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With
care

for
babies!

З турботою
         про малюків!

Products of “Kievguma” LLC are known on the market 
for more than 87 years, so many generations have grown 
on using the products of this domestic manufacturer, and, 
therefore, this appears to be the most important quality 
confirmation of our products, which, meanwhile, have won 
love of our little customers and trust of their parents.
Availability of modern European equipment, use of 
environmentally friendly materials, quality control of 
products at all stages of production and, undoubtedly, 
many years of experience allow us to make products safe 
for child’s health. The baby products of TM Flowers of Life 
passed clinical trials and acquired registration certificates 
and sanitary and hygienic certificates of the Ministry of 
Health Care of Ukraine. Their production corresponds to 
the requirements of the international quality standards ISO 
9001: 2008 and EN ISO 13485:2012.

Турбота про малюків стала головним
пріоритетом при створенні нової торгової марки 
Flowers of Life, яка об’єднала в собі високу якість
і безпеку, яскравий сучасний дизайн, а також
широкий асортимент товарів, необхідних в перші 
роки життя дитини.

Продукція ТОВ «Київгума» відома на ринку більше 87 років, багато поколінь виросло, користуючись виробами 
вітчизняного виробника і це найголовніше підтвердження якості нашої продукції, яка за цей час завоювала 
любов маленьких клієнтів і довіру їх батьків.
Наявність сучасного європейського обладнання, використання екологічно чистих матеріалів, контроль якості 
виробів на всіх етапах виробництва і, безсумнівно, багаторічний досвід роботи дозволяють виготовляти без-
печну для здоров’я дитини продукцію. Дитячі вироби TM Flowers of Life пройшли клінічні випробування, мають 
реєстраційні свідоцтва і санітарно-гігієнічні висновки Міністерства охорони здоров’я України, а виробництво 
відповідає вимогам міжнародних стандартів якості ISO 9001: 2008 і EN ISO 13485:2012.

Babycare has become a top 
priority in the creation of a new 
trademark, which combines 
high quality and safety, a bright 
modern design and a wide range 
of products necessary in the first 
years of a baby’s life.
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Нова лінійка продукції розроблена в яскравій кольоровій гамі. У лінійці TM Flowers of Life представлені різні
види сосок-пустушок з каучуку, силікону і латексу (класичної та ортодонтичної форми), асортимент виробів для
годування і догляду за малюком, а також безліч аксесуарів. Яскрава кольорова гамма і зручний дизайн «припадуть до 
смаку» кожному малюку.
ВСЕ, ЩО МИ СТВОРЮЄМО - МИ СТВОРЮЄМО З ЛЮБОВ’Ю І ТУРБОТОЮ!

   ЗМІСТ / CONTENTS

• Соски-пустушки латексні класичні  4 - 5 / Classic latex pacifiers  4 - 5

• Соски-пустушки каучукові ортодонтичні 6 - 7 / Orthodontic rubber pacifiers  6 - 7

• Соски-пустушки силіконові ортодонтичні 8 - 9 / Orthodontic silicone pacifiers  8 - 9

• Для годування 10 - 11 / For feeding  10 - 11

• Аксесуари 12 - 13 / Accessories 12 - 13

• Для догляду за малюком 14 - 18 / For baby care 14 – 18

The new product line is developed in bright colors. Various types of pacifiers made of rubber, silicone and latex (of classic and 
orthodontic form), assortment of products for baby feeding and caring, as well as many accessories are presented in the line of TM 
Flowers of Life. Bright colors and comfortable design “will hit the taste” of every baby.
EVERYTHING WE CREATE - WE CREATE WITH LOVE AND CARE!



Соня
Без кільця
No ring

Анюта

Сонячна   посмішка
Sunny smile

Aniuta

Sleepy
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BPA
FREEНатуральний каучук

Natural rubber

Класична кругла
Classic round form

соски-пустушки латексні класичні /
classic latex pacifiers

• Виготовлені з високоякісного натурального латексу / Made of high quality natural latex

• Завдяки класичній формі і м’якій структурі балончика імітують форму соска матері / Due to the  

   classic shape and soft structure of a ball, they imitate mother’s nipple shape

• Яскрава, зручна, безпечна фурнітура / Bright, convenient, safe fittings

• Мають вентиляційні отвори для запобігання утворенню подразнень навколо рота дитини /  

   Have ventilation holes to prevent irritations around baby’s mouth

• Не містять «Бісфенол-А» / Do not contain “Bisphenol-A”

