
Průvodce 
světem NUK



50. léta
Dentisté Wilhelm Balters a Adolf 

Müller vyvíjejí přírodní tvar saviček 
a dudlíků, který podporuje zdravý 
vývoj dětských úst. Způsobují tak 

revoluci ve světě dětských produktů 
a dávají vzniknout  

značce NUK.

60. léta
Žádné rozlévání. NUK uvádí na trh 
lahve s širokým hrdlem pro lepší 
plnění a se šroubovacím závitem, 
díky kterému se mléko dá snadno 

protřepat a přenášet, aniž by 
vyteklo.

70. léta
NUK vyvíjí savičku s ventilačním 

otvorem, díky kterému malé děti tolik 
nepolykají vzduch a snižuje se tak 

riziko kolik a bolestí bříška. Produkty 
NUK jsou k dostání již ve více než 

48 zemích světa.

Od roku 2000
Nové milénium, nové inovace. 

Nejnovější technologické 
poznatky formují nový dudlík NUK 
Genius s vylepšeným tvarováním.

90. léta
NUK přichází s konceptem dětských 

saviček a dudlíků v odlišných 
velikostech pro různé fáze vývoje 
dítěte. Na trhu se objevuje první 

NUK dětský hrníček, se kterým se 
batolata brzy naučí sama pít.

80. léta
Barevné osmdesátky. Nové NUK 

prsní pumpy matkám ulehčují jejich 
moderní styl života. O první dětské 
zoubky se starají první NUK dětské 

zubní kartáčky. NUK jde stále  
s dobou.

Od roku 2010
Ve spolupráci s odborníky 

i maminkami, které nejlépe ví, jak 
má ideální dětská lahvička vypadat, 
vyvíjí NUK novou generaci saviček – 

NUK First Choice+.

Všechno to odstartovalo jedním revolučním 
vynálezem – prvními přírodními a ortodonticky 
tvarovanými savičkami a dudlíky. Následujících 
60 let NUK pomáhá ve zdravém vývoji našich 
nejmenších dalšími a dalšími inovativními nápady.

Značka NUK vznikla ve chvíli, kdy dentisté zjistili, 
že děti odchovávané s lahvičkou trpí vývojovými 
vadami ústní dutiny častěji než děti odkojené 
matčiným prsem. Odborníci vypozorovali skvělou 
tvárnost bradavky při kojení a shledali ji jako op-
timální pro vývoj dětských úst. Nakonec vyvinuli 
první asymetrickou savičku vymodelovanou podle 
fyziologického tvaru matčiny bradavky, která 
předznamenala revoluci ve výrobě produktů pro 
miminka.

Vezměme to ale celé 
pěkně od začátku. 
Šedesátá léta 
znamenala pokrok 
v oblasti dětské 
výživy – sušené mléko 
se stalo plnohodnot-
nou dětskou stravou. 
Lahve s úzkým hrdlem 
se ale těžko plnily. 
NUK proto představil nové lahve s širším hrdlem 
a také šroubovacím uzávěrem, který umožnil 
bezpečné protřepávání a snadnou přepravu 
lahvičky. Každodenní péče o děti zas byla o něco 
snadnější.

V sedmdesátých letech už ženy tolik nerodily 
doma a začala se zvyšovat úroveň péče v po-
rodnicích. NUK tedy rozšířil své působení do 
lékařských zařízení a společně s odborníky se 
zaměřil na péči o novorozence. Světlo světa brzy 
spatřily první jednorázové savičky, dezinfikované 
a hygienicky zabalené pro nemocniční použití.

Největší inovací tohoto desetiletí se však bezpochyby 
stala savička s ventilačním otvorem, který zabraňuje 
bolesti bříška způsobené polykáním vzduchu.

Také léta osmdesátá přinesla mnoho změn. 
Podařila se první umělá oplodnění, opět vzrostla 
porodnost a mateřská péče měla větší prioritu 
než kdykoliv předtím. Začaly se vyrábět první 
chůvičky, zdokonalovat dětské autosedačky, NUK 
matkám nabídl prsní polštářky a prsní pumpy 
pro snadnější kojení, sortiment se rozšířil také 
o dětské zubní kartáčky, kousátka a nočníky. 
Představen byl také první parní sterilizátor pro 
praktickou dezinfekci.

