
Sprievodca 
svetom NUK



50. roky
Dentisti Wilhelm Balters a Adolf Müller 
vyvíjali prírodný tvar sacích cumlíkov 
a cumlíkov, ktoré podporujú zdravý 
vývoj detských úst. Spôsobili tak 

revolúciu vo svete detských produktov 
a dávajú vyniknúť značke NUK.

60. roky
Žiadne rozlievanie. NUK uvádza 
na trh fľaše so širokým hrdlom 
pre jednoduchšie plnenie a so 
skrutkovacím závitom, vďaka 
ktorému sa mlieko dá ľahko 

pretrepať a prenášať bez toho,  
aby vytieklo.

70. roky
NUK vyvíja sací cumlík s ventilačným 

otvorom, vďaka ktorému malé deti 
toľko nehltajú vzduch a znižuje sa tak 
riziko kolík a bolestí bruška. Produkty 

NUK môžete zakúpiť voviac než 
48 krajinách sveta.

Od roku 2000
Nové milénium, nové inovácie. 

Najnovšie technologické 
poznatky formujú nový cumlík 

NUK Genius s vylepšeným 
tvarovaním.

90. roky
NUK prichádza s konceptom detských 
sacích cumľov a cumlíkov v odlišných 

veľkostiach pre rôzne fázy vývoja 
dieťaťa. Na trhu sa objavuje prvý NUK 
detský hrnček, s ktorým sa batoľatá 

čoskoro naučia samy piť.

80. roky
Farebné osemdesiatky. Nové 
NUK prsné pumpy matkám 

uľahčujú ich moderný štýl života. 
O prvé detské zúbky sa starajú 
prvé NUK detské zubné kefky. 

NUK ide stále s dobou.

Od roku 2010
V spolupráci s odborníkmi 

a mamičkami, ktorí najlepšie vedia, 
ako má ideálna detská fľaša vyzerať, 
vyvíja NUK novú generáciu sacích 

cumlíkov – NUK First Choice+.

Všetko to odštartovalo jedným revolučným 
vynálezom – prvými prírodnými a ortodonticky 
tvarovanými cumlíkmi. Nasledujúcich 60 rokov NUK 
pomáha v zdravom vývoji našich najmenších dalšími 
a ďalšími inovatívnymi nápadmi.

Značka NUK vznikla vo chvíli, keď dentisti zistili, 
že deti odchovávané na fľaške trpia vývojovými 
chybami ústnej dutiny častejšie než deti odkojené 
matkiným prsníkom. Odborníci vypozorovali skvelú 
tvárnosť bradavky pri kojení a spozorovali, že je 
optimálna pre vývoj detských úst. Nakoniec vyvinuli 
prvý asymetrický sací cumeľ vymodelovaný podľa 
fyziologického tvaru 
matkinej bradavky, 
ktorá predznamenávala 
revolúciu vo výrobe 
produktov pre bábätká.

Vezmeme to ale celé 
pekne od začiatku. 
Šesťdesiate roky zna-
menali pokroky oblasti 
detskej výživy– sušené 
mlieko sa stalo plno-
hodnotnou detskou stravou. Fľaše s úzkym hrdlom 
sa ale ťažko plnili. NUK preto predstavil nové fľaše 
so širším hrdlom a taktiež skrutkovacím uzáverom, 
ktorý umožnil bezpečné premiešanie a ľahkú prep-
ravu fľaštičky. Každodenná starostlivosť o deti bola 
zas o niečo ľahšia.

