 
smoczkiem
Lejek
Pokrywa lejka
Konektor
Woreczki na 
mleko ×2
Przewód 
USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka na 
mleko
Nakrętka
Zaworek ×2
Membrana
Zestaw ze 
smoczkiem
Lejek
Pokrywa lejka
Konektor
Woreczki na 
mleko ×2
Przewód 
USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka na 
mleko
Podstawka 
Nakrętka
Zaworek ×2
Membrana
Zestaw ze 
smoczkiem
Lejek
Pokrywa lejka
Konektor
Przewód 
silikonowy
Etui
Woreczki na 
mleko ×2
Przewód 
USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka na mleko
Podstawka 
Nakrętka
Zaworek ×2
Membrana
Zestaw ze 
smoczkiem
Lejek 24mm
Lejek 21mm
Pokrywa lejka ×2
Konektor
Woreczki na 
mleko ×2
Przewód USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka na mleko ×2
Podstawka ×2
Podstawka do 
laktatora
Nakrętka ×2
Zaworek ×4
Membrana ×2
Zestaw ze smoczkiem 
×2
Lejek ×2
Pokrywa lejka×2
Przewód 
silikonowy
Konektor
Woreczki na mleko ×2
Welwetowy woreczek
Przewód USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka 
na mleko ×2
Podstawka ×2
Nakrętka×2
Zaworek ×4
Membrana×2
Zestaw ze 
smoczkiem ×2
Lejek ×2
Pokrywa  
lejka ×2
Przewód  
silikonowy ×2
Konektor
Woreczki na 
mleko ×2
Welwetowy 
woreczek
Przewód USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka 
na mleko ×2
Podstawka ×2
Nakrętka ×2
Zaworek ×4
Membrana ×2
Zestaw 
ze smoczkiem ×2
Lejek ×2
Pokrywa lejka ×2
Przewód silikonowy
Konektor
Welwetowy 
woreczek
Woreczki 
na mleko ×2 
Przewód USB-C
Instrukcja

Pompa
Butelka na 
mleko ×2
Podstawka ×2
Nakrętka ×2
Zaworek ×4
Membrana ×2
Zestaw ze 
smoczkiem ×2
Lejek ×2
Pokrywa 
lejka ×2
Przewód 
silikonowy 
Konektor
Woreczkina 
mleko ×2
Welwetowy 
woreczek
Gorset 
laktacyjny 
Przewód 
USB-C
Instrukcja
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2

2 1

1

×

× ×

×

W zestawie: 1×lejek 24 mm, 1×rurka PCV, 2×zaworek, 2×membrana
Kompatybilny z: Neno Angelo, Neno Bueno, Neno Perfetto, Neno Primo,
Neno Bianco, Neno Uno, Neno Bella, Neno Bella Twin, Neno Camino
Wymiary pudełka: 225×176×170 mm

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest naszym priorytetem.
W zestawie: silikonowy lejek 24 mm , wymienną rurkę, 
membranę oraz zaworek. Każdy z elementów jest w pełni 
kompatybilny ze wszystkimi modelami laktatorów Neno. 
Wszystko dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa maluszka.

zestaw części zamiennych do laktatorów Neno

spare
parts kit Jak często wymieniać

elementy laktatora?

membrana

Elementy laktatora, które mają styczność 
z mlekiem, wymień gdy zauważysz zużycie 
pęknięcia lub wyraźną zmianę koloru.

co ok. 8 tygodni
co ok. 3–4 tygodnie••

••

••

•

•

•

co ok. 2–3 miesiące

gdy zauważysz zużycie

co ok. miesiąc

co 6 miesięcy

Wymienić, gdy wilgoć
dostanie się do środka, lub 
gdy dren jest uszkodzony

zaworek

lejek

dren

• używasz 1–3 dziennie •• używasz częściej3 rozmiary: 21 slim, 24 standard, 27 large
Materiał wykonania: silikon

Dopasowane do każdego laktatora Neno

lejki kompatybilne z każdym laktatorem Neno

lejki
21,24,27

Nasze lejki Neno wykonane są z elastycznego
i przyjemnego silikonu, komfortowo dopaso-

wującego się do kształtu piersi. Odpowiednio 
dobrany rozmiar lejka zapewnia prawidłowe 

odciąganie pokarmu i prawidłową laktację.

rozmiar

średnica
brodawki 
23–24mm

27

średnica
brodawki 
19–22mm

rozmiar

24

średnica
brodawki 
16–17mm

rozmiar

21

Dobierz 
idealny rozmiar dla siebie

i ciesz się prawidłową
laktacją

Rewolucyjne
lejki na rynku laktatorów
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Pojemność: 100 ml
Wymiary: 150×85×60 mm
Materiał wykonania nakrętki: PET
Skala na kolektorze: TAK
Zawartość zestawu: kolektor na mleko z pokrywką

leite
Neno Leite to silikonowy kolektor
służący do zbierania samoistnie wypływa-
jącego pokarmu z jednej piersi podczas
karmienia/odciągania z drugiej piersi.

kolektor na mleko/ magiczna butelka

pokrywka
w zestawie

uniwersalny 
rozmiar

delikatny
miękki
silikon

zestaw woreczków do przechowywania pokarmu

Dzięki zastosowaniu specjalnego materiału, pokarm
można umieścić w lodówce lub zamrażarce.

