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العناية اليت يستحقها طفلك

اآلباء  ثقة  على  حازت  فرنسية  تجارية  عالمة  أوبتيمال 
واألمهات.

تمكنت أوبتيمال منذ عام 2006 من تحقيق مكانة لها في 
األسواق من خالل تواجدها في أكثر من 5000 صيدلية 

حول العالم.
بفضل 15 عاًما من الخبرة، اكتسبت أوبتيمال شبكة توزيع 
واسعة واحتّلت مكانة رائدة في قطاع الصحة ومستلزمات 
األطفال لتمّيزها في الجودة وخدمة العمالء وتنوّع منتجاتها 

ونمّوها المستمر.
الرضع  لألطفال  والهدوء  الراحة  السعادة،  تمنح  أوبتيمال 
واألمهات واألسرة بكاملها، حيث تضمن اإللتزام، النزاهة، 
الثقة والتنوع لتقدم للعمالء خدمات تلبي جميع احتياجاتهم.

املقدمة
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األطبــاء  ينصــح  لذلــك  الطبيعيــة  الرضاعــة  فوائــد  نــدرك جميًعــا 
بحليــب األم باعتبــاره التغذيــة المثاليــة للطفــل فــي ســنته األولــى، 

وُيســتكمل بعــد ذلــك بالطعــام الصلــب بعــد 4 أشــهر.

ومــع ذلــك، غالبــًا مــا تضطــر األمهــات اليــوم إلــى أن توّفــق مــا بيــن 
الرضاعــة الطبيعيــة والمســؤوليات األخــرى التــي تترّتــب عليهــا، أو 
قــد ترغــب فــي إشــراك أفــراد األســرة اآلخريــن فــي إطعــام الطفــل. 
لذلــك، طــّورت أوبتيمــال مجموعــة مــن مضخــات حليــب الثــدي 

لجعــل الرضاعــة الطبيعيــة مريحــة ومثاليــة. 

الرضاعة الطبيعية
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مضخات حليب الثدي اليدوية ذات المالئمة الطبيعية 

أكياس تخزين حليب الثدي

شافطة حليب األم األكثر راحة في توفير حليب طبيعي يتدّفق بسهولة أكثر
• وضعية إفراز الحليب براحة أكثر فريدة من نوعها.

• وسادة تدليك ناعمة مع ملمس دافئ للتحفيز بلطف.
اعة وحلمة للجمع بسهولة بين الرضاعة الطبيعية  • تتضمن رضَّ

اعة.  والرضَّ
• يساعد ضغط الشفط اللطيف على تصحيح الحلمات المقلوبة.

• تتوافق مع منتجات التغذية.
• زجاحة إضافية مع المنتج.

قابلــة للتكيــف مــع أي حجــم للثــدي، تزيد من تدفق الحليب وتمنع 
التهاب الغدد الثديية أثناء إستخراج الحليب.

√ 100 ٪ سيليكون آمن لإلستعمال الصحي وخال من مادة 
الــبيسفينول، مواد غير سامة، عديمة الرائحة.

√ تصميم متكامل موحد.

التعليمات :
إضغطي على كرة السيليكون باستمرار إلستخراج الحليب من    •

الثدي.
في الوقت نفســه، دّلكي الثدي لتســهيل تدفق الحليب.   •

- مثالي لتخزين وتجميد حليب الثدي
- 200 مل +

- كيس بسحاب مزدوج لإلقفال
- كيس قابل للثبات بمجّرد فتحه

- 25 + 5 أكياس مجاًنا

مضخات حليب الثدي اليدوية

مضخة حليب الثدي القابلة للعصر من مادة السيليكون

OPB - 1059

OPB - 1080

• أفضــل ُمســّكن للثــدي، ولألمهــات المرضعــات اللواتــي يعانيــن مــن التشــنج أو مــن تــورم الثدييــن. تعمــل 
فــي يــد واحــدة فقــط.

)شكل خاص قريب إلى حد كبير من الرضاعة الطبيعية(

عيار صغير يسّهل عملية السكب

مالئم
للتجميد 

ال يصلح 
للغليان 

ال يستخدم في 
الميكروويف

 جمموعة
متكاملة

OPB - 1079

OPB - 1052
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مضخة حليب الثدي الكهربائية المزدوجةمضخات حليب الثدي الكهربائية 

قابلة للحمل / قابلة للشحن / إيقاف مؤقت

 • ضخ فعال وبدون ألم
 • 3 مراحل وظيفية: تحفيز، شفط، ومرحلة تحّددينها كما ترغبين

 • 5 مستويات للتحكم في السرعة | 9 مستويات للتحكم بالقّوة
 • درع ثدي ناعم

 • نظام يمنع التســّرب
 • ذاكرة تحفظ اإلعدادات السابقة

 • ذو صوت خفيف مع زر كتم للصوت
 • أزرار تحّكم عبر اللمس مع قفل لألطفال

• صغيرة الحجم بتصميم بسيط

خفيفة / قابلة للحمل / قابلة للشحن

•  ذو صــوت خفيــف غيــر مزعج
• 25 مستوى للتحّكم بقّوة الشفط

• 3 أنــواع مــن الترددات 
• مستويات تدليك قابلة للتعديل

• نظام يمنع التســّرب
• شاشة رقمّية واضحة

USB تعمل عبر محّول الطاقة أو عبر كابل ال •
• سهلة اإلستعمال والتركيب

• تقوم بشفط الحليب بسهولة ودون ألم

خفيفة / قابلة للحمل / قابلة للشحن

•  ذو صــوت خفيــف غيــر مزعج
• 15 مستوى للتحّكم بقّوة الشفط، دورتان للتحفيز

• 3 أنــواع مــن الترددات 
• 10 مستويات للتدليك

• نظام يمنع التســّرب
• شاشة رقمّية واضحة

USB تعمل عبر محّول الطاقة أو عبر كابل ال •
• سهلة اإلستعمال والتركيب

• تقوم بشفط الحليب بسهولة ودون ألم

مصنوعة من السيليكون السائل0 ٪ بيسفينول أ )خال من BPA(قابلة للتعديل ومريحةآمنة لإلستخدامإستخراج حليب سهل

OPB - 1305

OPB - 1306OPB - 1307
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مضخة حليب الثدي الكهربائية المزدوجة بمحّركينمضخة حليب الثدي الكهربائية المزدوجة

قابلة للحمل / قابلة للشحن / إيقاف مؤقت

 • ضخ فعال وبدون ألم
 • 3 مراحل وظيفية: تحفيز، شفط، ومرحلة تحّددينها كما ترغبين

 • 5 مستويات للتحكم في السرعة | 9 مستويات للتحكم بالقّوة
 • درع ثدي ناعم

 • نظام يمنع التســّرب
 • ذاكرة تحفظ اإلعدادات السابقة

 • ذو صوت خفيف مع زر كتم للصوت
 • أزرار تحّكم عبر اللمس مع قفل لألطفال

• صغيرة الحجم بتصميم بسيط

قابلة للحمل / قابلة للشحن / إيقاف مؤقت

 • ضخ فعال وبدون ألم
 • 4 مراحل وظيفية

 • 9 مستويات للتحكم بالقّوة
 • درع ثدي ناعم

 • نظام يمنع التســّرب
 • ذو صوت خفيف مع زر كتم للصوت

 • أزرار تحّكم عبر اللمس مع قفل لألطفال
• صغيرة الحجم بتصميم بسيط

• من الممكن إختيار جهة واحدة للشفط أو الجهتين سويًّا

OPB - 1268OPB - 1269
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أكسسوارات مضخة الثدي
 متوفرة بمقاسين:

 - 24 مم
 - 27 مم

 • تتوافق مع مضخات الثدي من أوبتيمال
 • ذو درع ثدي ناعم

 • طقم إستبدال صحي
• من مواد آمنة

 ماذا تتضّمن
 - رّضاعة حليب

 - غطاء للرّضاعة
 - قاعدة للرّضاعة

 - صّمام
 - جسم درع الثدي
- الحجاب الحاجز

 - غطاء الحجاب الحاجز
 - درع ثدي من السيليكون

 - غطاء الغبار
 - موصل

 - أنبوب رئيسي
 - أنبوب × 1

- غشاء احتياطي × 5 قطع

كبير )16 مم(متوسط )14 مم(صغير )12 مم(

30 فوطة ناعمة للثدي 

OPB - 1050

فوط الثدي الشديدة النعومة 

واقيات الحلمة  

مصممة إلمتصاص فائق، وتأمين الراحة الكافية

للمساعدة على مواصلة الرضاعة الطبيعية

• طبقة فائقة االمتصاص تمنع تسرب الحليب إلى المالبس. 
• ذو حواف لتأمين ثباتها على شكل الثدي بشكل مثالي.