V sedemdesiatych rokoch už ženy toľko nerodili 
doma a začala sa zvyšovať úroveň starostlivosti 
v pôrodniciach. NUK teda rozšíril svoje pôsobenie 
do lekárskych zariadení a spoločne s odborníkmi 
sa zameral na starostlivosť o novorodencov. Svetlo 
sveta čoskoro zbadali prvé jednorazové sacie 
cumlíky, dezinfikované a hygienicky zabalené 
pre nemocničné použitie. Najväčšou inováciou 
tohto desaťročia sa však bezpochybne stali sacie 

cumlíky s ventilačným otvorom, ktorý zabraňuje 
bolesti bruška spôsobené hltaním vzduchu. Taktiež 
osemdesiate roky priniesli mnoho zmien. Podarili 
sa prvé umelé oplodnenia, opäť vzrástla pôrodnosť 
a materinská starostlivosť mala väčšiu prioritu 
než kedykoľvek predtým. Začali sa vyrábať prvé 
„opatrovateľky (baby vysielačky)“ zdokonaľovať 
detské autosedačky, NUK matkám ponúkol prsné 
vankúšiky a prsné pumpy pre jednoduchšie kojenie, 
sortiment sa rozšíril taktiež o detské zubné kefky, 
hryzadlá a nočníky. Predstavený bol taktiež prvý 
parný sterilizátor pre praktickú dezinfekciu.

 V deväťdesiatych 
rokoch vedecké 
štúdie ukázali, že pri 
cumlíkoch a sacích 
cumlíkoch nezáleží 
len na tvare, ale aj na 
veľkosti. NUK okamžite 
zareagovala ako 
prvý na svete začal 
vyrábať sacie cumlíky 
a cumlíky, ktoré 

„rastú s dieťaťom“. Na trhu sa objavili taktiež prvé 
uzatvárateľné hrnčeky na pitie a cumlíky NUK Geni-
us s vylepšeným tvarovaním.

Aj v poslednom desaťročí NUK naďalej potvrdzuje 
svoje motto, že „Rozumie životu“. Na trh uviedol 
nové hrnčeky na učenie 1-2-3, vďaka ktorým si malé 
deti hravo osvoja samostatné pitie a opäť ako prvý 
na svete predstavil NUK Thermo Light, prvý šetrný 
ohrievač jedla bez použitia vody. Taktiež sa objavila 
nová rada sacích cumlíkov NUK First Choice+ pre 
ešte pohodlnejšie kŕmenie. Kto vie, čo prinesie 
budúcnosť. Jedno je ale isté: NUK si pôjde ďalej 
za vývojom nových produktov, ktoré budú čerpať 
inšpiráciu z toho najdôležitejšieho – zo samotných 
detí a ich spokojných životov.

„Už 60 rokov vkladáme  
všetku energiu do vývoja detských 
produktov. V samotnom Nemecku 
sme doteraz pomohli rásť viac ako  

50 miliónom detí.“

Už od  
roku 1956 

RozUmieme  
ž̌ivotU

60 RoKov plNý́ch iNš̌piRá́cií

Všetko to odštartovalo jedným 
revolučným vynálezom



Naše vysoké nároky na kvalitu, nekompromisné používanie nezávadných surových ma-
teriálov a dôraz na ochranu životného prostredia viedli k tomu, že sme prestali pri výrobe 
používať polykarbonáty s obsahom BPA dlho pred oficiálnym zákazom.

RozUmieme ž̌ivotU

NUK rastie s vaším diet́at́om 
systematicky

PomoCNÍCi PRi DoJč̌eNí

Dajte svojmu diet́at́u to 
najlepšie už od začiatku

Mäkšia
Supermäkký silikónový vankúš 
s jemným vzorom na príjemnú 
masáž a perfektné priľnutie 
k prsníku.

Jemnejšia
Sacia sila je plne nastaviteľná –  
na maximálnu spokojnosť.

Efektívnejšia
2-fázový sací rytmus stimuluje 
prirodzený sací rytmus bábätiek 
pri dojčení.

NUK prsná  
pumpa Luna

NUK prsná pumpa 
Jolie

NUK kontajner na 
materské mlieko

NUK prsné  
vložky

NUK prsné 
klobúčiky



Extra mäkký 
Cumlík NUK je veľmi tenký a pružný,  
čo minimalizuje tlak na čeľuste a riziko  
nesprávneho rastu zubov.

Viac miesta
Sploštený tvar poskytuje optimálny 
priestor na jazyk a jeho prirodzený 
pohyb pri saní.