Na woreczku zostało wygospodarowane
miejsce na zapisanie wszystkich ważnych informacji

związanych z pobraniem pokarmu.

zestaw
woreczków

Pojemność: 150 ml
Wymiary: 150×145 mm

Materiał wykonania adaptera: PE
Materiał wykonania woreczka: PE
Materiał wykonania nakrętki: PET

W zestawie: 20 woreczków plus jeden adapter
Skala na woreczku: TAK

Kompatybilne z wszystkimi laktatorami NENO: TAK

łatwe i szybkie 
przelewanie

pasuje do każdego 
laktatora Neno

must have
każdej wyprawki

IdealneOdciągaj
połączenie

z pojedynczym
laktatorem

mleko bezpośrednio
do woreczka

każdy woreczek
szczelnie zamknięty

mrożenie
pokarmu

bezpieczne
rozmrażanie

100%
strerylne

bestseller 2022
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2 kolektory na mleko dla matki karmiącej

To zestaw dwóch kolektorów na mleko, które dyskretnie
ukryte pod bielizną, zbierają cenny pokarm. Nie musisz

zatem obawiać się, że Twoja bielizna zabrudzi się
w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Każda

z kolektorów pomieści do 40 ml mleka, które z powo-
dzeniem możesz przelać do butelki i podać maluszkowi.

W zestawie znajduje się poręczne etui, które pozwala
w wygodny sposób przechowywać produkt.

claro 

Pojemność: 2×40 ml
Wymiary: 95×105×25 mm

Materiał: PP, silikon
Zawartość zestawu:

kolektor na mleko×2, etui,
Waga: 36 g

Waga zestawu 115 g

nowatorska 
technologia 
przelewania 
mleka, bez
ryzyka wylania

pasuje do 
każdego 
biustonosza

etui
w zestawie

Każda kropla 
pokarmu jest 

cenna

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

Every MOM 
is a Superhero 
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masażer laktacyjny

Neno Pesca to bezprzewodowy masażer laktacyjny,
innowacja na rynku produktów wspomagających laktację.

Posiada 2 poziomy ogrzewania kanalików mlecznych,
5 rodzajów wibracji i 3-poziomową regulację ich

intensywności. Neno Pesca to ulga w zastojach
laktacyjnych, zapaleniu. Wspomaga prawidłowy fizjolo-

giczny wypływ pokarmu. Wodoodporność sprawia, że
możesz z niego korzystać podczas odprężającej kąpieli. 

pesca

Materiał: silikon
Bateria: 500 mAh

Czas ładowania: ok. 1.5 godziny
Ładowanie: ładowarka magnetyczna

Czas grzania i wibracji jednocześnie: do 60 minut
Wymiary: 100×65×36 mm

Waga zestawu: 117g

2 poziomy
 grzania

3 poziomy
intensywności 

wibracji

pomoc
w problemach

laktacyjnych

5 rodzajów
wibracji

wsparcie lakta
cj

i

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

Innowacja
na rynku

wspomagającym 
laktację wodoodporny

premiera 2023

Every MOM 
is a Superhero 

•    pomaga w nawale mlecznym
•    usprawnia wypływ mleka z piersi
•    zwiększa ilość wypływającego mleka
•    redukuje odczuwanie bólu piersi
•    pomaga efektywnie opróżnić pierś
•    pomaga w relaktacji
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Regulowany pas na rzepy
Szerokie ramiączka
Długość ramiączek: 46 cm
Drugi zasuwak (dodatkowa regulacja
między lejkami do 5 cm)
Regulacja tylnego panelu do 30 cm
Rozmiar: XS–XL
Skład: 93% bawełna, 7% elastan

libero
Neno Libero to komfortowy gorset laktacyjny
dla mistrzyń multitaskingu. Jego idea to 
"handsfree" – odciąganie pokarmu bez użycia rąk. 
Gorset jest dyskretny i komfortowy, a więc może 
stanowić alternatywę dla klasycznego biustono-
sza. Delikatny, bawełniany materiał sprawia,
że nawet nie poczujesz, gdy masz go pod ubra-
niem. Regulowany obwód pod biustem (od 71 do 
102 cm) sprawia, że pasuje na rozmiary XS – XL. 
To wygoda dla nowoczesnych kobiet.

gorset laktacyjny

wygodne, szerokie , 
odpinane ramiączka

regulacja
rozstawu piersi

szeroki zakres
dopasowania z tyłu

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

uwolnij
ręce!

#handsfree

premiera 2022

Every MOM 
is a Superhero 
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avante
inteligentna niania elektroniczna WiFi

Rozdzielczość: 1080 p (1920×1080)
Aplikacja mobilna Tuya Smart dla iPhone'a 

i telefonów z sytemem Android
Kąt widzenia: 100°

Kąt obrotu: 355° w poziomie, 90° w pionie
Kodek: H.264

Zasilanie: micro USB 5V–1.5V
Tryb nocny: 6 diod IR

Temperatura pracy: -10 — + 50°C
Wsparcie zapisu kart micro SD do 128 GB

Możliwość robienia filmów i zdjęć
Dwustronna komunikacja audio

WiFi.802.11 b/g/n 2.4 Ghz
Rodzaj obiektywu: 3.6 mm F 1.6

Rozmiar: 8.5×8.5×12cm
Waga brutto: 222g

Neno Avante to elektroniczna wideo-niania uroczo 
kamuflująca się w pokoju Twojego dziecka, dzięki 
której możesz monitorować co robią Twoje dzieci 

podczas nieobecności dorosłego w pokoju. 

lui
inteligentna niania elektroniczna WiFi

Wideo-niania elektroniczna Neno Lui, dzięki której 
zaobserwujesz co robią Twoje dzieci podczas nieobecności 
dorosłego w pokoju. Urządzenie pozwala na dwustronną 
komunikację głosową i monitorowanie temperatury 
pomieszczenia w dedykowanej aplikacji na smartphon. 
Wbudowana funkcja szumisia dla spokojnego snu 
Twojego maleństwa.