• الصق مزدوج يثّبت الوسادة في مكانها.
• مواد طبيعية تسمح للبشرة بالتنفس. صحّية ولينة. 

• كل وسادة موضوعة في غالف فردي لضمان النظافة ولسهولة وضعها في الحقيبة. 

مصنوعة من مادة السيليكون الطبي الرقيق الناعم الملمس، 
والخالي من  الرائحة والطعم، كما أنها تحمي الحلمات المتقرحة 
أو المتشققة أثناء الرضاعة الطبيعية وتبقي الطفل على اّتصال 
مباشر مع أّمه. سيتحّسس طفلك بشرتك ويشتم رائحتها ويستمر 

في تحفيز الحليب أثناء الرضاعة، وسيعود إلى الثدي بسهولة بعد 
شفائه.

ضعي الواقي على الثدي وشــفة الطفل من حوله. دّلكي ثديك بلطف 
لتسهيل تدفق الحليب من الواقي للطفل.

• سهلة التعقيم
• تساعد وتحمي األم من األلم وااللتهابات

• مقاس واحد

صحية ومضادة 
للباكتيريا

قدرة امتصاص 
فائقة

رقيقة تسمح 
للبشرة بالتنفس

OPB - 1261 OPB - 1262

OPB - 1170OPB - 1171OPB - 1172
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معّقم البخار الرقمي  معّقم البخار الرقمي 

تّتسع لسبع زجاجات | لوحة عرض رقمية 
دليل ضوئي | حرارة فائقة

تعقيم في 8 دقائق فقط | ذو حاوية تعقيم كبيرة | قاعدة واسعة كي تحوي باقي 
األكسسوارات | ملقط إلزالة األدوات المعّقمة

OPB - 1071 OPB - 1118

نظافة جيدة | صحة جيدة  نظافة جيدة | صحة جيدة 

• مراحل مزدوجة: التسخين والتبريد الكترونيا.
• لوحة رقمية بضوئين أحمر مشرق / وأخضر لعرض مراحل دورة التعقيم من أجل استخداٍم آمن.

• مناسب لجميع الزجاجات من أي عالمات تجارية.
• حاوية تعقيم كبيرة، تستوعب ما يصل إلى 7 زجاجات رضاعة بعنق واسع.

• تعقيم في 9 دقائق ومحافظة على المحتوى معقًما لمدة 8 ســاعات.
• تعقيم أسرع وأفضل بواسطة قوة التسخين الفائقة.

 • تعقيم سريع يقتل الجراثيم المنزلية الضارّة دون استخدام مواد التنظيف الكيماوية.
.LED سهل االستخدام ذو شاشة عرض رقمية • 

• قاعدة تسخين من الستانلس ستيل.
 • ذو حاوية تعقيم كبيرة، تســتوعب ما يصل إلى 6 زجاجات رضاعة بعنق واســع.

• توقف تلقائي.
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أهــم  مــن  واحــدة  الطفــل  مراقبــة  ُتعــدُّ 
أوبتيمــال  قامــت  لذلــك  لرعايتــه.  الطــرق 
بتطويــر مجموعــة مــن المنتجــات للحفــاظ 
علــى ســالمة طفلــك حيــن ينــام فــي غرفــة 
نــوم طفلــك عبــر جهــاز  تابعــي  أخــرى.  
ودرجــة  وزنــه  وراقبــي  الطفــل   مراقبــة 
المرنــة   الحــرارة  موازيــن  بواســطة  حرارتــه 

الوقــت. طــوال 

أجهزة مراقبة الطفل
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0m+

OPB - 1400

جهاز مراقبة الطفل | راديو منخفض اإلنبعاثات | إنذار يذكرك بإطعام الطفل | نغمات موسيقية | جهاز إنارة بضوء النجوم

جهاز رقمي وآمن ملراقبة 
األطفال

راديو منخفض اإلنبعاثات

صفر إنبعاثات مبوجب براءة اختراع

صفر تأخر لإلرسال

إستعمال يفوق 60 ساعة بعد التشريج

إرسال دقيق لّلحظة نفسها حىت 650 متر

إنذار يذكّرك بإطعام الطفل

- يصــل نطــاق الجهــاز حتــى 650 متــرًا ليضمــن 
الغــرف. حــول  اإلشــارة  اســتقبال 

للشــحن  قابلــة  هــي  بالوالديــن  الخاّصــة  الوحــدة   -
ســاعة.  إلــى 24  تصــل  لمراقبــة 

- ميزة التحدث بنظام اإلتصال لطمأنة الطفل.
- نغمات لطيفة للطفل وإضاءة ليلّية.

تقدم لِك أوبتيمال راحة البال التامة وإمكانية اإلطمئنان على طفلك حتى وأنت خارج غرفته، عبر جهاز المراقبة الدقيق والمتعدد 
الوظائف. حيث تنّبهك التقنية الرقمية إلى أكثر األصوات انخفاضًا وُتمّكنك من اإلطمئنان على طفلك عبر اتصال مريح. 

يبعث الجهاز أيضًا بأضواء خافتة تبقي طفلك مستمتًعا وهادًئا.
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ميزان لقياس وزن وطول الطفل | يحمل لغاية 25 كلغ من الوزن
مراقبة صحية وشاملة لألطفال

•  ميــزان مصّمــم بمنصــة مريحة لوضعية الطفل.

•  قياس طول الطفل مع منّصة قابلة للتوسيع.
•  8 مستخدمين كحد أقصى. 

•  إمكانية مراجعة البيانات المسجلة سابقًا.
•  شاشة رقمّية كبيرة لسهولة قراءة النتائج.

•  زر الصفــر يطــرح وزن الحّفاضــات أو المالبــس.
•  مجهز بتقنية اإليقاف التلقائي للحفاظ على عمر البطارية.

الكل في واحد..
الميزان الرقمي 

لألطفال

OPM - 1329
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درجة حرارة الجسم، السطح، والغرفة | إنذار منّبه، ذاكرة تحفظ بيانات 32 اختبارًا، شاشة رقمية بثالثة ألوان،
يسمح بقراءة درجة الحرارة دون إزعاج الطفل

OPM - 1336

- تصميم خاص لقياس درجة حرارة الجسم عن مسافة بعيدة من الجبين 3~5 سم )1.2~2انش(.
- قياس دقيق، وذلك بفضل ميزة نظام كشف األشعة تحت الحمراء.

- إنذار اإلهتزاز إذا كانت درجة الحرارة تتجاوز الـ 38 درجة مئوية )100.4 فهرنهايت(.
- حفظ درجات الحرارة الـ 32 األخيرة.

- شاشة عرض رقمّية بإضاءة خلفية من ثالثة ألوان.
- يمكن عرض وحدة درجة الحرارة إّما في الدرجة المئوية أو الفهرنهايت.

- إيقاف تلقائي )≥30 ثانية( للحفاظ على الطاقة.
- إستخدام طويل األمد )100.000 قراءة(.

- عملي، وسهل اإلستخدام.