V devadesátých letech vědecké studie ukázaly, 
že u dudlíků a saviček nezáleží jen na tvaru, ale 

i na velikosti. NUK 
okamžitě zareagoval 
a jako první na světě 
začal vyrábět savičky 
a dudlíky, které „ros-
tou s dítětem“. Na trhu 
se objevily také první 
uzavíratelné hrníčky 
na pití a dudlík NUK 
Genius s vylepšeným 
tvarováním.

I v posledním desetiletí NUK nadále potvrzuje své 
motto, že „Rozumí životu“. Na trh uvedl nové hrn-
ky na učení 1-2-3, díky kterým si malé děti hravě 
osvojí samostatné pití, a opět jako první na světě 
představil NUK Thermo Light, první šetrný ohřívač 
jídla bez použití vody. Objevila se také nová řada 
saviček NUK First Choice+ pro ještě pohodlnější 
krmení.

Kdo ví, co přinese budoucnost. Jedno je ale 
jisté: NUK si půjde dále za vývojem nových 
produktů, které budou čerpat inspiraci z toho 
nejdůležitějšího – ze samotných dětí a jejich spo-
kojených životů.

„Už 60 let vkládáme
všechnu energii do vývoje dětských

produktů. V samotném Německu
jsme doposud pomohli růst více než

50 milionům dětí.“

Už od  
roku 1956 

RozUmíme  
ž̌ivotU

60 let PlNý́ch iNsPiRace

Všechno to odstartovalo jedním 
revolučním vynálezem



Naše vysoké nároky na kvalitu, nekompromisní používání nezávadných surových 
materiálů a důraz na ochranu životního prostředí vedly k tomu, že jsme přestali při výrobě 
používat polykarbonáty s obsahem BPA dlouho před oficiálním zákazem.

RozUmíme ž̌ivotU

NUK roste s vaším dítětem 
systematicky

PomocNíci Př̌i KojeNí

Dejte svému dítěti to nejlepší
už od začátku

Měkčí
Superměkký silikonový 
polštář s jemným vzorkem pro 
příjemnou masáž a perfektní 
přilnutí k prsu.

Jemnější
Síla sání je plně nastavitelná — 
pro maximální spokojenost.

Efektivnější
2fázový sací rytmus stimuluje 
přirozený sací rytmus miminek 
při kojení.

Elektrická prsní 
pumpa LUNA

NUK prsní pumpa 
Jolie

NUK kontejner na 
mateřské mléko

NUK prsní 
vložky

NUK prsní 
kloboučky



Extra měkký 
Dudlík NUK je velmi tenký a pružný,  
což minimalizuje tlak na čelisti a riziko  
špatného růstu zubů.

Více místa
Zploštělý tvar poskytuje optimální 
prostor pro jazyk a jeho přirozený  
pohyb při sání.

Ortodontický tvar NUK
Všechny dudlíky NUK mají  
originální tvar NUK podporující 
zdravý vývoj čelistí. Byl vyvinut 
praktikujícími dentisty, aby  
simuloval příklad matky 
přírody.

Ventilační systém NUK
Všechny dudlíky NUK mají 
speciální ventilační systém NUK. 
Vzduch může unikat ventilem na 
náústku, proto dudlík zůstává 
měkký a drží svůj tvar, tím 
pomáhá prevenci špatného 
vývoje čelistí.

Koncept velikostí 
Tento sortiment nabízí vhodnou 
velikost dudlíku pro každý věk.

Jednotlivé velikosti dudlíku je 
vždy třeba zvolit podle indivi-
duálního vývoje dítěte.

NUK Classic
Kvalita od samého začátku: NUK klasické dudlíky jsou stejně dobrá volba dnes jako 

před lety. Jsou přirozeně tvarované tak, aby vyhovovaly dětským čelistem.

NUK Freestyle
Nejnovější řada dudlíků NUK, které jsou díky svým velkým ventilačním  

otvorům velmi šetrné k dětské pokožce.

NUK Trendline
NUK dudlíky Trendline přicházejí v mnoha různých barvách a vzorech, od  

oblíbeného Mickey Mouse až po Den & Noc dudlíky, které svítí ve tmě.

JAZyK JAZyK

Přirozený tvar
Dudlík NUK je speciálně tvarovaný  
pro simulaci matčina prsu při kojení 
a navozuje tak příjemný pocit při sání.

vý́voj dUtiNy Ú́stNí

Naše dudlíky splní mnohá očekávání
díky naší 60leté zkušenosti

Svítí ve 
tmě



Přirozená a tvarovaná podle čelisti
Speciální tvar NUK je podobný matčinu 
prsu při kojení.