Rozdzielczość: 1080p (1920×1080)
Aplikacja mobilna: Tuya Smart w j. polskim
Klatki na sekundę: 1920×1080 15fps, 
640×360 30 fps
Kąt widzenia: 100°
Kodek: H.264
Zasilanie: micro USB, 5V 1.5A
Rodzaj obiektywu: F3.6 mm, F 2.2
WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Tryb nocny: 3 ukryte diody IR 
Wbudowane kołysanki
Pomiar temperatury otoczenia
Możliwość robienia filmów i zdjęć
Temperatura pracy: -10 do 50°C
Wsparcie kart micro SD: max 32 GB
Wymiary: 65×65×55 mm (kamera), 120×80×50 mm (silikonowe etui)
Waga: 76 g (kamera) 189g (kamera w silikonowym etui)

premiera 2022
bestseller 2022

funkcja
szumisia

elastyczny
uchwyt

lampka
nocna

urocza
obudowa
dostępna 

w różnych 
kolorach

tryb nocny 6 
diod IR

sterowanie
przez

aplikację

ruchoma
głowica

czujnik
temperatury

wśród niań WiFi
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berkano
obrotowa wideo-niania

Wyświetlacz: 3.2 cala
Zasilanie: DC 5V 1A

Zasięg sygnału: do 260 m (na zewnątrz), do 50 m (wewnątrz)
Kąt widzenia kamery w poziomie: lewo 150°, prawo 150°

Kąt widzenia kamery w pionie: góra 30°, dół 20°
Rozdzielczość monitora: 320×240 px

Wbudowany akumulator (odbiornik): Li-Poly 1150 mAh
Zakres częstotliwości: 2400~2483.5 MHz 17dBm

Tryb nocny: do 5m
Temperatury pracy: -10~50°C

Wymiary: odbiornik 124×72×17 mm,
kamera 116×72×66 mm

Waga: odbiornik 123 g, kamera 179 g

Neno Berkano to nowoczesna wideoniania
z radiowym odbiornikiem i obrotową głowicą. To

urządzenie o dużym zasięgu – nawet do 260 m. Niania
spełnia potrzeby nowoczesnych rodziców, dla których

bezpieczeństwo dziecka jest priorytetem. Kiedy Twoje dziecko
słodko śpi, możesz go obserwować. Wystarczy, że masz przy

sobie bezprzewodowy monitorek o rozdzielczości 3.2 cala. Mów do
swojego maluszka i słuchaj gaworzenia, dzięki dwukierunkowej

komunikacji. Wbudowany tryb nocny w niani Neno Berkano
to gwarancja wyraźnego obrazu w ciemności. Neno Berkano –

zapewnij stałą opiekę swojemu dziecku.

ruchoma
głowica

czujnik
temperatury

tryb nocny
6 diod IR

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

wbudowane
kołysanki

wykrywanie 
ruchu i dźwięku

(tryb VOX)

premiera 2022 Every MOM 
is a Superhero 
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Neno Vera to elektroniczna wideo-niania, dzięki której 
zawsze możesz mieć oko na swoje dziecko. Przenośny, 

bezprzewodowy odbiornik jest wyposażony w kolorowy 
wyświetlacz o przekątnej 3.2 cala. W nadajniku niani 

elektronicznej neno Vera umieszczono czujnik temperatury. 
Dzięki niemu możesz mieć pewność, czy twojemu dziecku 

nie jest za gorąco lub za zimno. Wszystkie informacje są jasne 
i widoczne, co czyni obsługę odbiornika 

wyjątkowo łatwą i przyjemną.

vera
niania elektroniczna

Wyświetlacz: 3.2 cale
Zasilanie: DC 5V 1A

Zasięg sygnału: do 260m (na zewnątrz), do 50m (wewnątrz)
Kąt widzenia kamery: 75°

Rozdzielczość monitora: 320×240 px
Wbudowany akumulator (odbiornik): Li-Po 1150 mAh

Zakres częstotliwości: 2400~2483.5 MHz, 17dBm
Tryb nocny: tak do 5m

Temperatury pracy: -10~50° C
Wymiary: odbiornik 124×72×17mm, kamera 62×115×62mm

Waga: odbiornik 110g, kamera 81g

elektroniczna wideo-niania

Urządzenie składa się z kamery nawiązującej do motywu 
kotka oraz przenośnego odbiornika, dzięki którym możesz 
mieć swojego maluszka cały czas na oku. Urządzenie zostało 
wyposażone w funkcję dwustronnej komunikacji, która pozwala 
nie tylko usłyszeć płacz dziecka, ale również szeptać do niego. 
Zasięg sygnału wynosi do 50m w pomieszczeniu oraz do 
260m na zewnątrz. Wszystko to dla Twojego komfortu oraz 
bezpieczeństwa Twojej pociechy.