Для заспокоєння, задоволення смоктального рефлексу у дітей
To calm and satisfy children’s sucking instinct

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items
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Має захисний ковпачок, який забезпечує гігієнічність соски 
Has a protective cap that ensures the pacifier hygiene

З КОВПАЧКОМ
WITH CAP

Butterfly

Chamomel 2ak

Метелик
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Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: полімерний пакет
з картонним європідвісом
Individual packaging: plastic bag with 
cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 24 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 24 items



Соня

АнютаAniuta

Sleepy

Без кільця
No ring

Сонячна   посмішка
Sunny smile

6

BPA
FREE

Натуральний каучук
Natural rubber

Ортодонтична
Orthodontic pacifier 

соски-пустушки каучукові ортодонтичні /
orthodontic rubber pacifiers

• Виготовлені з високоякісного натурального каучуку / Made of high quality natural rubber

• Мають ортодонтичну форму балончика, яка сприяє розвитку правильного прикусу /

   Have an orthodontic form of a ball that helps to develop the anatomic occlusion

• Мають вентиляційні отвори для запобігання утворенню подразнень навколо рота дитини /

   Have ventilation holes to prevent irritations around baby’s mouth

• Яскрава, зручна, безпечна фурнітура / Bright, convenient, safe fittings

• Не містять «Бісфенол-А» / Do not contain “Bisphenol-A”

Для заспокоєння, задоволення смоктального рефлексу у дітей і формування
правильного прикусу
To calm and satisfy children’s sucking instinct and to form the anatomic occlusion

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items
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Метелик

Посмішка

Butterfly

Chamomel 2ak
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Smiley

Індивідуальна: полімерний пакет з картонним європідвісом
Individual packaging: plastic bag with cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб по 24 шт
Multiple packaging: corrugated box of 24 items

Має захисний ковпачок, який забезпечує гігієнічність соски
Has a protective cap that ensures the pacifier hygiene

З КОВПАЧКОМ
WITH CAP

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

• Дуже м’яка та еластична, швидко набуває температуру
   тіла дитини / Very soft and elastic, quickly acquires a child’s body  
   temperature
• Цільнокаучукова / All-rubber
• Соску можна використовувати як масажер для ясен /
   Pacifier can be used as a massager for gums



Соня

Анюта

Sunny smile

Aniuta

Sleepy
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BPA
FREE
BPA
FREE

Ортодонтична
Orthodontic pacifier 

соски-пустушки силіконові ортодонтичні /
orthodontic silicone pacifiers

• Виготовлені з високоякісного силікону / Made of high quality silicone
• Прозорі, еластичні, без запаху і кольору, міцні, довгий час зберігають свої властивості /
   Transparent, elastic, odorless and color-resistant, durable, retain their properties for a long time
• Мають ортодонтичну форму балончика, яка сприяє розвитку правильного прикусу /
   Have an orthodontic form of a ball that helps to develop the anatomic occlusion
• Мають вентиляційні отвори для запобігання утворенню подразнень навколо рота дитини /
   Have ventilation holes to prevent irritations around baby’s mouth
• Яскрава, зручна, безпечна фурнітура / Bright, convenient, safe fittings
• Не містять «Бісфенол-А» / Do not contain “Bisphenol-A”
• Не викликають алергічних реакцій / Do not cause allergic reactions

Для заспокоєння, задоволення смоктального рефлексу у дітей і формування
правильного прикусу
To calm and satisfy children’s sucking instinct and to form the anatomic occlusion

Високоякісний силікон
High quality silicone

Без кільця
No ring

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Сонячна   посмішка
Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items
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З КОВПАЧКОМ
WITH CAP

Butterfly

Chamomel 2ak

Метелик
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Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Має захисний ковпачок, який забезпечує гігієнічність соски
Has a protective cap that ensures the pacifier hygiene

Індивідуальна: полімерний пакет
з картонним європідвісом
Individual packaging: plastic bag with 
cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 24 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 24 items



125
 мл/ml

250
 мл/ml

Індивідуальна: коробочка
Individual packaging: box

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 24 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 24 items

125
 мл/ml

Маленька
Милашка

Милашка

Кошеня

Little Sweetty

Sweetty

Kitten

Індивідуальна: коробочка
Individual packaging: box

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 20 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 20 items

Індивідуальна: коробочка
Individual packaging: box

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб
Multiple packaging:
corrugated box
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BPA
FREE

Для годування дітей молоком, різними рідкими сумішами, соками, чаєм і т.п.
For feeding children with milk, various liquid mixtures, juices, tea, etc.