Ortodontický tvar NUK
Originálny tvar cumlíkov 
NUK podporuje zdravý vývoj 
čeľustí. Zubní lekári ho vyvinuli 
tak, aby napodobili príklad 
matky prírody.

Ventilačný systém NUK
Všetky cumlíky NUK majú 
špeciálny ventilačný systém NUK. 
Vzduch môže unikať ventilom na 
náustku, preto cumlík zostáva 
mäkký, udržiava si tvar a pomáha 
prevencii nesprávneho vývoja 
čeľustí.

Koncept veľkostí 
Tento sortiment ponúka vhodnú 
veľkosť cumlíka pre každý vek. 

Jednotlivé veľkosti cumlíka je 
vždy potrebné zvoliť podľa indivi-
duálneho stupňa vývoja dieťaťa.

NUK Classic
Kvalita od samého začiatku: NUK klasické cumlíky sú rovnako dobrá voľba dnes ako  

aj pred rokmi. Sú prirodzene tvarované tak, aby vyhovovali detským čeľustiam.

NUK Freestyle
Najnovšia rada cumlíkov NUK, ktoré sú vďaka svojim veľkým ventilačným 

otvorom veľmi šetrné k detskej pokožke.

NUK Trendline
NUK cumlíky Trendline prichádzajú v mnohých rôznych farbách a vzoroch,  

od obľúbeného Mickey Mouse až po Den & Noc cumlíky, ktoré svietia v tme.

JAZyK JAZyK

Prirodzený tvar
Cumlík NUK je špeciálne vytvarovaný na 
simuláciu matkinho prsníka pri dojčení, 
takže navodzuje pri saní príjemný pocit.

vý́voj dUtiNy Ú́StNej

Naše cumlíky spĺňajú mnoho očakávaní 
vd́aka našej 60ročnej skúsenosti

Svieti  
v tme



Prirodzené a tvarované podľa čeľuste
Špeciálny tvar NUK je podobný matkinmu 
prsníku pri dojčení.

Klinicky dokázané**:  
Prirodzený a ortodontický tvar NUK je podobný matkinej bradavke pri dojčení a je vhodný najmä vtedy, keď 
striedate dojčenie a kŕmenie z fľaše.

Ďalšie informácie nájdete na: www.nuk.com/research.

*

Extra mäkké
Vďaka novej mäkkej časti sa sací cumlík 
ešte lepšie prispôsobí detským ústam.

Menej koliky
Nový protikolikový ventilačný systém 
zabezpečuje prirodzený prietok, čím 
pomáha vášmu dieťaťu, aby pri pití 
neprehĺtalo priveľa vzduchu.

* Od 1. 6. 2011 je na európskom trhu zakázaný predaj fľaštičiek obsahujúcich BPA. NUK však upustil od polykarbónových fliaš, ktoré obsahujú 
BPA, ešte oveľa skôr pred týmto konečným zákazom EÚ, preto označuje svoje produkty ako BPA-free.

** Moral, A. et al.: Mechanika satia: rozdiel medzi fľašami na kŕmenie a dojčenie. BMC Pediatrics 2010; 10:6

Protikolikový ventilačný 
systém NUK
Protikolikový ventilačný systém 
NUK minimalizuje detskú 
koliku spôsobenú škodlivým 
prehĺtaním vzduchu.

Koncept veľkostí
Sací cumlík NUK rastie s vaším 
dieťaťom, preto nie je ani príliš 
veľký, ani príliš malý. 

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

Malý otvor na riedke tekutiny, ako sú 
materské mlieko, čaj, voda.

Stredný otvor na mlieko.

Veľký otvor  
na kašovitú stravu.

S

L

Kŕ́meNie KojeNcov

Prirodzené pitie rovnako ako pri kojení 
NUK First Choice+

Silikonové 
sacie  

cumlíky

Latexové 
sacie 

cumlíky

6+0–6 6–18

First Choice+

Praktické široké hrdlo fliaš tejto rady je úplne kompatibilné 
so sacími cumlíkmi First Choice+.