gato 2

Wyświetlacz: 2 cale
Zasilanie: DC 5V 1A
Zasięg sygnału: do 260m (na zewnątrz), do 50m (wewnątrz)
Kąt widzenia kamery: 70°
Rozdzielczość monitora: 176×220 px
Wbudowany akumulator (odbiornik): 750 mAh
Zakres częstotliwości: 2400~2483.5 MHz, 17dBm
Tryb nocny: tak do 5m
Temperatury pracy: -10–50° C
Wymiary: odbiornik 62×126×24 mm, kamera 62×110×60 mm
Waga: odbiornik 94 g, kamera 67 g

bestseller 2022
wśród niań radiowych nowość 2022

dwukierunkowa
komunikacja

daleki zasięg
działania

dwustronna
komunikacja

czujnik
temperatury

czujnik
temperatury

wykrywanie 
ruchu i dźwięku

(tryb VOX)

wykrywanie 
ruchu i dźwięku

(tryb VOX)

wbudowane
kołysanki

wbudowane
kołysanki
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nube
elektroniczny bujaczek dla dzieci

3 stopniowa
regulacja oparcia

2 stopniowa
regulacja

pozycji bujaka

Neno Nube to elektryczny bujaczko-leżaczek
z łącznością BT. Bujaczek odtwarza Twoją
ulubioną muzykę ze smartphona. Za pomocą pilota
dołączonego do zestawu możesz sterować dźwiękiem,
kołysaniem i częstotliwością bujania. Wahadłowe ruchy
kołysania przypominają naturalne tulenie niemowlęcia
stymulujące rozwój. Stabilizujący system "ultrasafe"
i 5-punktowe regulowane pasy bezpieczeństwa. Leżaczek 
posiada zdejmowany daszek i moskitierę. To wygodne 
rozwiązanie dla rodzica i ulga w codziennym
noszeniu dziecka.

Wejście: 100–240V
Wyjście: 5V/1A
Zasilanie: bateryjne lub sieciowe
Częstotliwość: 50/60 Hz
5 poziomów bujania
Regulowane oparcie
Regulowane zadaszenie
Moskitiera
Pluszowe zawieszki
Wbudowane kołysanki
Dla dzieci do 9 kg

zadaszenie
z moskitierą

odtwarzanie 
muzyki ze smart-

phona przez BT

wkładka dla 
noworodka

sterowanie
pilotem

5 poziomów 
bujania

wbudowane
kołysanki i timer

sleep nube

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

Every MOM 
is a Superhero 

rewolucyjny program
                      do usypiania dziecka
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titto
silikonowa lampka nocna dla dzieci

Silikonowa lampka nocna w kształcie króliczka delikatnie 
oświetli pomieszczenie, w którym zasypia Twój maluszek. 
To również doskonały towarzysz do zabawy dla Twojego 
dziecka. Gdy maluszek dotknie i przytrzyma ogonek 
lampki, barwa światła oraz jego intensywność zaczną 
się zmieniać. Można również sterować intensywnością 
światła — od jasnego i wyraźnego, po delikatne
i przyciemnione, a także wybierać kolor oświetlenia. 
Do zestawu dołączono wygodny pilot umożliwiający 
sterowaniem urządzeniem na odległość.

Materiał: silikon/ABS/PC
Pojemność baterii: 1200 mAh
Zasilanie: 5V
Czas pracy: do 100 godzin
Temperatura barwowa światła:
światło ciepłe 3000, światło białe,
6500K + kolorowe RGB
Wymiary: 147×90×98 mm
Zawartość zestawu: lampka króliczek,
przewód USB, pilot, instrukcja obsługi
Waga: 164 g

Materiał: silikon/ABS/PC
Pojemność baterii: 1200 mAh

Moc wejściowa: 5V 1A 
Moc: 0.2–1.5W 

Temperatura barwowa światła:
światło ciepłe 3000,

światło białe 6500K + kolorowe RGB
Czas pracy: do 100 godzin

Wymiary: 155×102×82 mm
Zawartość zestawu: lampka kotek,

przewód USB, pilot, instrukcja obsługi
Waga: 175 g

możliwość
zmiany koloru

światła

możliwość
zmiany koloru

światła

wyłącznik czasowy 
po: 15,30 lub 60 min

wydaje dźwięk 
miauczenia

wyłącznik czasowy 
po: 15, 30 lub 60 min

regulacja natężenia
jasności i barwy

światła

regulacja natężenia
jasności i barwy

światła

sterowanie
pilotem

sterowanie
pilotem

uwielbiana
przez dzieci

kitty
silikonowa lampka nocna dla dzieci

Silikonowa lampka w kształcie kotka, która jest ideal-
nym rozwiązaniem, kiedy chcesz delikatnie oświetlić 

pokoik dziecka w nocy. Jest wykonana z miękkiego 
silikonu, który jest bezpieczny dla dziecka i odporny na 

odkształcenia. Lampka ma możliwość zmiany koloru
i natężenia światła. Dzięki wbudowanemu wyłącz-
nikowi czasowemu może automatycznie wyłączyć 

się po 15, 30 lub 60 minutach. Do tego wszystkiego 
kotek wydaje słodki odgłos miałczenia, za co pokocha 

go każdy maluszek!
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calor
podgrzewacz do nawilżanych chusteczek

niski pobór prądu

Trzy poziomy podgrzewania
Zasilanie: AC 220V 20W

Długość kabla: 100 cm
Wymiary: 25×16×11 cm

Waga: 625 g
Zawartość zestawu:

podgrzewacz, instrukcja obsługi

To elektroniczny podgrzewacz do chusteczek nawilża-
nych dla niemowląt, działający aż w trzech poziomach 

podgrzewania. Możesz zatem dostosować
temperaturę do swoich potrzeb. Podgrzewacz został 

wyposażony w wygodny i przyjemny w korzystaniu 
panel dotykowy oraz antypoślizgową podstawkę. Nie 

musisz się zatem obawiać, że Twój maluszek strąci 
pojemnik w czasie zabiegów pielęgnacyjnych. Urzą-

dzenie pomieści aż 150 sztuk chusteczek.