Klinicky dokázáno**:  
Přirozený a ortodontický tvar NUK je podobný matčině bradavce při kojení a je zejména vhodný,  
pokud střídáte kojení a krmení z lahve. 

Další informace naleznete na: www.nuk.com/research.

*

Extra měkká
Díky nové měkké části se savička ještě 
lépe přizpůsobí dětským ústům.

Méně koliky
Nový protikolikový ventilační systém 
zajišťuje přirozený průtok a pomáhá tak 
vašemu dítěti, aby při pití nepolykalo příliš 
vzduchu.

* Od 1. 6. 2011 je na evropském trhu zakázán prodej lahviček obsahujících BPA. NUK ale upustil od polykarbonových lahví, které obsahují BPA,  
ještě mnohem dříve před tímto konečným zákazem EU, proto označuje své produkty jako „BPA-free“.

** Moral, A. et al.: Mechanika sání: rozdíl mezi lahvemi na krmení a kojení. BMC Pediatrics 2010; 10:6

NUK protikolikový 
ventilační systém
NUK protikolikový ventilační 
systém minimalizuje dětskou 
koliku způsobenou škodlivým 
polykáním vzduchu. 

Koncept velikostí
NUK savička roste s vaším 
dítětem, takže není ani příliš 
velká, ani příliš malá.

Velikost otvoru
NUK nabízí různé velikosti 
sacích otvorů podle typu  
stravy a potřeb dítěte. 

Malý otvor pro řídké tekutiny, jako je 
mateřské mléko, čaj, voda.

Střední otvor na mléko.

Velký otvor  
na kašovitou stravu.

S

L

KRmeNí KojeNců

Přirozené pití stejně jako při kojení 
NUK First Choice+

Silikonové 
savičky

Latexové 
savičky

6+0–6 6–18

First Choice+

Praktické široké hrdlo lahví této řady je plně kompatibilní se 
savičkami First Choice+.

New Classic
NUK New Classic je první generace úzkých lahví, které kombinují tvar klasické 

úzké lahve s praktickým širokým hrdlem lahví řady First Choice. Lahvičky jsou plně 
kompatibilní se savičkami First Choice+.



First Choice 
láhev

First Choice 
láhev na učení

Trainer Cup 
bez pítka

Active Cup 
s měkkým  

pítkem

Kiddy Cup 
s nekapajícím  

pítkem

Flexi Cup 
s ohebným  

brčkem

Junior Cup 
s push-pull  

pítkem

Sports Cup 
s push-pull  

pítkem

0 měsíců + 6 měsíců + 8 měsíců + 12 měsíců + 24 měsíců + 36 měsíců +

Děti se vyvíjí velmi rychle. Každým dnem toho umějí více, udělají další krůček, řeknou nové slůvko nebo 
vyrostou o další centimetr. Z takového rychlého objevování světa mohou dostat pořádnou žízeň. 

Produkty řady First Choice lze vzájemně kombinovat: víčka, pítka a lahvičky jsou vzájemně vyměnitelné. 
A protože by měly usnadnit každodenní život také maminkám, dají se snadno umýt a dát dohromady i poté, 
co spadnou např. do pískoviště. Jste připraveni na nová dobrodružství?  

Během prvních měsíců je strava pro dítě velice důležitá. Po krmení však zůstávají v lahvích mléčné skvrny 
a zbytky hutnější stravy. Aby bylo nejlépe postaráno i o dětské lahvičky, vznikl NUK Mycí prostředek na láhve 
a savičky, založený výhradně na přírodních substancích.

od NaRozeNí až̌ Po šKolá́Ka vš̌e K lahvič̌Ká́m

Učit se jíst a pít je pro dítě zábavou Čištění i ohřívání je hračka

NUK Thermo Rapid – elektrická  
ohřívačka na kojenecké lahve 

NUK dózičky na  
dětské pochoutky

NUK dětské  
lžičky

NUK dětská miska se 2 víčky 
a přísavkou

NUK svačinový 
box

NUK Vapo 2 v 1 
parní sterilizátor lahví 

NUK kartáč na lahve 2 v 1 
s kartáčem na savičky

NUK Mycí prostředek na 
lahvičky a savičky
•	 Pro jemné mytí dětského nádobí

•	 Založen na přírodních substancích

•	 Neobsahuje alergenní parfém ani barvivo

•	 Obzvláště efektivní proti mléčným skvrnám 
a zbytkům hutnější stravy, obilovin a džusů