New Classic
NUK New Classic je prvá generácia úzkych fliaš, ktoré kombinujú tvar klasickej 

úzkej fľaše s praktickým širokým hrdlom fliaš rady First Choice. Fľaštičky sú úplne 
kompatibilné so sacími cumlíkmi First Choice+.



First Choice 
f ĺaše

First Choice 
f ĺaše na učenie

Trainer Cup 
bez náustku

Active Cup 
s mäkkým  
náustkom

Kiddy Cup 
s nekvapkajúcim 

náustkom

Flexi Cup 
s ohybnou  
slamkou

Junior Cup 
s push-pull 
náustkom

Sports Cup 
s push-pull 
náustkom

0 mesiacov + 6 mesiacov + 8 mesiacov + 12 mesiacov + 24 mesiacov + 36 mesiacov +

Deti sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Každým dňom vedia toho viac, urobia ďalší krôčik, povedia nové slovko alebo 
vyrastú o ďalší centimeter. Z takého rýchleho objavovania sveta môžu dostať poriadny smäd. Produkty rady 
First Choice je možné vzájomne kombinovať: viečka, náustky a fľaštičky sú vzájomne vymeniteľné.

A pretože by mali uľahčiť každodenný život taktiež mamičkám, dajú sa ľahko umyť a dať dohromady i potom, 
čo spadnú napr. do pieskoviska. Ste pripravení na nové dobrodružstvá? 

Behom prvých mesiacov je strava pre dieťa veľmi dôležitá. Po kŕmení však zostávajú vo fľašiach mliečne 
škvrny a zvyšky hutnejšej stravy. Aby bolo najlepšie postarané i o detské fľašky, vznikol NUK Umývací  
prostriedok na fľaše a sacie cumlíky, založený výhradne na prírodných substanciách.

oD NaRoDeNia až̌ po ŠKolá́Ka vš̌etKo K fľ́aŠtič̌Ká́m

Učit́ sa jest́ a pit́  je pre diet́a zábavou Čistenie i ohrievanie je hračka

NUK Thermo Rapid – elektrická  
ohrievačka na kojenecké fľaše 

NUK dózičky na 
detské pochúťky

NUK detské  
lyžičky

NUK detská miska 
s 2 viečkami a prísavkou

NUK desiatový  
box

NUK Vapo 2 v 1 
parný sterilizátor fliaš

NUK kefka na fľaše 2 v 1 
s kefkou na sacie cumlíky

NUK umývací prostriedok na 
fĺaštičky a sacie cumlíky
•	 Pre jemné umývanie detského riadu

•	 Založený na prírodných substanciách

•	 Neobsahuje alergénny parfém ani farbivo

•	 Obzvlášť efektívny proti mliečnym škvrnám 
a zvyškom hutnejšej stravy, obilnín a džúsov

•	 Ľahko vypláchnuteľný – bez zanechania 
zvyškov

•	 Hodnota pH neutrálna k pokožke

•	 Zloženie na báze obnoviteľných zdrojov

•	 Účinná látka biologicky ľahko odbúrateľná



Kompatibilita produKtov

36+ m

24+ m

12+ m

6–18 m

0–18 m

0–18 m

New ClassicClassic First Choice+ Fľaše na 
učenie

Active Cup Kiddy Cup Flexi Cup Junior Cup Sports Cup



StaRoStlivoSť̌ a hygieNa BezPeč̌NoSť̌

Starostlivost́ a starost́ o našich najmenších Detský monitor – 100% bez rušenia

Detský bezdotykový teplomer FLASH
Meranie nie len telesnej teploty pomocou infračerveného 
senzoru. Teplota detského tela je dôležitým ukazovateľom 
zdravia dieťaťa, rodičia potrebujú  mať možnosť zmerať 
dieťaťu teplotu presne a ľahko. Bezdotykový teplomer 
Flash umožňuje odmerať teplotu na čele behom  
1 sekundy. Je vhodný taktiež na meranie povrchovej 
teploty detskej výživy a detského kúpeľa.