duża 
pojemność

panel
dotykowy

kojące ciepło
podczas

przewijania

lavar
silikonowa szczotka elektryczna do czyszczenia

Neno Lavar to stylowa, silikonowa szczoteczka
elektryczna. Za jej pomocą szybko i dokładnie
wyczyścisz akcesoria dla Maluszka. Wymienne
końcówki zostały specjalnie zaprojektowane do
czyszczenia butelek i smoczków. Szczoteczka idealnie
sprawdzi się przy czyszczeniu butelek, smoczków,
kubków, bidonów czy termosów. Neno Lavar dotrze do
wszystkich trudnych do umycia miejsc, jednocześnie
chroniąc je przed uszkodzeniami. Jest elastyczna
i dopasowuje się do każdego kształtu butelki. 
Z Neno o higienę to przyjemność!

Materiał końcówek: silikon
Bateria: 3.7V Li-on 1200 mAh
Czas ładowania: do 2 godzin
Czas pracy: około 2 godziny
Gniazdo ładowania: USB typu C
Wodoodporność: IPX7
Wymiary: 180×33×33 mm
Waga zestawu: 156 g

dwie końcówki
do butelek

i smoczków

ładowanie
USB-C

Wodoodporność
IPX7

premiera 2023

Utrzymuje
wilgoć chusteczek

przewijania dla Twojego maluszka
nowy komfort

energooszczędny
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luna
6w1 – Innowacyjny sterylizator i podgrzewacz

Neno Luna to urządzenie 6w1 służące do: sterylizacji, 
podgrzewania, szybkiego podgrzewania, rozmrażania
i utrzymywania temperatury. Produkt mieści jedną 
butelkę. Średnica koszyczka, w którym umieszczasz 
pokarm to około 8 cm. Z intuicyjnym sterylizatorem Neno 
Luna w 10 minut zdezynfekujesz butelki, gryzaki, smoczki 
i części zamienne do laktatora. To Twój “must-have”, jeśli 
zależy Ci na właściwej higienie i ochronie przed wszelkimi 
drobnoustrojami, wirusami i bakteriami. Ułatw sobie 
codzienność z Neno Luną.

Moc: AC 220–240 V 400 W
Zalecana temperatura i wilgotność
w pomieszczeniu: 15–30°C / 30–80%
Wymiary: 12.6×13×30.5 cm
Długość kabla: 100 cm
Tryb szybkiego podgrzewania: TAK
Tryb rozmrażania: TAK
Tryb podgrzewania mleka: TAK
Tryb podgrzewania posiłków: TAK
Tryb utrzymania temperatury: TAK
Tryb sterylizacji: TAK
Budowa urządzenia: przeźroczysta pokrywka,
koszyczek na butelki, korpus
Waga: 580 g

panel
dotykowy

perfekcyjna
sterylizacja

podgrzewaj
i rozmrażaj

6w1
-sterylizacja

- podgrzewanie posiłków
- podtrzymywanie temperatury

- szybkie podgrzewanie
- podgrzewanie mleka

- rozmrażanie

premiera 2023

Maja Hyży
oficjalna ambasadorka
marki NENO

Every MOM 
is a Superhero 
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lindo
6w1 – Innowacyjny sterylizator i podgrzewacz

Moc: AC 220–240 V 400 W
Zalecana temperaturi wilgotnośćw pomieszczeniu:

15–30°C / 30–80%
Wymiary: 12.6×13×30.5 cm

Długość kabla: 100 cm
Tryb szybkiego podgrzewania: TAK

Tryb rozmrażania: TAK
Tryb podgrzewania mleka: TAK

Tryb podgrzewania posiłków: TAK
Tryb utymania temperatury: TAK

Tryb sterylizacji: TAK
Budowa urządzenia: przeźroczysta pokrywka,

koszyczek na butelki, korpus
Waga: 580 g

Neno Lindo to produkt 6w1, który sterylizuje, szybko
podgrzewa, rozmraża i utrzymuje temperaturę mleka

czy posiłków. Mieści dwie butelki, dzięki czemu jest
praktyczny i wydajny. Szybko wyparza butelki, gryzaki,

smoczki i części zamienne do laktatora. Urządzenie jest
uniwersalne, pasuje do wszystkich typów butelek

i słoiczków. W wygodny sposób zadba o właściwą
higienę akcesoriów do karmienia. To szybkie, intuicyjne,

lecz przede wszystkim praktyczne urządzenie.
"Must-have" młodej mamy!

tryb szybkiego
podgrzewania

panel
dotykowy

wbudowana
lampa LED

6w1
-sterylizacja

- podgrzewanie posiłków
- podtrzymywanie temperatury

- szybkie podgrzewanie
- podgrzewanie mleka

- rozmrażanie

vita
5w1 – Sterylizator i podgrzewacz

To urządzenie dla najbardziej wymagających.
Działa aż w pięciu trybach pracy: sterylizacji,
podgrzewania posiłków, podgrzewania mleka,
utrzymywania temperatury oraz rozmrażania. 
To nie tylko wygoda, ale również oszczędność 
miejsca w kuchni. Neno Vita ma wbudowaną funkcję
podświetlenia nocnego, dzięki której możesz używać
go o każdej porze dnia i nocy. Wygodny panel
dotykowy sprawia, że urządzenie jest banalnie
proste w obsłudze.