•	 Snadno vypláchnutelný – bez zanechání 
zbytků

•	 Hodnota pH neutrální k pokožce

•	 Složení na bázi obnovitelných zdrojů

•	 Účinná látka biologicky lehce odbouratelná



Kompatibilita produKtů

36+ m

24+ m

12+ m

6–18 m

0–18 m

0–18 m

New ClassicClassic First Choice+ Lahvička na 
učení

Active Cup Kiddy Cup Flexi Cup Junior Cup Sports Cup



Pé́č̌e a hygieNa bezPeč̌Nost

Péče a starost o naše nejmenší Dětský monitor – 100% bez rušení

Dětský bezdotykový teploměr FLASH
Měření nejen tělesné teploty pomocí infračerveného 
senzoru. Teplota dětského těla je důležitým ukazatelem 
zdraví dítěte, rodiče potřebují mít možnost změřit dítěti 
teplotu přesně a snadno. Bezdotykový teploměr Flash 
umožňuje změřit teplotu na čele během 1 sekundy. Je 
vhodný také pro měření povrchové teploty dětské výživy 
a dětské koupele.

Chuo vička VIDEO ECO Control
Mějte vše pod dokonalou kontrolou s digitální 
video chůvičkou NUK ECO Control, která je vy-
bavena funkcí nočního vidění. Obsahuje integro-
vaný senzor, který monitoruje teplotu v dětském 
pokoji. Díky ECO módu vysílá chůvička jen 
tehdy, když zachytí zvuk, takže funguje bez 
vyzařování zbytečných rádiových vln.

Sada kartáč + hřebínek  
na vlasy

ECO ControlDětské zdravotní nůžky EASy Control 200Teploměr do koupele ECO Control+ s displejem 



vý́voj dutiny ú́stní
Vývoj dutiny ústní je u dětí důležitý pro jejich všeobecný zdravý vývoj. 
Proto NUK spolu s dentálními specialisty vyvinul systém péče o du-
tinu ústní. Všechny produkty této kategorie mají takový design, aby 
vyhovovaly zejména požadavkům zdravotních sester, lékařů, rodičů 
a samozřejmě dětí na celém světě. 

Kousátka Masážní kartáčky Zubní kartáček

3–12 měsíců 6–15 měsíců 12–36 měsíců

Set dětské zubní pasty  
a náprstku na čištění zubuo

NUK zubní pasta a náprstek doplňuje řadu NUK Oral 
Care. Skládá se ze speciální zubní pasty pro kojence 
a náprstku na čištění prvních zoubků. Zubní pasta je bez 
cukru a umělých sladidel s jablkobanánovou příchutí. 
Obsahuje enzymy, které se vyskytují v mateřském mléce 
a posilují přirozenou obranyschopnost dutiny ústní. Zubní 
pasta neobsahuje fluorid a její použití je bezpečné.



Když si děti hrají, je to jejich způsob, jak objevovat svět. Již od 
útlého věku a s fascinující zvědavostí tak zaměstnávají samy 
sebe stejně neznámými předměty jako svými oblíbenými 
hračkami a zkoušejí tak všechny své smysly.

K dispozici jsou hrající zvířátka, mazlíčci usínáčci, pískátka do ruky, 
hračka s klipem, plyšové knížky, hračky na zavěšení, hudební kolotoče 
i celé 3D deky na hraní.

Dvě atraktivní řady podpoří vývoj miminka a stanou se mazlíčky pro celou rodinu

Vědět, že je vše čisté, 
je skvělý pocit 

Řada výrobků NUK vyvinutá speciálně  
pro domov s dětmi
Mléko, mrkvové pyré a ovocné šťávy jsou pouze část úkolu, 
se kterým se musí maminky vypořádat, když čistí oblečení 
svého miminka a jeho okolí. To je důvod, proč NUK vyvinul 
řadu výrobků pro domácnost s dětmi. Působí obzvláště na 
„dětské“ skvrny a přitom jsou stále velmi šetrné. Mají složení 
na přírodní bázi a jsou dermatologicky testovány.

praníplyšové́ Hrač̌ky

Malá zvířátka, velká zábava

Tajemství lesa ukáže dětem 
miloučká sovička a medvídek.

Legrací na plovárně děti provede 
veselý sloník a hrošice.

čiCh hMaT SLUCh ZraK ChUť



 rozhovory s lékaři

 rady maminkám

 testy produktů

 videa

 návody

 novinky

NUK je registrovaná obchodní značka společnosti MAPA GmbH/Germany.

sledUjte Ná́s Na:

youtube NUK cz/sK
Fb NUK cz/sK
www.NUK.cz