• Виготовлені з якісного матеріалу / Made of high quality material

• Не містять «Бісфенол-А» / Do not contain “Bisphenol-A”

• Не викликають алергічних реакцій / Do not cause allergic reactions

• Стійкі до багаторазової дезінфекції / Resistant to repeated disinfection

для годування / for feeding

• Комплект складається з поліпропіленової пляшки, соски молочної силіконової або каучукової,  
  фільтраційної сіточки для запобігання засмічення отвору соски і захисного ковпачка
• The kit consists of a polypropylene bottle, milk feeding nipples made of silicone or rubber, filtration 
   netting to prevent clogged nipple holes and a protective cap

• Пляшки мають чітку мірну шкалу для дозування вмісту
• Bottles have a clear measuring scale for dosing ingredients

• Комплект складається з м’якої силіконової пляшечки з ручками,  
   2-х сосок молочних силіконових і захисного ковпачка
• The kit consists of a soft silicone bottle with handles, 2 silicone milk  
   feeding nipples and a protective cap

• Можна використовувати як контейнер для зберігання
   і заморожування молока
• Can be used as a container for milk storage and freezing

• Пляшка має чітку мірну шкалу для дозування вмісту
• Bottle has a clear measuring scale for dosing ingredients

комплекти для годування / feeding kits

Високоякісний силікон
High quality silicone

Класична кругла
Classic round form

Натуральний каучук
Natural rubber
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Групова:
гофрокороб по 24 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 24 items

250
 мл/ml

125
 мл/ml

СонечкоSunny
Індивідуальна: коробочка
Individual packaging: box

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб
Multiple packaging: corrugated box
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• Міцна, еластична, прозора, без запаху і кольору / Durable, elastic, transparent,

   odorless and colorless

• Не викликає алергічних реакцій / Does not cause allergic reactions

• Має класичну форму, підходить до всіх стандартних пляшечок / Has a

   classical shape, suitable for all standard bottle types

• Імітує форму соска матері / Imitates mother’s nipple shape

• Може мати 1 або 2 отвори / Can have 1 or 2 holes

соска молочна силіконова / silicone milk feeding nipple 

• Зручна форма - завдяки ручкам, дитині комфортно тримати
   чашку в руках і вчитися пити самостійно
• Comfortable shape owing to the handles, a child can comfortably hold
   a cup in his hands and learn to drink on his own

• Має мірну шкалу для дозування вмісту
• Has a scale for dosing ingredients

чашка / cup

• Комплект складається зі скляної пляшки, соски молочної  
   силіконової або каучукової і захисного ковпачка
• The kit consists of a glass bottle, a silicone/rubber milk 
   feeding nipple and a protective cap

• Скляна пляшка не містить шкідливих речовин,
   легко стерилізується і миється
• Glass bottle does not contain harmful substances, easy to  
   sterilize and wash

• Виготовлена на основі натурального каучуку / Manufactured of natural rubber

• М’яка, еластична / Soft, elastic

• Має класичну форму, підходить до всіх стандартних пляшечок / Has a classical  
   shape, suitable for all standard bottle types

• Імітує форму соска матері / Imitates mother’s nipple shape

• Має 1 отвір / Has 1 hole

Змінна соска до комплектів для годування малюків
Disposable nipple baby feeding

соска молочна каучукова / rubber milk feeding nipple

Змінна соска до комплектів для годування малюків
Disposable nipple baby feeding

Індивідуальна: блістер по 2 шт або 1 шт
Individual packaging: blister pack of 1 or 2 items

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб
Multiple packaging: corrugated box

Індивідуальна: блістер по 2 шт або 1 шт
Individual packaging: blister pack of 1 or 2 items

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб
Multiple packaging: corrugated box

Індивідуальна: полімерний пакет з картонним
європідвісом по 1 шт
Individual packaging: plastic bag with cardboard euro hand 
tab of 1 item 

Індивідуальна: полімерний пакет з картонним європідвісом
Individual packaging: plastic bag with cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб по 16 шт
Multiple packaging: corrugated box of 16 items



Kolobok
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BPA
FREE

• Зберігає в чистоті соску-пустушку
• Keeps the pacifier clean

• Має зручну форму
• Has a comfortable shape

• Легко кріпиться до ліжечка, візочка або автокрісла 
• Easily attached to a crib, a stroller or a car seat