Moc: AC 220–240 V 500 W 50/60 Hz
Zalecana temperatura i wilgotność w pomieszczeniu: 15–30°C / 30–80%
Wymiary: 20.2×14.5×17 cm
Długość kabla: 100 cm
Tryb podgrzewania: TAK
Tryb rozmrażania: TAK
Tryb podgrzewania posiłków: TAK
Tryb sterylizacji: TAK
Budowa urządzenia: przeźroczysta pokrywka, koszyczek na butelki, korpus
Waga: 1024 g

5w1

rozmrażanie
pokarmu

nocne
podświetlenie

-sterylizacja
- podgrzewanie posiłków

- podtrzymywanie temperatury
- podgrzewanie mleka

- rozmrażanie

perfekcyjna
sterylizacja

podgrzewaj

premiera 2023
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Wymiary produktu: 25.9×14×29.5 cm
Napięcie zasilania i częstotliwość: 220–240 V, 50/60 Hz
Moc grzewcza: 300 W
Pojemność zbiornika na wodę: 200 ml
Waga brutto: 1900 g
Waga netto: 1870 g
Moc miksowania: 130 W
Pojemność zbiornika mieszającego: 300 ml
Funkcje urządzenia: gotowanie na parze, miksowanie, 
pulsowanie, czyszczenie automatyczne, dezynfekcja 

Nasz blender jest stworzony z myślą o mamach, które cenią 
sobie porządek i wygodę. Neno Cibo jest wyposażony w duży 
wygodny ekran z przyciskami nawigacyjnymi, który sprawia, że 
obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna. Wbudowane funkcje 
siekania, gotowania na parze i wielofunkcyjne blendowanie 
pozwala Ci zaoszczędzić Twój cenny czas na przygotowywanie 
posiłków bez utraty na jakości i wartości odżywczych posiłków. 

blender dla dzieci z funkcją gotowania na parze 

aqua
ekspres do mleka modyfikowanego

Wymiary: 136×220×258 mm
Napięcie: 220–240 V, 50/60 Hz

Moc pracy: 800 W
Maksymalna pojemność: 1.1 l

Waga netto: 1.17 kg
Waga brutto: 1.45 kg

Długość kabla: 100 cm
Butelka nie jest dołączona do zestawu

Neno Aqua jest urządzeniem, które gotuje, podgrzewa, 
schładza i utrzymuje temperaturę wody.

Ekspres jest przeznaczony do przyrządzania mleka
modyfikowanego, jednak świetnie sprawdzi się

również podczas przygotowywania
kawy czy herbaty.

cibo

wbudowana
lampa LED

czytelny
wyświetlacz

siekanie, blendowanie
i gotowanie na parze

automatyczne
czyszczenie

dostosuj
temperaturę

czytelny 
wyświetlacz

podgrzewaj
i schładzaj



| 47 46  | 

gryzak do podawania owoców

Z Neno Frutta możesz w bezpieczny sposób podać 
dziecku ulubiony owoc bez potrzeby rozdrabniania 

i bez ryzyka zadławienia. Smoczek wykonany jest 
z bardzo miękkiego i jednocześnie mocnego silikonu 

i został wyposażony w specjalną „praskę” przez którą 
Maluch może dobrać się do ulubionego smakołyku.

Materiał smoczka: Silikon
Materiał obudowy: PP

Wymiary: 104×63×45 mm
Zakres temperaturowy smoczka: -40–100oC

Materiał uchwytu i nasadki: plastik PP
Zakres temperaturowy uchwytu i nasadki: -20–100oC 

W zestawie: 3×silikonowy smoczek w 3 rozmiarach S,M,L
Waga: 44 g

frutta

poręczny
uchwyt

osłona przed 
zadławieniem

w zestawie
trzy wymienne 
końcówki 
w rozmiarze S,M,L

denti
elektroniczna szczoteczka dla dzieci z nakładkami masującymi

Troszcz się o zdrowie swoich dzieci, którym nie wyrosły jeszcze ząbki. 
W zestawie ze szczoteczką dołączyliśmy końcówkę do masażu dziąseł 
dzieci powyżej 3 miesiąca życia. Neno Denti jest małą szczoteczką 
zasilaną na baterię typu AAA, dzięki czemu możesz z łatwością zabrać 
ją ze sobą gdy wyjeżdżasz z dzieckiem na wczasy lub w inną, długą 
podróż. Wymienne szczoteczki można dokupić osobno, dzięki temu 
urządzenie może towarzyszyć Twojemu dziecku przez wiele lat.