ميزان قياس الحرارة عن بعد باألشعة تحت الحمراء 6 في 1

3~5 سم

نتيجة تصدر خالل
ثانية واحدة فقط
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OPM - 1327

قياس الحرارة من دون اللمس 

ميزان قياس الحرارة عن بعد باألشعة تحت الحمراء 6 في 1

سريع وآمن يعطي النتيجة
خالل ثانية واحدة فقط

عرض رقمي بإضاءة خلفية من 
ثالثة ألوان

نظام صامت قابل لإلستعمال 
خالل نوم األطفال

- تصميم خاص لقياس درجة حرارة الجسم عن مسافة بعيدة من الجبين 3~5 سم )1.2~2انش(.
- قياس دقيق، وذلك بفضل ميزة نظام كشف األشعة تحت الحمراء.

- إنذار اإلهتزاز إذا كانت درجة الحرارة تتجاوز الـ 38 درجة مئوية )100.4 فهرنهايت(.
- حفظ درجات الحرارة الـ 32 األخيرة.

- شاشة عرض رقمّية بإضاءة خلفية من ثالثة ألوان.
- يمكن عرض وحدة درجة الحرارة إّما في الدرجة المئوية أو الفهرنهايت.

- إيقاف تلقائي )≥30 ثانية( للحفاظ على الطاقة.
- إستخدام طويل األمد )40.000 قراءة(.

- عملي، وسهل اإلستخدام.

درجة حرارة الجسم، السطح، والغرفة | إنذار منّبه، ذاكرة تحفظ بيانات 32 اختبارًا، شاشة رقمية بثالثة ألوان،
يسمح بقراءة درجة الحرارة دون إزعاج الطفل
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إنذار صويت

رأس متحرك
لضمان سالمة الطفل

ميزة التوقف
التلقائي

ذاكرة OPM - 1330OPM - 1333OPM - 1332

رأس متحرك|60 ثانية
)24 ميزان يف العلبة(

رأس متحرك|30 ثانية
)24 ميزان يف العلبة(

رأس ثابت|30 ثانية
)24 ميزان يف العلبة(

موازين الحرارة الرقمية والمرنة، دقيقة وسهلة اإلستعمال

60/30 ثانية
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تــــأتي مجـمـــوعــــة أوبتيمال من زجـــــاجـــــات 
الـرضــــــاعة بأحـجام ومــــواد متعـــــددة، كـلـها 
ــفينول أ(  ــادة BPA  )بســـ ــن مــ ــية مـ خــالــ
وأذواق جميــع  الســالمة  متطلبــات  لتلبيــة 

األمهــات.

زجـاجـات الـرضـاعة
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رّضاعات مامياّل بحلمة من السيليكون متماثلة لشكل ثدي األم

نظام مزدوج مكافح للمغص

تدّفق الهواءتدّفق الهواء

مستويان لتدّفق الحليب

- تدّفق بطيء )0 حتى 6 أشهر(
- تدّفق متوسط )6 حتى 18 شهرًا(

تتمّيز حلمة السيليكون بطول عنقها وبالتدّفق البطيء 
أو المتوسط الذي يؤمن لها نظام تهوئة سليم يقي 

طفلك من المغص.

رّضاعات مامياّل
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رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع جدا مع مقبض )300مل( رّضاعة من البوليبروبيلين

بعنق واسع جدًا مع مقبض )210مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع جدًا )210مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع جدًا )300مل(

OPB - 1091

OPB - 1092

OPB - 1093

6
 m+

0
 m+

6
 m+

OPB - 1090

0
 m+

رّضاعات بعنـق واســع جـًدا | رّضاعات مامياّل بحلمة من السيليكون متماثلة لشكل ثدي األم
هيكل حلمة مصّمم خصيًصا كي يحّفز الطفل على االمتصاص ويضمن له تغذية مريحة.
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رّضاعة مياه بعنق ضيق مع حلمة دائرية حلمات خاصة بنظام تبادل الهواء المكافح للمغص
نظام تبادل الهواء يسمح للطفل بالشرب بشكل مستمر، وبابتالع السائل بداًل من الهواء. 

نظام مكافحة المغص
أثناء تغذية طفلك، ينثني الصمام الفريد الموجود على حلمة أوبتيمال للسماح بدخول الهواء إلى داخل

الزجاجة بدال من معدة طفلك. 

قدرة احتمال عالية 
هذه الزجاجة خالية من مادة BPA  )مادة البيسفينول أ( ومصنوعة من مادة .P.P لمزيد من المتانة

وسهولة في التنظيف. 

تناسب كافة إحتياجات طفلك
تتوفر الحلمات الدائرية والحلمات المعدة لتقويم األسنان أيًضا. 

هــــــــــام: 
استخدم حلمات أوبيتمال فقط مع زجاجات أوبيتمال

OPB - 1028 0رّضاعة من البوليبروبيلين مخصصة للمياه )60 مل(
 m+

زجاجات الطفل
اآلمنة

خاليــة مــن مــادة BPA، خاليــة مــن الرصــاص، خاليــة مــن مــادة PVC وخاليــة مــن الفثــاالت، ال تحتــوي 
علــى أيــة مــواد ســامة لجســم اإلنســان، نقــاء تــام ونعومــة ال تعلــق عليهــا آثــار المــاء أم العفــن، الهيــكل 

الداخلــي أملــس ويمكــن تنظيفــه بســهولة.
كما إنها رائعة لتخزين حليب األم. تؤمن لطفلك التغذية الالزمة واآلمنة.
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رّضاعة ذات عنق ضيق مع حلمة دائرية

OPB - 1025OPB - 1026

OPB - 1029OPB - 1027

رّضاعة من البوليبروبيلين 
ذات الخصر النحيف )140مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
 ذات الخصر النحيف )240مل(

0
 m+

6
 m+

0
 m+

6
 m+

رّضاعة من البوليبروبيلين  
ذات الخصر النحيف مع مقبض )140مل( 

رّضاعة من البوليبروبيلين
ذات الخصر النحيف مع مقبض )240مل( 

هيكل حلمة مصّمم خصيًصا كي يحّفز الطفل على االمتصاص ويضمن له تغذية مريحة.

خاليــة مــن مــادة BPA، خاليــة مــن الرصــاص، خاليــة مــن مــادة PVC وخاليــة مــن الفثــاالت، ال تحتــوي علــى أيــة مــواد ســامة لجســم اإلنســان، نقــاء تــام ونعومــة ال تعلــق عليهــا آثــار المــاء أم العفــن، الهيــكل الداخلــي 
أملــس ويمكــن تنظيفــه بســهولة. رضاعــة رائعــة لتخزيــن حليــب األم. تؤمــن لطفلــك التغذيــة الالزمــة واآلمنــة.
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رّضاعة بعنق ضيق مع حلمة لتقويم األسنان

OPB - 1024OPB - 1023

OPB - 1021OPB - 1022

رّضاعة من البوليبروبيلين 
تساعد على تقويم األسنان )140مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين 
تساعد على تقويم األسنان )240مل(

0
 m+

6
 m+

0
 m+

6
 m+

رّضاعة من البوليبروبيلين تساعد على تقويم 
األسنان مع مقبض )140مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين تساعد على تقويم 
األسنان مع مقبض )240مل(

هيكل حلمة مصّمم خصيًصا كي يحّفز الطفل على االمتصاص ويضمن له تغذية مريحة.

خاليــة مــن مــادة BPA، خاليــة مــن الرصــاص، خاليــة مــن مــادة PVC وخاليــة مــن الفثــاالت، ال تحتــوي علــى أيــة مــواد ســامة لجســم اإلنســان، نقــاء تــام ونعومــة ال تعلــق عليهــا آثــار المــاء أم العفــن، الهيــكل الداخلــي 
أملــس ويمكــن تنظيفــه بســهولة. رضاعــة رائعــة لتخزيــن حليــب األم. تؤمــن لطفلــك التغذيــة الالزمــة واآلمنــة.



23

رّضاعة بعنق واسع | تصميم خاص | هيكل حلمة مصّمم خصيًصا كي يحّفز الطفل على االمتصاص ويضمن له تغذية مريحة.