• Може використовуватися як іграшка-брязкальце для малюка
• Can be used as a toy-rattle for a baby

Для захисту пустушок від забруднень і втрати
To protect pacifiers from dirt and loss

футляр для соски-пустушки /
pacifier case 

• Має зручну кліпсу, завдяки якій легко   
   кріпиться до нагрудника,  до одягу   
   дитини, візочка та автокрісла

• Has a convenient clip due to which easily  
   attached to a breastplate, child’s clothes,  
   a stroller or a car seat

ланцюжок для соски-пустушки /
pacifier chain
Для закріплення соски-пустушки
To fix the pacifier

набір щіток / brush set
Для миття дитячих виробів для годування
For washing children’s products for feeding

• Велика щітка використовується для очищення пляшок, поїлок, чашок.
   Маленька ідеально підходить для чищення сосок всіх типів
• A large brush is used to clean bottles, feeders, cups. A small one is ideal for   
   cleaning all types of pacifiers

• Не дряпають і не пошкоджують поверхню виробів
• Do not scratch or damage the product surface

• Губка на кінці великої щітки дозволяє якісно і легко очистити дно пляшечки
• Sponge at the end of a large brush allows to easy and well clean the bottle bottom

Індивідуальна: полімерний пакет
з картонним європідвісом
Individual packaging: plastic bag
with cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб по 30 шт
Multiple packaging:
corrugated box of 30 items

Індивідуальна: полімерний пакет з картонним європідвісом
Individual packaging: plastic bag with cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб по 20 шт
Multiple packaging: corrugated box of 20 items

кольорова гама:
color range:

блакитний
blue

рожевий
pink
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аксесуари / accessories
• Яскравий сучасний дизайн / Bright modern design
• Виготовлені з якісних нетоксичних матеріалів / Made of high quality
   non-toxic materials
• Стійкі до багаторазової дезінфекції / Resistant to repeated disinfection
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масажери для ясен / massagers for gums
Для масування ясен дитини при прорізуванні зубів
To massage a baby’s gums while teeth cutting

• Виготовлені з натурального каучуку
• Made of natural rubber

• Мають рельєфну поверхню і зручну форму
• Have a contoured surface and a comfortable shape

• М’які та еластичні, завдяки чому забезпечують ніжне
   масування ясен малюка
• Soft and elastic, which provides a gentle massaging of
   a baby’s gums

• Можливо використовувати в якості іграшки
• It is possible to use as a toy

нагрудники дитячі з ПВХ покриттям /
kid aprons with PVC coating
Для захисту дитячого одягу від забруднень при годуванні
To protect children’s clothing from being stained while feeding

• Виготовлені з хлопкополіефірної тканини, на поверхню якої
   нанесено ПВХ покриття
• Made of cotton polyester fabric, the surface of which is
   polyvinyl chloride coating (PVC)
• Вологонепроникні, багаторазового використання
• Water resistant, reusable
• Завдяки формі максимально захищають одяг від забруднень
• Due to the form, they protect clothing being stained
• Зручні у догляді, легко перуться
• Comfortable to clean, easily washable

кольорова гама: мікс / color range: mix

Натуральний каучук
Natural rubber

РибкаFish

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб по 40 шт 
Multiple packaging: corrugated box
of 40 items

Індивідуальна: полімерний пакет
з картонним європідвісом
Individual packaging: plastic bag with
cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб по 40 шт (1 шт в пакеті)  
                гофрокороб по 24 шт (3 шт в пакеті)
Multiple packaging: corrugated box of 40 items
                                (1 item in the bag)
                                corrugated box of 40 items
                                (3 items in the bag)

Індивідуальна: полімерний пакет
з картонним європідвісом – 1 шт; 3 шт 
Individual packaging:plastic bag with cardboard
euro hand tab of 1 item; 3 items
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аспіратор назальний (спринцівка Б-2 АСП) /
nasal aspirator (syringe Б-2 ACП)

спринцівки з твердим наконечником
(тип Б) / syringes with a hard tip (B type)

• Виготовлені з високоякісного ПВХ / Made of high quality PVC
• Поверхня виробів гладка і травмобезпечна / The product surface is  
   smooth and trauma-safe
• Стійкі до багаторазової дезінфекції / Resistant to repeated disinfection