Tryb pracy: delikatne wibracje, 17000 na minutę
Wbudowany licznik czasu: 2 minuty szczotkowania, przerwa co 30 sekund
Zestaw końcówek: do szczotkowania, masażu dziąseł, czyszczenia języka,
czyszczenia przestrzeni międzyzębowej
Wbudowany licznik czasu: 2 minuty szczotkowania, przerwa co 30 sekund
Włosie: Miękkie, nylonowe włoski
Czas pracy na jednej baterii: do 150 dni
Podświetlenie: dioda LED do dokładnej obserwacji dziąseł i zębów
Zasilanie: 1×bateria AAA (brak w zestawie)
Wodoodporność: IPX7
Zawartość zestawu: szczoteczka, głowica ze szczoteczką, instrukcja, 3 gumowe końcówki
Wymiary: 149×28×28 mm
Waga: 28 g ( bez baterii )

mocna
przyssawka

wbudowany 
licznik czasu

trzy masujące 
końcówki

podświetlenie 
LED

Pomocna
przy ząbkowaniupodczas rozszerzania

 diety

Idealny
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sinus
bezprzewodowy aspirator do udrażniania nosa dla niemowląt

Napięcie zasilania: 5V–1A
Moc: 2.2 W

Akumlator: 3.7 V, Li 400 mAh
Wodoodporność: IPX6
Siła ssania: < ~60 kPa

Czas ładowania: ok. 1.5 godz
Czas działania: ok. 1 godz

Wymiary: 154×32×70 mm (bez końcówki silikonowej)
Zawartość zestawu: 4×silikonowa końcówka, pojemnik na wydzielinę,

pokrywka zapobiegająca cofaniu się wydzieliny z pojemnika,
zewnętrzna pokrywka pojemnika, przewód USB (do ładowania)

Waga: 153 g

Aspirator dla niemowląt Neno Sinus zapewnia bezpieczne
i komfortowe usunięcie wydzieliny z nosa Twojego malucha.

Cztery rodzaje końcówek dołączonych do zestawu
Neno Sinus pozwalają dostosować urządzenie do wieku

i potrzeb niemowląt. Neno Sinus posiada 3 tryby zasysania,
dzięki którym można swobodnie przełączać urządzenie

tak, aby dostosować jego działanie
do potrzeb niemowlaka.

trzy tryby
zasysania

wodoodporny IPX6
przenośny

wymienne 
końcówki

cicha
praca

podświetlenie
LED

od pierwszych
dni życia

Neno Pressione w sposób precyzyjny
zmierzy Twoje ciśnienie krwi. Urządzenie
jest profesjonalnym sprzętem medycznym,
który wykrywa arytmię serca. Zadbaj 
o swoje zdrowie z pomocą Neno Pressione, 
z polskim lektorem.

Wyświetlacz: LED o wymiarach 98×83 mm 
Metoda pomiaru: oscylometryczna 
Zakres pomiaru: dla ciśnienia: 0–295mmHg
(0–39.3 kPa); dla pulsu: 40–199 uderzeń na minutę 
Jednostki pomiaru: milimetry słupa rtęci (mmHg) lub kilopaskale (kPa)
Zasilanie: bateryjne (4×bateria AA DC 6V)
lub sieciowe (gniazdo USB-C DC5V) 
Pamięć: po 99 pomiarów dla 2 użytkowników
Mankiet: naramienny 22–42 cm
Warunki pracy: temperatura: 5°C–40°C; wilgotność powietrza: 15%–85%;
ciśnienie atmosferyczne: 70kPa–106kPa 
Warunki przechowywania: -20°C–55°C; wilgotność
powietrza: 10%–93%; ciśnienie atmosferyczne: 70kPa–106kPa
Wymiary: 141×120×54 mm 
Waga: 304g

ciśnieniomierz z polskim lektorem

pressione

wyświetlacz
LED

szeroki zakres 
mankietu

wykrywanie
arytmii

pokrowiec
w zestawie

odczyt wyników 
polskiego lektora

zapamiętuje
ostatmie pomiary
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Neno Bene to kolejny produkt medyczny w portfolio 
naszej marki. Najnowszy nebulizator siateczkowy

to innowacyjny produkt na polskim rynku, ponieważ
został zaprojektowany z myślą nie tylko o terapii

inhalacyjnej u dorosłych, ale także u dzieci. To 
nebulizator medycznie dostosowany do potrzeb 

niemowląt już od 1 miesiąca ich życia.

Zasilanie: DC 5V 1A
Wydajność aerozolu: ≥ 0.20 ml/min

Wielkość cząstek: MMAD ok. 5 µm
Pojemność zbiornika na lek: ≤8 ml

Zasilanie: Kabel USB lub bateria 2×AA (brak w zestawie)
Wymiary jednostki głównej: 42×34×40 mm

Waga całego zestawu: 72 g

mobilny nebulizator siateczkowy

bene

3 rozmiary
dla całej
rodziny

bezprzewodowy

2 maski:
dla dziecka
i dorosłego

ultra
lekki

cicha
praca

pojemnik
na lek 8 ml

ustnik
w zestawie

długi przewód
powietrzny

maska dla 
niemowląt

jedyny taki cichy
nebulizator na rynku

sano
nebulizator kompresorowy

To wyjątkowo mały i ultra lekki nebulizator, 
który z powodzeniem sprawdzi się w inhalacji 
zarówno dorosłych i dzieci. To niezastąpione 
urządzenie wspomagające leczenie wszelkich 
infekcji górnych dróg oddechowych. Jego 
praca jest cicha i wydajna.