OPB - 1034OPB - 1035

OPB - 1032OPB - 1033

OPB - 1030OPB - 1031

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع )180مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع  مع مقبض )180مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع )240مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع  مع مقبض )240مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع )300مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع  مع مقبض )300مل(

0
 m+

0
 m+

6
 m+

6
 m+

6
 m+

6
 m+
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رّضاعة بعنـق واســع جـًدا

OPB - 0101OPB - 0103

OPB - 0102OPB - 0104

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع جدا )150مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع جدا مع مقبض )150مل(

0
 m+

0
 m+

6
 m+

6
 m+

 رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع جدا )240مل(

رّضاعة من البوليبروبيلين
بعنق واسع جدا مع مقبض )240مل(

هيكل حلمة مصّمم خصيًصا كي يحّفز الطفل على االمتصاص ويضمن له تغذية مريحة.

خاليــة مــن مــادة BPA، خاليــة مــن الرصــاص، خاليــة مــن مــادة PVC وخاليــة مــن الفثــاالت، ال تحتــوي علــى أيــة مــواد ســامة لجســم اإلنســان، نقــاء تــام ونعومــة ال تعلــق عليهــا آثــار المــاء أم العفــن، الهيــكل الداخلــي 
أملــس ويمكــن تنظيفــه بســهولة. رضاعــة رائعــة لتخزيــن حليــب األم. تؤمــن لطفلــك التغذيــة الالزمــة واآلمنــة.



25

OPB - 1095

OPB - 1094OPB - 1078

رّضاعة زجاجية )240مل(

6
 m+

0
 m+

حلمات صغيرة ضيقة العنق

حلمات السيليكون الواسعة جًدا
نظام مزدوج مكافح للمغص

حلمات السيليكون الواسعة

حلمات السيليكون العادية

حلمات السيليكون العادية

حلمات السيليكون العادية

حلمات السيليكون المقّومة األسنان 

حلمات السيليكون المقّومة األسنان 

0
 m+

0
 m+

6
 m+

6
 m+

6
 m+

OPB - 0373

0
 m+

OPB - 1055

OPB - 1064

0
 m+

OPB - 1039

6
 m+

OPB - 1049

0
 m+

OPB - 0114

OPB - 0359OPB - 1041

OPB - 1065

6
 m+

OPB - 0115

رّضاعة مصنوعة من الزجاج المقاوم للحرارة
توفــر أوبتيمــال أفضــل الخيــارات للحلمــات أثنــاء الرضاعــة الطبيعيــة أو حتــى عندمــا تكــون غيــر ممكنــة. مصنوعة من زجاج البورسليكات النقي. مقاومة لتغيرات درجة الحرارة المفاجئة.

مجموعــة واســعة مــن حلمــات الســيليكون المكافحــة للمغــص. تأتــي فــي أشــكال وتدفقــات متنوعــة.

حلمات السيليكون العادية:

هذه الحلمات هي خالية من البيسفينول ومصنوعة من 
مادة السيليكون الشفاف. مقاومة للحرارة، غير سامة 

ودون رائحة. )قطعتين في كل علبة(

حلمات السيليكون المقّومة لألسنان:

تحاكي شكل ثدي األم أثناء الرضاعة.
)قطعتين في كل علبة(

حلمة من السيليكون

رّضاعة زجاجية
)160مل(

رّضاعة زجاجية
)60مل(

0
 m+

6
 m+

OPB - 1060OPB - 1062

ــام  ــاء ت ــة مــواد ســامة لجســم اإلنســان، نق ــى أي ــة مــن مــادة BPA ومــن الرصــاص، ال تحتــوي عل خالي
ونعومــة ال تعلــق عليهــا آثــار المــاء أم العفــن، الهيــكل الداخلــي أملــس ويمكــن تنظيفــه بســهولة. زجاجــة 
الرضاعــة مــن أوبتيمــال رائعــة لتخزيــن حليــب األم. تؤمــن رضاعــات األطفــال الزجاجيــة لطفلــك التغذيــة 

الالزمــة اآلمنــة.
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750 ml - 25.3 fl OZOPB - 1514

0
 m+

غسول للرضاعات
ينظف بأمان الرّضاعات وحلمات الســيليكون وأكسســوارات ولعب األطفال

• آمن وفعال
• بدون رائحة عطرية

• يزيل الجراثيم
• يزيل رائحة الحليب

• مثالي لغسل جميع مستلزمات األطفال

ــة  ــة رواســب الحليــب والطعــام بفعالي ــة كاّف ــى إنزيمــات تقــوم بإزال • يحتــوي غســول الرضاعــات مــن أوبتيمــال عل
عاليــة. مثالــي لتنظيــف زجاجــات وحلمــات اإلرضــاع، أكــواب وأدوات المائــدة لألطفــال، كمــا إنــه مناســب لتنظيــف 

أجــزاء وملحقــات مضّخــات الحليــب وألعــاب األطفــال القابلــة للغســل.

تعليمات اإلستخدام:
أضــف ملعقــة صغيــرة )حوالــي 5 مــل( مــن المنّظــف إلــى 5 لتــر مــن المــاء. قــم بتنظيــف المســتلزمات ثــم اغســلها 

بالكثيــر مــن المــاء.

تحذير:
ممكــن أن يتســّبب بتهّيــج العيــون. ُيحفــظ بعيــًدا عــن متنــاول األطفــال. إقــرأ تعليمــات المســتخدم بعنايــة. فــي حالــة 
ــًدا بالمــاء بحــذر لعــدة دقائــق. إذا اســتمر تهّيــج العيــن، قــم باستشــارة الطبيــب. بعــد  دخــول العينيــن: اغســله جّي
اســتعمال المنّظــف، إغســل األطبــاق بالكثيــر مــن المــاء ثــم إغســل يديــك جيــًدا بعــد كل اســتخدام. تجنــب مالمســته 
اليديــن لفتــرات طويلــة مــن أجــل حمايــة البشــرة. ال تســتخدمه لتنظيــف اليديــن، الوجــه، الجســم وأبِقــه بعيــًدا عــن 
الطعــام. يحتــوي علــى ميثيــل كلوروأيزوثيازولينــون وميثيــل أيزوثيازولينــون، التــي مــن الممكــن أن تســّبب تفاعــالت  

تحسســية.

غير سام خالي من 
الكحول

خالي من 
البارابين
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األشــهر  فــي  تحتاجينــه  مــا  كل  إليــك 
األولــى األثمــن مــع طفلــك، مــن أغطيــة 
ومســتلزمات  والقطــن  والمناديــل  األمــان 
واحــد  مــكان  فــي  ذلــك  كل  اإلســتحمام، 
ــة  ــر رعاي ــى توفي ــك، ولمســاعدتك عل لراحت

للطفــل. مثاليــة 

األكسـسـوارات
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لهايات على شكل فراشة لهايات على شكل فراشة 

0+ شهر | غطاء للحماية0+ شهر | غطاء للحماية

0+ شهر | غطاء للحماية0+ شهر | غطاء للحماية

0+ شهر | غطاء للحماية 0+ شهر | غطاء للحماية

OPB - 1066 OPB - 1047 

OPB - 0107 

OPB - 1434 

OPB - 0105

6+ أشهر | غطاء للحماية6+ أشهر | غطاء للحماية

6+ أشهر | غطاء للحماية6+ أشهر | غطاء للحماية

6+ أشهر | غطاء للحماية 6+ أشهر | غطاء للحماية

OPB - 1067 OPB - 1048 

OPB - 0108

OPB - 1441 

OPB - 0106 

لهاية تساعد على تقويم األسنان مصممة للمساعدة على نمو حنك وأسنان طفلك. تخلق مسافة بين شكل الفراشة واألنف وتساعد األطفال على التنفس بشكل مريح.

فــي حــال ســقوط اللهايــة، يغلــق الغطــاء الخــاص بهــا تلقائًيــا لكــي تبقــى نظيفــة. حجمهــا وشــكلها 
يســاعدان فــي إبقائهــا بســهولة فــي فــم الطفــل. 