для догляду за малюком / for baby care

Для спринцювання, іригації (зрошення) і відсмоктування 
рідини з порожнини організму
For syringing, irrigation (watering) and suction of fluid from the 
body cavity

спринцівки / syringes

спринцівки з м’яким наконечником (тип А) /
syringes with a soft tip (A type)

• Мають м’який гнучкий наконечник, цільні
• Have a soft flexible tip, one-piece

• Ае-3 – об’єм 30 мл
• Ae-3 - volume of 30 ml

• Ае-5 – об’єм 45 мл
• Ae-5 - volume of 45 ml

Індивідуальна: блістер
Individual packaging: blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб
Multiple packaging: corrugated box 

Індивідуальна:
блістер
Individual packaging:
blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб
Multiple packaging:
corrugated box 

• Мають твердий знімний наконечник
• Have a hard removable tip

• Бе-1 - об’єм 25 мл
• Be-1 - volume of 25 ml

• Бе-3 - об’єм 40 мл
• Be-3 - volume of 40 ml

Індивідуальна:
блістер
Individual packaging:
blister pack

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова:
гофрокороб
Multiple packaging:
corrugated box 

• Об`єм 50 мл
• Volume of 50 ml

• Складається з балона (ПВХ) і пластикового наконечника
• Consists of a bulb (PVC) and a plastic tip

• Ефективно і безболісно видаляє слиз з дитячого носика
• Effectively and painlessly removes mucus from a baby’s nose
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спринцівки з твердим наконечником
(тип Б) / syringes with a hard tip (B type)

спринцівки з м’яким наконечником (тип А) /
syringes with a soft tip (A type)

Використовуються в якості підкладного матеріалу, для покриття сповивальних
столиків, дитячих ліжок та візочків
Used as a lining material for covering changing tables, baby cots and strollers

клейонки підкладні / baby sheets

клейонка підкладна гумотканева /
baby sheets rubber-fabric

• Виготовлена на основі бавовняної тканини
• Manufactured of the cotton-based material

• Еластичні, «дихаючі», водонепроникні, паропроникні / Elastic, breathable,   
   waterproof, vapor permeable
• Швидко набувають температуру тіла людини / Quickly acquire the temperature
   of a human body
• Багаторазового використання / Repeated use
• Безпечні для здоров’я дитини / Safe for a child’s health
• Ширина клейонки - не менше 0,7 м / Sheet width of at least 0,7 m

кольорова гама:
color range:

блакитний
blue

зелений
green

клейонка підкладна з ПВХ покриттям «Колорит» /
baby sheets with “Kolorit” PVC coating

• Виготовлена на основі поліефірної тканини, на лицьову  
   сторону якої нанесено ПВХ покриття
• Made of polyester-based fabric, the front side of which has a 
   polyvinyl chloride (PVC) coating

• Завдяки ПВХ покриттю усуває «ефект холодного дотику»
• Due to PVC coating, there is no “cold touch effect” 

кольорова
гама:

color range:

блакитний
blue

жовтий
yellow

рожевий
pink

білий
white

Індивідуальна: полімерний пакет з європетлею 1мх1,4м; 2мх1,4м
Individual packaging: plastic bag with cardboard euro hand tab – 1mх1,4m; 2mх1,4m

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб 1мх1,4м – 20 шт, 2мх1,4м – 20 шт
Multiple packaging: corrugated box 1mх1,4m – 20 items, 2mх1,4m – 20 items 

Індивідуальна: полімерний пакет 1м; 2м
Individual packaging: plastic bag of 1m; 2m

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб 1м – 30 шт, 2м – 20 шт
Multiple packaging: corrugated box 1m – 30 items,
2m – 20 items
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тип
А1

type

в’язаний
чохол

з кишенею

об`єм 1л (з урахуванням граничних відхилень)
volume of 1l (limit deviations included)

• Завдяки чохлу грілка довше утримує тепло / Due to the case,
   the heater keeps heat longer
• Чохол перешкоджає перегріву і створює комфорт при використанні /
   The case prevents overheating and creates comfort when used
• Підходять для багаторазового і тривалого застосування /
   Suitable for repeated  and prolonged use

для догляду за малюком / for baby care

Для місцевого зігрівання тіла (грілка з пробкою)
For local warming of the body (a heater with a stopper)