Moc: AC 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz
Pojemność pojemnika: < 8 ml
Wydajność aerozolu: ≥ 0.20 ml/min
MMAD (średnia wielkość cząsteczki aerozolu): ok. 5um
Zakres ciśnienia pracy: 20kPa–80kPa
Poziom hałasu: ≤ 52dB
Długość przewodu powietrznego: 150 cm
Wymiary kompresora: 144×78×67 mm
Inhalator można stosować do substancji w formie płynnej: roztworu soli fizjologicznej, zawiesin 
w formie płynnej. Nie przeznaczony do substancji oleistych.
Zawartość zestawu: nebulizator kompresorowy, 2×maska (1×dla dorosłego i 1×dla dziecka), 
ustnik, przewód powietrzny, 5×wymienny filtr, zasilacz, instrukcja użytkowania
Waga kompresora: 260 g
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czytelny
wyświetlacz

możliwość
włączenia

trybu cichego

zapamiętuje
ostatnie 
20 pomiarów

zapamiętuje
ostatnie 

32 pomiary

5 trybów
pracy

woreczek
w zestawie

Odległość pomiaru: 1.5–5cm
Dokładność pomiaru: czoło ± 0.2˚C (36.0˚–39.0˚C)
(± 0.3˚C w pozostałych zakresach)/ 
ucho ±0.2°C w zakresach 36~39°C,
(±0.3°C w pozostałych zakresach) przedmiot/ pokój: ±1°C 
Miejsce pomiaru: Czoło, Ucho
Jednostki pomiaru: Stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F)
Pamięć pomiarów: 20 pomiary
Zasilanie: DC 3V Baterie AAA×2 – w zestawie
Automatyczne wyłączenie: Po 10 sekundach nieaktywności
Temperatura pracy: 10˚~40˚C
Temperatura przechowywania: od -20˚C do 50˚C
Wymiary: 145.5×45.4×46.4 mm
Waga: 72 g (bez baterii)

termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała

Neno Medic T07 to medyczny termometr bezdotykowy
z 5 trybami dla dzieci i dorosłych. Magnetyczna nakładka 
umożliwia precyzyjny pomiar w uchu. Zmierzysz nim 
temperaturę ciała, wody i powietrza. Czytelny panel LCD 
sprawia, że łatwo odczytasz pomiar. To wyrób medyczny 
rekomendowany przez lekarzy i położne. Może być używany 
w szpitalach, placówkach medycznych, przedszkolach 
i żłobkach. Zapewnia zakres pomiaru temperatur 
od 22 do 43°C.

medic t07

• do ucha
• do czoła/skroni, 

otoczenia, wody, 
pożywienia

Z termometrem bezdotykowym IR Neno Medic T02 
możesz bezpiecznie i łatwo zmierzyć temperaturę ciała 

małego dziecka. Wyceluj sensor w czoło Twojej pociechy 
i naciśnij przycisk, a pomiar pojawi się na wyświetlaczu 

urządzenia. Posiada certyfikat wyrobu medycznego.

Odległość pomiaru: 1.5–5cm
Dokładność pomiaru: ± 0.2˚C (± 0.3˚C w pozostałych zakresach) (35.0˚–42.0˚C)/ 

0.4˚F (95.0˚–107.6˚F)
Zakres pomiaru: temperatura ciała ± 0.3˚C 32.0˚~42.2˚C (89.6˚~108˚F)

Miejsce pomiaru: Czoło
Jednostki pomiaru: Stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F)

Pamięć pomiarów: 32 pomiary
Alert temperatury: Tak, przy 37.8˚ następnie przy 42.2 ˚C, sygnalizacja dźwiękowa

Zasilanie: DC 3V Baterie AAA×2 – brak w zestawie
Automatyczne wyłączenie: Po 1 min braku aktywności

Temperatura pracy: 16.0˚~35.0˚C
Wilgotność względna: 15–80%

Temperatura przechowywania: od -20˚C do 55˚C
Wilgotność powietrza przechowywania: 15–93%

Wilgotność powietrza pracy: 15–80%
Wymiary: 150×37×16.3 mm

Żywotność produktu: 5 lat
Waga: 51 g (bez baterii)

termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała

medic t02

czytelny
wyświetlacz

szybki
pomiar

nowoczesny
design

must have
każdej wyprawki



Drodzy Rodzice,

Działając we współpracy z ekspertkami z dziedziny położnictwa, stworzyliśmy dla Was 
poradnik laktacyjny. To zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, jak 
i dylematów, które towarzyszą Wam w okresie ciąży i rodzicielstwa.

Dowiecie się m.in. jak rozkręcić laktację, jak radzić sobie z bólem piersi, w jakich 
warunkach bezpiecznie przechowywać odciągnięty pokarm oraz wiele, wiele więcej!

Chcemy przekazywać Wam rzetelną wiedzę, obalać mity oraz edukować 
o najpiękniejszym, ale i szczególnie wymagającym okresie Waszego życia. To dzieło 
naszych rąk, które nigdy nie powstałoby bez Was. Jesteście dla nas największą inspiracją! 
Wasze potrzeby, pytania i zaangażowanie napędzają nas do działania.

Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć produkty dla Rodziców.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz ebooka i dowiedz się więcej o laktacji
Pobierz Poradnik Laktacyjny na www.neno.pl/poradnik-laktacyjny

Korzyści płynące z naturalnego mleka Mamy



Dział Exportu
export@kgktrend.pl

Dział Marketingu
marketing@kgktrend.pl

Dział Handlowy
wspolpraca@kgktrend.pl

Producent:
KGK TREND sp. z o.o.
ul.Ujastek 5B
31-752 Kraków, Polska

www.neno.pl
inspired by Children
designed for Parents

Skontaktuj się z Twoim
opiekunem handlowym