لهاية تساعد على تقويم األسنان مصممة للمساعدة على نمو حنك وأسنان طفلك. 

لهاية بحلمة من السيليكون لتقويم األسنان مع غطاءلهاية بحلمة من السيليكون مع غطاء - حلمة دائرية

لهاية من السيليكون مع إغالق تلقائي يمنع الغبار عنها لهاية بحلمة من السيليكون لتقويم األسنان مع غطاء

OPB - 1036OPB - 1037 
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دبوس معدني

0+ شهر | آمن OPB - 1212

ملقط من البالستيك لتعليق اللهاية

0+ شهر | آمن OPB - 1044

ملقط لهاية مع دبوس معدني

0+ شهر | آمن OPB - 1069

عّضاضة من المطاط ملقط من البالستيك لتعليق اللَّهاية
شــكل ثالثي األبعاد لتأمين الوصول إلى عمق الفم.مع ملقط اللَّهاية من أوبتيمال، ستبقى اللَّهاية نظيفة وقريبة من متناول الطفل. متوّفرة بألوان ورسومات مختلفة. 

OPB - 1042

.+ شـــهر 

سهلة التنظيفشكل ضفدع ُممِتعمقاومة للحرارةمادة أولية ناعمة 

4+ أشـــهر 
OPB - 1002
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4m+

 - مقاومة للمضغ والشد
 - مناسبة لألطفال بعمر 0-24 شهرًا لتنمية المهارات الحركية الدقيقة

 - الملمس المضّلع يطّور النمو الحسي للطفل
 - مصنوعة من السيليكون الصحي

- حجم مثالي ال يسبب خطر اإلختناق

أسطح تسنين متعددة | تدّلك اللثة وتنشطها

أسطح تسنين متعددة | تدّلك اللثة وتنشطها

يمكن وضعها في البراد من أجل تبريدها كي تمنح طفلك راحة أكثر.

OPB - 1250

OPB - 1251

OPB - 1101

OPB - 1040OPB - 1104

OPB - 1100OPB - 1103

عّضاضة معبئة بالماء مع مقبض بالستيكي 

عّضاضة معبئة بالماء بأشكال مختلفة وملونةعّضاضة من السيليكون 
مفعمة باأللوان، تقوم بتدليك الّلثة والتخفيف من آالم التسنين.ذات شكل مضلع يحسن نمو الطفل الحسي. مصنوعة من السيليكون المرن الصالح للمضغ. 
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أفضل طريقة للعناية بفم طفلك
- مصنوعة من السيليكون الغذائي بنسبة ٪100

- لينة على لثة الطفل
- بشعيرات ناعمة لتنظيف أسنان طفلك الّنامية من أجل إزالة البالك 

ومنع التسوس
- تساعد الدوائر المنقوشة على تنظيف وتدليك لسان الطفل

- تتناسب مع حجم إصبع الكبار

فرشاة صغيرة من السيليكونعّضاضة معبئة بالماء بأشكال مختلفة وملونة
تدّلك اللثة وتنظف األسنان النامية للطفلمفعمة باأللوان، تقوم بتدليك الّلثة والتخفيف من آالم التسنين.

يمكن وضعها في البراد من أجل تبريدها كي تمنح طفلك راحة أكثر.

OPB - 1121

OPB - 1023OPB - 1124

OPB - 1120OPB - 1122

OPB - 1125OPB - 1126

OPB - 1119

OPB - 0275
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مجموعة هدايا الطفلفرشاة تنظيف الرّضاعات وحلمات السيليكون

مقص أظافر خاص باألطفال 

• هدية مثالية لجميع اآلباء واألمهات     • مثالية للسفر والحضانةتحتوي مجموعة فرش التنظيف على فرشاتين، واحدة لتنظيف الزجاجات وواحدة لحلمات السيليكون.

م خصيًصا لقص أظافر المواليد الجدد ُصمِّ

منّظف األنف مع فرشاة لتنظيف المنتج 

ل عملية تنظيف الرّضاعات مع  فرشــاة دوارة تســهِّ
فرشاة لتنظيف حلمات السيليكون

ل عملية تنظيف الرّضاعات مع فرشاة  فرشاة تسهِّ
لتنظيف حلمات السيليكون

مضّخة من السيليكون لتنظيف
أنف الطفل

OPB - 1068OPB - 1073

OPB - 1075

OPB - 1072OPB - 1083

OPB - 1070

OPB - 1281

OPB - 1074

0m+

تزيل المخاط الزائد من أنف الطفل.

 تزيل المخاط من أنف 
الطفل بلطف دون أن 

يشعر بأي إنزعاج. 
سهلة التنظيف من 

الداخل.
- ذات جوانب دائرّية تقص بأمان وبدقة

- مقبض مانع لإلنزالق مصنوع من مادة الستانلس ستيل
  مع غطاء حماية 

أكسسوارات تنظيف األنف 
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عيدان القطن الناعمة
أطــراف آمنــة |  مصنوعــة 100٪ مــن القطن الصافي 

ملمس ناعم لبشرة الطفل الرقيقة

ليفة اإلستحمام لألطفال من 
الخيزران

ُصِنعت هذه اإلسفنجة من ألياف 
الخيزران المضادة للجراثيم، التي 
تساعد على منع البكتيريا من 

التكاثر أثناء االستخدام كما إنها 
تحمي بشرة الطفل الحساسة.

ليفة اإلستحمام لألطفال من 
البولي يوريثين

ليفة إستحمام لألطفال، مناسبة 
لبشرة الطفل الرقيقة والناعمة. 
الثقوب الصغيرة تساعد على 

امتصاص السائل وزيادة الفقاعات.

ليفة اإلستحمام لألطفال 
من الأللياف، خيوط القنب، 
البوليبروبيلين، قطن رقم 6

مقاومة لحرارة الماء المرتفعة وتمنح 
شعورًا رائًعا خالل اإلستحمام.

عيدان القطن الخاص بالمواليد الجدد

OPB - 1099

OPB - 1113

OPB - 1110

OPB - 1115

OPB - 1111

OPB - 1116

OPB - 1112

 شهر

تم اختبارها 
لألمراض 
الجلدية

سريعة 
التنظيف 
والتجفيف

فـائـــقة
النعـــــومــــة

0m+ليف واسفنج اإلستحمام لألطفال

OPH - 055 OPH - 100

OPH - 200 OPH - 300

 - تصميم خاص آمن
 - مصنوع من أجود أنواع القطن

- جــذع ورق مــرن وناعم
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0m+

وحدة صغيرة تحمل 3 وجبات مقدرة في خانات منفصلة.

• يمكن إزالة الجزء الداخلي. 
• 3 خانات منفصلة.

• يمكن وضعها في غسالة األواني. 

OPB - 1137

OPB - 1459

OPB - 1056

OPB - 1077

تتوافق مع مضخات حليب الثدي
وحلمات السيليكون من أوبتيمال

OPB - 1136

OPB - 1135

مفتاح تشغيل يدوي
قفل أمان مانع للتسرب

صنبور من السيليكون خال من مادة البيسفينول

قفل من السيليكون خال من مادة البيسفينول ومانع للتسرب

غطاء سهل الفتح بكبسة واحدة

فوالذ مقاوم للصدأ آمن لالستعمال الغذائي
كما يمنع آثار األصابع أن تظهر على المنتج

حاويات حفظ وتقسيم مسحوق الحليب

حاوية طعام األطفال

أكواب من البوليبروبيلين بعنق واسع لحفظ حليب األم 
وطعام الطفل

• حاويات لحفظ وقياس مسحوق الحليب بشكل مسبق 
• تغلق كل حاوية على حدة     • مثالية للمنزل والسفر

قارورة حافظة لحرارة السوائل )فاكيوم( 480 مل من 
الستانلس ستيل المقاوم للصدأ 

الستانلس ستيل المقاوم للصدأ يحافظ على حرارة السوائل ساخنة كانت أم باردة
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0m+

OPB - 1054

مجموعة فراشي وأمشاط لألطفالمشط وفرشاة من الشعيرات الطبيعية
• ُشــعيرات طبيعية 100٪ ناعمة على بشــرة الطفل • مخّصصة لحديثي الوالدة • مثالية للتمشــيط 

الّلطيف وتدليك فروة الرأس الحساسة • مناسبة لإلستخدام اليومي
• شعيرات نايلون ناعمة الملمس، مثالية للتمشيط اللطيف وتدليك فروة الرأس الحّساسة

• مناسبة لإلستخدام اليومي 
• صغيرة وخفيفة الوزن مع حواف مدورة.