грілки гумові тип А1 і А2 в чохлах  /
A1 and A2 type rubber heaters in cases

knitted 
cases with a 
pocket

тип
А2

type

в’язаний
чохол

з малюнком

об`єм 2л (з урахуванням граничних відхилень)
volume of 2l (limit deviations included)

patterned 
knitted 
cases

Індивідуальна: полімерний пакет з європетлею
Individual packaging: plastic bag with cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб по 15 шт
Multiple packaging: corrugated box corrugated box of 15 items
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тип
А2

type

Чохли
з футеру

об`єм 2л (з урахуванням граничних відхилень)
volume of 2l (limit deviations included)

Molettone 
cases

Індивідуальна: полімерний пакет з європетлею
Individual packaging: plastic bag with cardboard euro hand tab

УПАКОВКА / PACKAGING

Групова: гофрокороб по 15 шт
Multiple packaging: corrugated box corrugated box of 15 items

кольорова
гама:

color range:

блакитний
blue

помаранчевий
orange
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• Пляшка для годування 125 мл - 1 шт / Feeding bottle 125 ml - 1 item
• Пляшка для годування з ручками 250 мл - 1 шт / Feeding bottle with handles 250 ml - 1 item
• Соска молочна каучукова - 2 шт / Rubber milk feeding nipple - 2 items
• Соска молочна силіконова - 2 шт / Silicone milk feeding nipple - 2 items
• Соска-пустушка латексна - 1 шт / Latex pacifier - 1 item
• Соска-пустушка латексна з захисним ковпачком - 1 шт / Latex pacifier with a protective cap - 1 item
• Соска-пустушка силіконова - 2 шт / Silicone pacifier - 2 items
• Соска-пустушка цільнокаучукова - 1 шт / All-rubber pacifier - 1 item
• Ланцюжок - 1 шт / Chain - 1 item
• Щітка для пляшечки - 1 шт / Bottle brush - 1 item
• Щітка для соски - 1 шт / Nipple brush - 1 item
• Спринцівка з м’яким наконечником, Ае-3 - 1 шт / Syringe with a soft tip, Ae-3 - 1 item
• Спринцівка з м’яким наконечником, Ае-7 - 1 шт / Syringe with a soft tip, Ae-7 - 1 item
• Нагрудник дитячий - 1 шт / Kids apron - 1 item
• Спринцівка Б-2 АСП (Аспіратор назальний) - 1 шт / Syringe B-2 AСП (Nasal aspirator) - 1 item
• Клейонка підкладна з ПВХ покриттям «Колорит», розмір 0,7 (± 0,02) х1,0м - 1 шт / Baby sheet with  
 “Kolorit” PVC coating Dimensions – 0.7 (± 0.02) x1.0 m - 1 item

комплектність: /
kit components

• Комплект складається з найнеобхідніших  
   речей для годування і догляду за малюком  
   в перший рік життя
• The set consists of the most necessary  
   accessories for baby feeding and caring in  
   the first year of life

• Вироби, що входять до складу
   комплекту, виготовлені
   з високоякісних матеріалів,
   безпечних для дітей
• The products included in the kit are  
   manufactured of high quality
   materials, safe for children

• Упакований в яскраву сучасну
   упаковку
• Packed in bright modern packaging

для догляду за малюком / for baby care

«КОМПЛЕКТ ПОДАРУНКОВИЙ ДЛЯ НЕМОВЛЯТ» /
«BABY GIFT SET»
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ДЛЯ
ЗАПИСІВ

NOTES

TM FLOWERS OF LIFE - зареєстрована торгова марка ТОВ «КИЇВГУМА», Україна.
Даний каталог містить загальну ознайомчу інформацію про види, типи, модифікації,
призначення та характеристики продукції виробництва ТОВ «Київгума». Детальна інформація 
та інструкція із застосування вказана на упаковці кожного виробу.

TM FLOWERS OF LIFE is the registered trademark of “KIEVGUMA” LLC, Ukraine. 
This catalogue contains general information about the types, modifications, purpose and 
characteristics of the products manufactured by “Kyivguma” LLC. Detailed information and 
instructions for use are given on the packaging of each product.

УВАГА! Колір виробів, представлених в даному каталозі, може відрізнятися від надрукованого 
зображення, тому що поліграфічна продукція не забезпечує абсолютної передачі кольору.
Виробник може змінювати кількість виробів в індивідуальній та груповій упаковці.
ATTENTION! The color of the products presented in this catalogue may differ from the printed 
image, due to the fact that printed products do not provide absolute color rendition.
The manufacturer can change the number of products in the individual and multiple packages.
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