
Το 1ο επιστημονικό site για γονείς!

Ένας πλήρης οδηγός
για όσα χρειάζεται

η νέα μητέρα.
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Όλα όσα χρειάζεται να
γνωρίζει μία νέα μαμά!

Αναγνωρίζουμε το άγχος μίας νέας μαμάς
να αναζητήσει, να βρει και να συγκεντρώσει

όλα εκείνα τα απαραίτητα προιόντα
για τις πρώτες μέρες με το μωρό της.

 
Προϊόντα απαραίτητα τόσο για το μωρό 

όσο και για τη δική της προσωπική φροντίδα.

Η ομάδα του allaboutparents.gr δημιούργησε
μία λίστα με όλα εκείνα τα πράγματα που αναζητάς

σαν νέα μαμά, φροντίζοντας να είναι όλα έτοιμα,
να απολαύσεις κάθε στιγμή με το μωρό σου,

χωρίς άγχος! 
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Τι περιλαμβάνει η λίστα 
για τη νέα μαμά;

Προιόντα για τη μαμά και το μωρό.

Βρεφικό Φαγητό | Σκεύη

Μπάνιο

Καθαρότητα Ρούχων

Βόλτα

Λευκά είδη

Παιδικό Δωμάτιο

Περιποίηση | Βρεφικά Αξεσουάρ

Βρεφικά Καλλυντικά

Βρεφικά Ρούχα

Mama Bear



Στεγνωτήρας μπιμπερό
Αποστειρωτής
Θήλαστρο αν χρειαστεί
Ένα μεγάλο τάπερ που θα στρώνεις ένα χαρτάκι
κουζίνας στο κάτω μέρος του και θα βάζεις τα
μπιμπερό και τις θηλές μετά την αποστείρωση
στο ψυγείο για 1 24ωρο που κρατάει η
αποστείρωση
Βούρτσα πλυσίματος μπιμπερό
(σαν αυτές που πλένουν μπουκάλια)
Ξεχωριστό σφουγγάρι για να πλένεις τα μπιμπερό
μόνο με αυτό
(το κλασικό που έχεις και για τα πιάτα)
Μπιμπερό
Πιπίλες 0+
(αν συμφωνεί και ο παιδίατρός σου)
Δέστρα πιπίλας 
Θήκη πιπίλας
Σαλιάρες
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Βρεφικό Φαγητό | Σκεύη
( Σε περίπτωση δυσκολίας στον θηλασμό και πάντα σε συνεργασία με τον παιδίατρό σου)

https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fforito-thilastro&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13193-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mumlabs.com%2F%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CF%258C-%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582-suavinex-memories-blue-150ml&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13193-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mumlabs.com%2F%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-suavinex-rabbit-mint-0-6m&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F470871%2Fneogennhto-aksesouar-vrefanaptukshs%2FSET-ME-2-VREFIKES-SALIARES-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D470872&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13193-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mumlabs.com%2F%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B5%25CF%2581%25CF%258C-%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2582-suavinex-memories-blue-150ml&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fforito-thilastro&subid1=pdf


Βούρτσα μαλλιών με φυσικές τρίχες
Χτένα μαλλιών με στρογγυλεμένες
άκρες
Ψαλιδάκι ασφαλείας 
Πέντε λίμες για περιποίηση νυχιών
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Σετ βρεφικης φροντιδας

Περιποίηση | Βρεφικά Αξεσουάρ

https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fforitos-thermantiras&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fforitos-thermantiras&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12624-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.readyforbaby.gr%2Fvrefiki-frontida%2Fmpanio-kai-frontida.html%3Fp%3D2&subid1=pdf
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Απορρυπαντικό κατάλληλο για τις
υπερευαίσθητες βρεφικές επιδερμίδες,
υποαλλεργικό, πιστοποιημένο και 
δερματολογικά ελεγμένο.

*Δεν συνιστάται μαλακτικό έως και 18 μηνών. 