OPB - 0274 OPB - 1096 OPB - 1082

قّطارة طبّية للدواء 

مع كوب لقياس كمية الدواء

يمكن التحكم بها 
لمنع تسرب السائل 
إلى المالبس أو هدر 

الدواء

قّطارة تغذية إلعطاء الدواء للرضع

قطارة دواء للطفل )5مل ( من 
البالستيك والسيليكون الشفاف



36

تستوعب الحقيبة الزجاجات وجميع مستلزمات الطفل الضرورية.

محفظة صغيرة صالحة لتخزين أدوات العناية بالتجميل والنظافة.

طريقة تقسيم حقيبة الظهر هذه تجعلها مذهلة ومثالية لإلستخدام اليومي.
سوف يعشق كل من األب واألم هذه الحقيبة األنيقة على حد سواء، ألنها مجّهزة أن تستوعب كل ما يلزم الطفل 

من أغراض.

حقيبة األم والطفل حقيبة األم والطفل 

36 × 28 × 15 سم 
مع حزام للكتف 

35 × 28 × 15 سم 
مع حزام للكتف 

28 × 18 × 4 سم
مع جيب إضايف 

27 × 42 × 21 سم مع حزام للكتف 

OPB - 1222

OPB - 1224

OPB - 1226

OPB - 1225

- ســعة كبيــرة )األقســام الداخليــة متعــددة 
الوظائف(

- نسيج مقاوم للماء

- ثالثة جيوب معزولة لزجاجات الرضاعة
لســاعات،  الســوائل  حــرارة  علــى  تحافــظ   -

دافئــة. أم  كانــت  بــاردة 

- سهولة الوصول الى العناصر الموجودة
في الجزء السفلي من الحقيبة.

- جيب منفصل لألغراض المبّللة.
- جيب آمن لوضع الهاتف الخليوي.

سهلة الحمل أحزمة قابلة 
للتعديل

جيب للمحارمثالثة جيوب معزولة
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+0mتوفر تنظيفًا صحّيًا وعملّيًا  | خالية من الكحولمناديل مبّللة مخصصة لألطفال مناسبة للبشرة الحساسة

تحتوي على مواد طبيعية من خالصة زهرة العسل، 
األلوا فيرا، وخالصة جذور عرق السوس والستيفيا

)غطاء بالستيك(

مناديل برائحة البودرة
)غطاء بالستيك(

تحتوي على الفيتامين إي واأللوا فيرا 
)غطاء بالستيك(

بخالصة البابونج 
)غطاء بالستيك(

مناديل برائحة البودرة
)الصق(

بخالصة األعشاب
)غطاء بالستيك(

تحتوي على الفيتامين إي واأللوا فيرا 
)الصق(

بخالصة البابونج 
)الصق(

OPH - 069

OPH - 076 OPH - 079

OPH - 073OPH - 068

OPH - 077 OPH - 078

OPH - 072
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OPO - 587

OPO - 535

OPO - 584

OPO - 539

OPO - 588

OPO - 583

مناديل مبّللة لألطفال 3 في 1

)غطاء بالستيك( )غطاء بالستيك( )غطاء بالستيك(

)الصق( )الصق( )الصق(
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تحافــظ حفاضــات األطفــال مــن أوبتيمــال  
وصحيــة  جافــة  الطفــل  بشــرة  علــى 
المــاص  القالــب  خــالل  مــن  ونهــارًا  ليــاًل 
العاليــة  والحبيبــات  الرطوبــة  يزيــل  الــذي 
اإلمتصــاص التــي تحبــس البلــل بعيــدًا عــن 

طفلــك. بشــرة 

حفاضات األطفال
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فائقة اإلمتصاص:
تحافظ على بشرة طفلك ناعمة وجافة من خالل القالب الماص الذي يزيل الرطوبة.

تمنع التسرب:
واقيات مانعة للتسّرب تمنع حدوث أية تسرّبات عشوائية من داخل الحفاض إلى الخارج.

مرنة وقابلة للتعديل:
األلواح الجانبية الممتدة واأللسنة القابلة إلعادة الوضع تحضن طفلك جّيدًا وتؤمن له الراحة الاّلزمة.

مادة فائقة النعومة:
تحافظ المواد الّلطيفة التي تشبه القماش على بشرة الطفل جافة وصحية لياًل ونهارًا.

 خالية من الالتكس | نواة فائقة االمتصاص
شريط الصق قوي | حواجز إحاطة لمنع التسرب

حفاضات األطفال من أوبتيمال

OPB - 1701

OPB - 1702

)رقم 1( 24 حفاض | 2 - 5 كلغ

)رقم 2( 24 حفاض | 3 - 6  كلغ

حفاضات
فائقة اإلمتصاص

جدول مقاسات حفاضات األطفال
العـــدد وزن الطفل مقاس الحفاض

24 حفاض 2 - 5 كلغ 1- مولود جديد

24 حفاض 3 - 6 كلغ 2 - ميني

22 حفاض 4 - 9 كلغ 3 - ميدي

20 حفاض 7 - 18 كلغ 4 - ماكسي

18 حفاض 11 - 25 كلغ 5 - جونيور

16 حفاض 16+ كلغ XL - 6
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OPB - 1705 OPB - 1703

OPB - 1706 OPB - 1704

)رقم 5( 18 حفاض | 11 - 25 كلغ )رقم 3( 22 حفاض | 4 - 9 كلغ

)رقم 6( 16 حفاض | 16+ كلغ )رقم 4( 20 حفاض | 7 - 18 كلغ



42

فائقة اإلمتصاص:
تحافظ على بشرة طفلك ناعمة وجافة من خالل القالب الماص الذي يزيل الرطوبة.

تمنع التسرب:
واقيات مانعة للتسّرب تمنع حدوث أية تسرّبات عشوائية من داخل الحفاض إلى الخارج.

مرنة وقابلة للتعديل:
األلواح الجانبية الممتدة واأللسنة القابلة إلعادة الوضع تحضن طفلك جّيدًا وتؤمن له الراحة الاّلزمة.

مادة فائقة النعومة:
تحافظ المواد الّلطيفة التي تشبه القماش على بشرة الطفل جافة وصحية لياًل ونهارًا.

 خالية من الالتكس | نواة فائقة االمتصاص
شريط الصق قوي | حواجز إحاطة لمنع التسرب

حفاضات األطفال من أوبتيمال - أكياس بحجم توفيري

OPB - 1701

OPB - 1702

)رقم 1( 48 حفاض | 2 - 5 كلغ

)رقم 2( 48 حفاض | 3 - 6  كلغ

حفاضات
فائقة اإلمتصاص

جدول مقاسات حفاضات األطفال
العـــدد وزن الطفل مقاس الحفاض

48 حفاض 2 - 5 كلغ 1- مولود جديد

48 حفاض 3 - 6 كلغ 2 - ميني

44 حفاض 4 - 9 كلغ 3 - ميدي

40 حفاض 7 - 18 كلغ 4 - ماكسي

36 حفاض 11 - 25 كلغ 5 - جونيور

32 حفاض 16+ كلغ XL - 6
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OPB - 1705 OPB - 1703

OPB - 1706 OPB - 1704

)رقم 5( 36 حفاض | 11 - 25 كلغ )رقم 3( 44 حفاض | 4 - 9 كلغ

)رقم 6( 32 حفاض | 16+ كلغ )رقم 4( 40 حفاض | 7 - 18 كلغ
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طفلــك يمشــي، يلعــب، يركــض، ويتحــدث 
بــال توقــف اآلن. 