Opatrovateĺka (baby 
vysielačka) VIDEO ECO Control
Majte všetko pod dokonalou kontrolou 
s digitálnou video Opatrovateľkou NUK ECO 
Control, ktorá je vybavená funkciou nočného 
videnia. Obsahuje integrovaný senzor, ktorý 
monitoruje teplotu v detskej izbe. Vďaka ECO 
módu vysiela opatrovateľka len vtedy, keď 
zachytí zvuk, takže funguje bez vyžarovania 
zbytočných rádiových vĺn.

Sada kefka + hrebienok na vlasy ECO ControlDetské zdravotné nožničky EASy Control 200Teplomer do kúpeľa ECO Control+ s displejom 



vý́voj dutiny ú́stnej
Vývoj dutiny ústnej je u detí dôležitý pre ich všeobecný zdravý 
vývoj. Preto NUK spolu s dentálnymi špecialistami vyvinul systém 
starostlivosti o dutinu ústnu. Všetky produkty tejto kategórie majú 
taký design, aby vyhovovali najmä požiadavkám zdravotných sestier, 
lekárov, rodičov a samozrejme detí na celom svete.

Hrýzatká Masážne kefky Zubné kefky

3–12 mesiacov 6–15 mesiacov 12–36 mesiacov

Set detskej zubnej pasty  
a náprstku na čistenie zubov
NUK zubná pasta a náprstok doplňuje radu NUK Oral-
Care. Skladá sa zo špeciálnej zubnej pasty pre kojenca 
a náprstku na čistenie prvých zúbkov. Zubná pasta je bez 
cukru a umelých sladidiel s jablkovo banánovou príchuťou. 
Obsahuje enzýmy, ktoré sa vyskytujú v materskom mlieku 
a posilňujú prirodzenú obranyschopnosť dutiny ústnej. 
Zubná pasta neobsahuje fluorid a jej použitie je bezpečné.



Keď sa deti hrajú, je to ich spôsob, ako objavovať svet. Už 
od útleho veku a s fascinujúcou zvedavosťou tak zamestná-
vajú sami seba, rovnako neznámymi predmetmi, ako svojimi 
obľúbenými hračkami a skúšajú tak všetky svoje zmysly.

K dispozícii sú hrajúce zvieratká, uspávací mazlíkovia, pískatka do ruky, 
hračka s klipom, plyšové knižky, hračky na zavesenie, hudobné kolotoče 
aj celé 3D deky na hranie.

Dve atraktívne rady podporia vývoj miminka a stanú sa mazlíčkom pre celú rodinu

Vediet́, že je všetko čisté, 
je skvelý pocit

Rada výrobkov NUK vyvinutá špeciálne  
pre domov s deťmi
Mlieko, mrkvové pyré a ovocné šťavy sú len časťou úloh, 
s ktorými sa musia maminky vyrovnať, keď čistia oblečenie 
svojho dieťatka a jeho okolia. To je dôvod, prečo NUK vyvi-
nul rad výrobkov pre domácnosť s deťmi. Pôsobí obzvlášť 
na „detské“ škvrny a pritom sú stále veľmi šetrné. Majú 
zloženia na prírodnej báze  a sú dermatologicky testované.

PraniePlyšové́ Hrač̌ky

Malé zvieratká, veĺká zábava

Malá zvířátka, velká zábava

Tajomstvo lesa ukáže deťom 
milučká sovička a medvedík.

Zábavou na plavárni deti prevedie 
veselý sloník a hrošica.

ČUCh hMaT SlUCh ZraK ChUť



 rozhovory s lekármi

 rady maminkám

 testy produktov

 videa

 návody

 novinky

NUK je registrovaná obchodná značka spoločnosti MAPA GmbH/Germany.

SledUjte Ná́S Na:

youtube NUK cz/SK
Fb NUK cz/SK
www.NUK.cz