Καθαρότητα Ρούχων

Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου 

http://mysunshine.gr/
http://mysunshine.gr/
http://mysunshine.gr/
http://mysunshine.gr/
http://mysunshine.gr/
https://go.linkwi.se/z/12624-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.readyforbaby.gr%2Fvrefiki-frontida%2Fmpanio-kai-frontida.html%3Fp%3D2&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12624-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.readyforbaby.gr%2Fvrefiki-frontida%2Fmpanio-kai-frontida.html%3Fp%3D2&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12624-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.readyforbaby.gr%2Fvrefiki-frontida%2Fmpanio-kai-frontida.html%3Fp%3D2&subid1=pdf
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Βόλτα
Καρότσι
Καρεκλάκι αυτοκινήτου (Αυγό)
Τσάντα - Αλλαξιέρα 
Μάρσιπος

https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fspiti%2Fbolta%2Fkarotsia%2Fpolykarotsia%2Fcosatto-brefiko-karotsi-wowee-so-orangey-me-kathisma-aytokinitoy-kai-antaptores.html&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fspiti%2Fbolta%2Fkarotsia%2Fpolykarotsia%2Fcosatto-brefiko-karotsi-wowee-so-orangey-me-kathisma-aytokinitoy-kai-antaptores.html&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fspiti%2Fbolta%2Fmarsipoi-babylonia%2Fbabylonia-flexia%2Fbabylonia-marsipos-me-klip-apo-0-eos-4-eton-flexia-deep-grey.html&subid1=pdf
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Εσωτερικά φανελάκια για νεογέννητο με
μανικάκι 
Φορμάκια βαμβακερά με χέρια πόδια μέσα 
Φορμάκια πετσετέ & fleece 
Παπλωματέ φορμάκιa για βόλτα
Σκουφάκια και γαντάκια 
Καλτσάκια
Υπνόσακους 

Βρεφικά Ρούχα

https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F482558%2Fneogennhto-aksesouar-vrefanaptukshs%2FVREFIKOS-UPNOSAKOS-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D482559&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F470920%2Fneogennhto-mplouzes%2FVREFIKO-UNISEX-SET-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D470919&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F470923%2Fneogennhto-skoufia-kaskol-gantia%2FVREFIKA-UNISEX-GANTIA-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D470924&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F470891%2Fneogennhto-skoufia-kaskol-gantia%2FVREFIKO-UNISEX-SKOUFAKI-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D470890&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F478463%2Fvrefiko-koritsi-formakia%2FVREFIKO-EKROU-VAMVAKERO-MAKRUMANIKO-KORMAKI-GIA-NEOGENNHTA-KORITSIA%2F%3FOrg%3D478464&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F478463%2Fvrefiko-koritsi-formakia%2FVREFIKO-EKROU-VAMVAKERO-MAKRUMANIKO-KORMAKI-GIA-NEOGENNHTA-KORITSIA%2F%3FOrg%3D478464&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F470923%2Fneogennhto-skoufia-kaskol-gantia%2FVREFIKA-UNISEX-GANTIA-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D470924&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F470923%2Fneogennhto-skoufia-kaskol-gantia%2FVREFIKA-UNISEX-GANTIA-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D470924&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F482558%2Fneogennhto-aksesouar-vrefanaptukshs%2FVREFIKOS-UPNOSAKOS-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D482559&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2Fproduct%2F482558%2Fneogennhto-aksesouar-vrefanaptukshs%2FVREFIKOS-UPNOSAKOS-GIA-NEOGENNHTA%2F%3FOrg%3D482559&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11949-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.dpam.gr%2F&subid1=pdf
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Παιδικό Δωμάτιο
Πολυμορφική Κούνια 
Στρώμα
Ντουλάπα
Αλλαξιέρα μαλακή
Πολυθρόνα Θηλασμού
Μαξιλάρι Θηλασμού

https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fbrands%2Frenolux%2Fparka-parkokrevata%2Frenolux-parkokrebato-sofi-kamilopardali.html&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fbrands%2Fshnuggle%2Fypnos%2Fkoynia-liknos-kalathoyna%2Fshnuggle-stroma-gia-koynia-air-cot-airflow-mattress.html&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fbrands%2Ffresk%2Ffrontida%2Fkalymmata-allaksieras%2Ffresk-kalymma-allaksieras-44x68cm-dachsy.html&subid1=pdf


Λίκνο/port-bebe/καλαθουνα/baby nest
για να κοιμάται τον πρώτο καιρό
Οργάνωση Αλλαξιέρας
Κάδος για πάνες
Mobile
Οργάνωση Κούνιας
Φωτάκι για το Παιδικό δωμάτιο
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Παιδικό Δωμάτιο

https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2Fbaby-nest-dundee-friends-pink-smoke-mint%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2Fbaby-nest-dundee-friends-pink-smoke-mint%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2Fbaby-nest-dundee-friends-pink-smoke-mint%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fbrands%2Fubbi%2Fkadoi%2Fubbi-kados-gia-panes-mgrey-wood-grain.html&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fdomatio%2Ffotistika%2Fa-little-lovely-company-fotaki-nyktos-little-light-star-yellow.html&subid1=pdf


Το 1ο επιστημονικό site για γονείς!