هــذه التغّيــرات التــي تشــهدينها مــع نمــّو 
طفلــك تعنــي أن احتــياجــــاته الغذائــــية قــــــد 

تغـــيرت أيًضــا.

مرحًبــا بــك فــي مجموعــة التغذيــة. مســّلحة 
ستكتشــفين  األساســية،  المعرفــة  ببعــض 
أفضــل طريقــة لتغذيــة طفلــك منــذ الــوالدة.

منتجات التغذية
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مجموعة أدوات المائدة 

OPB - 1008

OPB - 1009

4m+

4m+

مصّمم خصيًصا لطحن الفواكه والخضروات الناعمة . صالح لغسله في غسالة األطباق.

وعاء لسحق الطعام مع ملعقة

صحن طعام بألوان زاهية مع ملعقة لّينة

صحن طعام غير قابل لإلنزالق مع ملعقة لّينة

OPB - 1014

OPB - 10104m+

4m+
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ملعقة وشوكة مرنتان من السيليكونملعقة مرنة من السيليكون

OPB - 10574m+

إضغط برفق على قاعدة السيليكون حتى تتجّمع 
الكمية المطلوبة من الطعام على الملعقة.

ما عليك سوى الضغط على العبّوة كي يصل 
الطعام إلى الملعقة

الطعام  تسرب  يمنع  غطاء 
أجل  من  الغبار  من  ويحميها 

الحفاظ على سالمة الطفل.

عالمة المقدار موضوعة على العبوة لتلبية 
االحتياجات المختلفة

يمكن تنظيف المنتج في غسالة األطباق بشكل آمن – غطاء صحي مدمج

معجون األرز

حساء

حليب

عصير

عبوة مصنوعة من السيليكون اآلمن لإلستخدام الغذائي،  لّينة وشفافة من أجل إطعام الطفل بسهولة

أداة غذاء من السيليكون قابلة للضغط

OPB - 10436m+OPB - 10124m+

OPB - 12134m+

تجمــع بقايــا الطعــام وتأتــي مــع شــريط قابــل لضبطــه بحســب العنــق ليتــالءم مريلة للطفل من مادة البولي اتيلين
مــع نمــو طفلــك.
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OPB - 105312m+ OPB - 108612m+OPB - 201412m+

OPB - 200912m+OPB - 201212m+ OPB - 200812m+

500 مل

220 مل400 مل260 مل

350 مل350 مل

رأس دوّار

تساعد الصغار على الشرب بمفردهم | آمنة لإلستخدام الغذائي لشرب الماء والعصائر أكواب الشرب مع قش السيليكون
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240 مل240 مل 350 مل

كوب آمن لالستخدام الغذائي لشرب الماء والعصائر أكواب بالستيكية مع فوهة للشرب من السيليكون

فوهة بديلة من السيليكون

300 مل

12m+

OPB - 108412m+ OPB - 200612m+ OPB - 200712m+

OPB - 108512m+
OPB - 116912m+OPB - 117312m+
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قنينة من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ مصنوعة بجودة عالية، وفق مقاييس األمن الغذائي. تتمّتع بفوهة لّينة ُمحاطة بغطاء يبقيها نظيفة.
متينة ويمكن تنظيفها في غسالة األطباق.

• يرجى الغسل قبل االستخدام بالمنظفات الخاصة. ال تقومي بتنظيف السطح بشعيرات صلبة لتجنب الخدوش.
• في حال تعّرض المنتج ألي ضرر قومي باستبداله على الفور. • تجنبي مضغها من قبل الطفل.  • ال تعّرضي الكوب للنار أو للصدمات القوية.

12m+

قناني شرب المياه من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ  سطح مجهز بقبضة مانعة لإلنزالق | فوهة للشرب لّينة مانعة النسكاب السائل

صندوق العرض

(A)(B)

(F)

(C)

(G)(H) (E)

(D)

المزرعة الزهرية

المزرعة الزرقاء

الخنفساءنيويورك

الغيوم البيضاء األدغال 

الديناصور

سباق السيارات الحيتان الرياضة

كاشميرالخنفساءاألميرة عالم البحار )تحت الماء(

(I)

(J) (L) (N)

(K) (M)

OPB - 2013 12m+450 مل OPB - 2010 12m+350 مل
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بشــرة طفلــك حساســة للغايــة، لــذا فــإن العنايــة المناســبة 
بهــا ضروريــة.

األســاليب األفضــل دائًمــا مــا تكــون الطــرق البســيطة. نقــدم 
لــك منتجــات الرعايــة التاليــة إلتمــام هــذه المهمــة الرائعــة.

منتجات العناية بالبشرة
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OPB - 1509

لمسة حساسة لبشرة طفلك

تقوم منتجات العناية بالبشرة بتركيبتها الفائقة النعومة باإلهتمام ببشرة طفلك وبتنظيف شعره بلطف. مناسبة 
للجلد التأّتبي وغير مسببة للحساسية كما إنها مناسبة أيًضا لحديثي الوالدة فهي تحافظ على التوازن الجلدي 

لفروة الرأس.
ال تسبب الحكة في العينين لذا يمكن استخدامها يومًيا للحفاظ على انتعاش بشرة الطفل. 

تم اختبارها على البشرة الحساسة والهائجة من قبل أطباء الجلد والعيون ومن قبل أطباء األطفال.
خالية من الكحول والعطور المسّببة للحساسية.

يحتوي على أوكسيد الزنك، Pro-Vitamin B5، زبدة الشيا والصّبار. 
مثالي لحديثي الوالدة ومناسب للجلد التأتبي. ال يسّبب الحساسية، وقد 
تّم اختباره من قبل أطباء الجلد. خالي من الفينوكسيتانول، البارابين، 

الصبغات، والكحول. 

0m+

OPB - 1510
OPB - 1511

منتجات العناية بالطفل   

تركيبة ناعمة للغاية

OPB - 1502

300 مل 300 مل
300 مل 300 مل

300 مل

OPB - 1501

OPB - 1512

Kids’ skin friendly
Formule conçue pour enfants

250 ml / 8.4 fl oz

Paraben free

Crème Solaire
Très Haute Protection

Résistant à l’eau

SUNSCREEN
VERY HIGH PROTECTION

Water resistant

SP
F 50

+

Aloe Vera,
D-panthenol,

Allantoin & Vitamin E 

Après Soleil
Lotion Hydratante

à l’Aloe Vera, D-panthénol,
Allantoïne et vitamine E

Avec Parfum

AFTER SUN
MOISTURIZING LOTION

75 ml / 2.5 fl oz

With Perfume

Paraben free

SPF

SUNSCREEN
VERY HIGH PROTECTION

UVA UVB

75 ml / 2.5 fl oz

Crème Solaire
Trés haute protection

Résistant à l’eau

50+

Water resistant

Kids’ skin friendly
Formule conçue pour enfants

Paraben free

TRAVEL KIT

2 x 75 ml / 2.5 fl oz

SPF 50+

Crème Change

Zinc Oxide, Pro-Vitamin B5
Shea Butter & Aloe Extract

100 ml / 3.38 fl oz

Nappy Change Cream

• Protects & Softens the Skin

• Suitable for Atopic Skin

• Hypoallergenic

• Dermatologically tested

Perfect for Newborns

OPB - 1505 OPB - 1508

250 مل

100 مل

كرمي محاية من الشمس + كرمي ما بعد التعّرض للشمس
2 × 75 مل

SPF 50+ - واقي من الشمس لألطفال
)حماية عالية جًدا(

كريم تغيير الحفاض

SPF 50+جمموعة للسفر

منتجات الوقاية من الشمس 
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إجعل وقت اإلستحمام آمًنا وممتًعا لطفلك.

مــت منتجاتنــا بعنايــة لتضمــن راحــة كل مــن الطفــل  ُصمِّ
واألهــل، مــا يجعــل أوقــات اإلســتحمام أكثــر ســعادة.

أكسسوارات محام الطفل
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0 m+

0 m+

0 m+

أكسسوارات حمام الطفل 

8 m+

OPB - 1214

OPB - 1114

وسادة من اإلسفنج مانعة إلنزالق الطفل أثناء اإلستحمام

مقعد ناعم الملمس يعلم األطفال كيفّية إستعمال المرحاض

مغطس إستحمام األطفال مع طاولة للتغيير

OPB - 1207

OPB - 1203

من 3 إىل 11 كلغ

العمر املناسب: منذ الوالدة حىت 12 شهًرا تقريًبا.
املقاييس: إرتفاع 101 × عرض 97 × عمق 62 سنتم  / الوزن: 11 كلغ 

يبلغ حجم وسادة التغيير 80 × 47 × 6 سم 
ويوصى باستخدامها حتى يبلغ الطفل 13 كلغ.

حشوة وغطاء غير مسّببان للحساسية
بنسبة ٪100 

- مصنوعة بجودة عالية
- ال تسبب أي تهيج للجلد

- سهلة التنظيف 
- مناسبة لأَلِسرّة أو الطاوالت

- يؤمن الراحة الاّلزمة لألم أثناء إستحمام الطفل وذلك بفضل ارتفاعه عن األرض.
- طاولة ُمبّطنة بعمق، تعمل على قفل ثانوي عند الرفع لضمان سالمة وأمان الطفل.

- أنبوب صرف لسهولة التخّلص من المياه.

مناسبة لحديثي الوالدة  | مضادة للماء |  سهلة التنظيف 

وسادة التغيير

- مثالي لإلستعمال المنزلي والسفر
- لّين وسهل التنظيف

- خفيف الوزن
- ذو إطار واسع يحافظ على سالمة

الطفل
- ذو حافة عميقة تمكن الطفل من

الجلوس براحة
- مع مقبض لليدين

- مناسب لجميع مقاعد المرحاض
- طالء مطاطي مانع لإلنزالق
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توفــر منتجــات التنّقــل مــن أوبتيمــال   
الراحــة الاّلزمــة لطفلــك وكاّفــة شــروط الســالمة 

آن.  فــي 

مــن  لألطفــال  الســيارة  مقعــد  يتميــز   
أوبتيمــال كمــا عربــات التنقــل بمقبــض مصّمــم 
خّصيًصــا كــي ُيؤّمــن راحــة األم واألب خــالل 

أطفالهــم. مــع  التنــزّه  أو  التنقــل 

التنقل بأمان 
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OPB - 1200

OPB - 1202

OPB - 1221

مقعد سيارة 
مع قاعدة

من مجموعة
)0+ حتى 1( 

من 0 إلى 13كلغ 
حتى طول
76 سنتم 

مقعد سيارة من 
مجموعة

 )2 ،1 ،0( 
من0 إلى
25 كلغ 

من 0 أشهر 
إلى 6 سنوات 

مقعد سيارة
من مجموعة

)0+ حتى 1( 
من 0 إلى 
13كلغ 
حتى طول
82 سنتم 

األلـــــوان المتــوفــرة

جودة تضمن سالمة الطفلمقاعد السيارة لألطفال

OPB - 1223

تتوافق مع عربة تنّقل الطفل ومع حقيبة األم )إختياري(



56

عربة تنقل لألطفال مجموعة 2 في 1 مع سلةعربة تنّقل لألطفال )مع سلة لوضع اإلحتياجات الاّلزمة(

OPB - 1208

ُتمّكن الطفل من اجللوس أو 
اإلستلقاء حيث متنحه مساحًة 

كافية للنوم 

4 عجالت بنظام جيعلها سريعة 
التوّقف وسهلة الدفع مما مينحك 

إمكانية استعماهلا يف كافة 
األماكن.

عجالت مصّممة كي متّكنك من 
التحكم باجتاهها بسهولة أكرب عربة تنّقل لألطفال مع سلة

هيكل متين وخفيف الوزن من مادة األلمينيوم | عربة من الفئة 0 – 1 | تحِمل حتى 15 كلغ من الوزن

- صالحة إلستعمالها خالل السفر.
- سهلة اإلغالق بكبسة واحدة.

عربة دفع + مهد | عربة أطفال مجموعة 0 – 1 |  تحِمل حتى 15 كلغ من الوزن

OPB - 1209

تتوافق مع مقعد السيارة ومع حقيبة األم )إختياري(

OPB - 1223
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من 6 أشهر حتى 18 شهرًا

 • صينية ألعاب موسيقية كبيرة
 • ذو 6 عجالت

 • إعدادات ضبط 3 ارتفاعات مختلفة تتوافق مع طول وراحة الطفل
 • قاعدة عريضة تضمن الثبات واألمان في آن

 • مقعد مريح وسهل التنظيف
 • قابلة للطي بسهولة من أجل التخزين أو السفر

 • غير مخصصة لألطفال الذين يستطيعون المشي بمفردهم أو يزنون أكثر من 12 كيلو.
EN71-1-2-3 تتوافق مع المعايير األوروبية •

عربة تعليم املشي لألطفال 

OPB - 1211

إرتفاع قابلسهلة التنظيف
للتعديل

تتحّرك بسالسةسهلة الطي
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 • كرسي 2 في 1: كرسي األطفال المرتفع مناسب من عمر 6 أشهر إلى 3 سنوات، حيث يمكنك تفكيك أرجل الكرسي بسهولة من أجل تحويله إلى كرسي منخفض مثالي لوقت اللعب.

 • حزام أمان ذو 5 نقاط ووسادة ناعمة: يمكن تعديل حزام األمان المكّون من 5 نقاط بما يتناسب مع راحة وأمان الطفل. المقعد ناعم ومريح قابل للمسح أو اإلزالة من أجل سهولة التنظيف.

 • صينية قابلة للتعديل واإلزالة: يمكن تعديلها حتى 3 أوضاع لتغيير المسافة بينها وبين الطفل وتأمين الوضعية المناسبة له. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك إزالة صينية الطعام المستقّلة عن الصينية األخرى لتنظيفها بسهولة.

 • تصميم آمن وقوي: خالي من البيسفينول وذو جودة عالية تجعل طفلك بمأمٍن وتقّدم له الراحة الالزمة.

 • سهل التجميع: يمكن تفكيك الكرسي المرتفع بالكامل، وتجميعه بكل سهولة.

• سّلة تخزين كبيرة: جيب قابل لإلزالة، يمكنه أن يحوي كافة اإلحتياجات الاّلزمة.

• متعّددة الوظائف

• من عمر 6 أشهر حتى 3 سنوات
• حتى 20 كيلو

متوّفر في ثالثة ألوان

كرسي الطعام لألطفال 

OPB - 1204



منّصة عرض األكوابمنّصة عرض املنتجات 

المقاسات المتوّفرة: x 100 | 200 x 85 | 200 x 60 200 سم



منّصة عرض املناديل املعّقمة منّصة عرض دّوارة °360

المقاسات المتوّفرة: x 40 165 سم



منّصة عرض منتجات العناية 
بالبشرة )جبانب واحد( 

منّصة عرض منتجات العناية 
بالبشرة )جبانبني( 



مالحظات





Optimal Arabia Optimal.arabia

أوبتيمال ميديكس ش.م.م.
املكتب الرئيسي: 

مبىن أوبتيمال، منطقة دوحة احلص، بريوت - لبنان
هاتف: 850 812 5 961+ - فاكس:  860 812 5 961+

info@optimal-medics.com - www.optimalmedics.com :الربيد اإللكتروين واملوقع

الموزع الحصري للشرق األوسط وأفريقيا  يونيمارك ش.م.م.
املكتب الرئيسي: 

شارع دي بييود 55 – 2400 – لو لوكل – سويسرا 
هاتف : 320 906 762 41+

info@unimarc.ch - www.unimarc.ch :الربيد اإللكتروين واملوقع