Αφρόλουτρο 0+ 
Φυσικό Σφουγγάρι
Πάνες το μικρότερο νούμερο
(μην πάρεις πολλές γιατι μπορεί να πάρει κιλά αμέσως)
Κρέμα αλλαγής πάνας
Κρέμα συγκάματος 
Κρέμα ενυδάτωσης σώματος
Baby Oil
Σπαθόλαδο ή Βαλσαμέλαιο
Ταλκ υγρό 
Αποστειρωμένες γαζούλες
για τα μάτια και το πρόσωπο

Βρεφικά Καλλυντικά

https://mikk.ro/DBFY
https://mikk.ro/DBFY
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Ffisiko-sfouggari&subid1=pdf
https://mikk.ro/DBFX
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fkrema-allagis-panas&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fgalaktoma-somatos&subid1=pdf
https://mikk.ro/DBFB
https://mikk.ro/DBFM
https://mikk.ro/DBFR
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Σύριγγες 2.5 για να του κάνεις τη μυτούλα.
(σε συνεργασία με τις οδηγίες του παιδιάτρου σου)
Βαμβάκι
Οινόπνευμα 70 βαθμών για να καθαρίζεις τον
αφαλό
Υγρά μωρομάντηλα για τοπική καθαριότητα
Στεγνά χαρτομάντηλα σε κουτί
Μπατονέτες ασφαλείας πάντα σε συνεργασία
με τις οδηγίες του παιδιάτρου. 
Φυσιολογικό ορό

Βρεφικά Καλλυντικά

https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fwipes&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fwipes&subid1=pdf
https://mikk.ro/DBFX
https://mikk.ro/DBFR
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fwipes&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fkrema-allagis-panas&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fforitos-thermantiras&subid1=pdf


Επιθέματα στήθους 
Κρέμα στήθους 
Σουτιέν θηλασμού
Σερβιέτες
Εσώρουχα μιας χρήσης
Κοχύλια Θηλών 

Mama Bear
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https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fepithemata-stithous&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fepithemata-stithous&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/11562-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.agnotis.com%2Fproduct%2Fepithemata-stithous&subid1=pdf
https://mikk.ro/DBGC
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Σετ Κουνιας/Προίκα μωρου
(πάπλωμα,παπλωματοθήκη,σεντόνια)
Σεντόνια 
Κουβερτάκι βαμβακερό χειμερινό
Κάπα-Μπουρνουζάκι
Σελτεδάκια
Πάνες Αγκαλιάς (μουσελίνα)
Λαβέτες Ώμου

Λευκά είδη

https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2F%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%258c%25ce%25bd%25ce%25b9-royal-drops%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2F%25cf%2583%25ce%25b5%25ce%25bd%25cf%2584%25cf%258c%25ce%25bd%25ce%25b9-royal-drops%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2Fparents-edition-dundee-friends-pink-ecru%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2F%25cf%2580%25ce%25b5%25cf%2584%25cf%2583%25ce%25ad%25cf%2584%25ce%25b1-bamboo-newborn-mint-pony-is-my-love%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fdomatio%2Fproika-koyvertes-panes-moyselines%2Fbabyono-set-3-apales-panes-agkalias-bambakeres-70-x-70-ek-gkri.html&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2Fparents-edition-dundee-friends-pink-ecru%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/12174-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Flamillou.gr%2F%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%258A%25CF%258C%25CE%25BD%2Fdou-dou-rabbit-navy%2F&subid1=pfd
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Μπάνιο
Βρεφικό Μπανάκι
Ιδανικά με μαλακό στρωματάκι το οποίο να
αγκαλιάζει το μωράκι σας, και με ανατομική,
προστατευτική βάση ώστε να το βοηθάει να
μένει σταθερό μέσα στο μπανάκι.

https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fbrands%2Fshnuggle%2Fmpanio%2Fmpanaki-baby-bath%2Fshnuggle-to-polybrabeymeno-mpanaki-roz-gkri-me-tapa.html&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2F&subid1=pdf
https://go.linkwi.se/z/13129-0/CD25350/?lnkurl=https%3A%2F%2Fwww.mysunshine.gr%2Fbrands%2Fshnuggle%2Fmpanio%2Fmpanaki-baby-bath%2Fshnuggle-to-polybrabeymeno-mpanaki-roz-gkri-me-tapa.html&subid1=pdf
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