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Ben Kendim Yerim! Sloganımızı biliyorsunuz. Tüm bebekler bu yeteneğe sahip. 
Yeter ki doğru ürünleri verelim. Rengarenk beslenme ürünlerimizi kendine güvenli çocuklar 

yetişsin diye yapıyoruz. 

I can eat on my own! You know our slogan. All babies born with it. Just give them the right tools. 
We produce our colorful feeding products to help raise self-confident kids.  

beslenme  
feeding

Meyve Sebze Emziği / Safe Feeding Net

Atıştırma Çantası / Snack Bag

Leke Tutmaz Önlük / Stainproof Bibs

Mama Kaşığı / Puree Food Dipper

Melamin Beslenme Seti / Melamin Feeding Set

Büyük Boy Cepli Leke Tutmaz Önlük / Big Stainproof Bibs with Crumb Catcher Pocket

Çatal Kaşık Seti / Fork&Spoon Set

Hayvan Şekilli Önlük / Animal Print Bibs

Taşıma Kutulu Mama Kaşığı / Weaning Spoon with Carrying Case 

Vakumlu Eğitici Tabak / Training Suction Plate 

Kollu Önlük – Sızdırmaz Havlu / Terrycotton Sleeved Baby Bibs- Leakproof

Müslin Omuz Örtüsü / Bebe Önlüğü - Muslin Shoulder Cloth / Bib 

Mama Tabağı – Kapaklı / Plate - with lid 

Eğlen Öğret Melamin Set / Have Fun&Learn Melamine Set

Bebe Önlüğü / Cotton Bib Set

Yumuşak Havlu Sızdırmaz Önlük / Ultra Soft Double-sided Terrycloth Bibs – Leakproof  

Müslin Ağız Bezi / Muslin Mouth Cloth

Toz Mama Kabı / Formula Dispenser
4 Hazneli Toz Mama Kabı / Formula Dispenser - 4 Compartments

Fular Önlük / Bandana Bibs

Kullan-at Önlük - 10’lu paket / Disposable Baby Bibs - 10 pack

Diş Kaşıyıcılı Fular Önlük / Bandana Bibs with Teether 

Emzik Kordonu / Pacifier Cord

Renkli Mama Önlüğü / Colorful Bibs 

Biberon Kordonu / Feeding Bottle Cord

Muslin Fular Önlük – 2’li set / Muslin Bandana Bibs - Set of 2

Bebek Çatal Kaşık Seti - 6’lı set / Baby Fork & Spoon Set - 6 piece
Uzun Saplı Besleme Kaşığı - 5’li set / Long Handle Feeding Spoons - 5 pieces
Paslanmaz Çelik Çatal Kaşık Seti / Stainless Steel Fork & Spoon set

Yeni / New

Yeni / New

Yeni / New

Yeni / New

Yeni / New

360° Dönen Kaşık / 360° Rotating Spoon
Süper Vakumlu Tabak / Super Suction Plate
Mini Bebek Bardakları / Mini Baby Cups
Eğitici Bardak Seti / Trainer Cup Set
Damlatmaz Bardak Kulplu / Non-spill Sippy Cup - With handle
Emzik Zinciri / Pacifier Chain

Yumuşak Uçlu Püre Kaşığı / Soft Tip Puree Dipper
Silikon Meyve Sebze Emziği / Silicone Feeder



MEYVE SEBZE EMZİĞİ
Safe Feeding Net

6+

Bebekler taze meyve ve sebzelerin tadına varıyor. 
Hem de kendi kendilerine ve boğulma riski taşımadan.
Babies are enjoying the taste of fresh fruit and vegetables on their own and without a risk of choking.

TCM05007TCM05003

TCM05001TCM05002

BİLİNMESİ GEREKENLER STUFF TO KNOW/

8

Improves self confidence
Spare nets available

Helps transition from sucking to teething
Perfect teetherAynı zamanda mükemmel bir diş kaşıyıcı

Güven duygusu geliştiriyor 
Yedek fileler mevcuttur
Emmekten çiğnemeye geçişine yardımcı olur 

TCM05005

9

SİLİKON MEYVE SEBZE EMZİĞİ
Silicone Feeder
Türkiye’de ilk meyve sebze emziğini bebeklere sunmamızın ardından geçen 12 seneden sonra 
şimdi de silikon tercih eden anneler için yeni modelimiz karşınızda, hem de kapaklı. 
Silikon meyve sebze emziğimiz yine çok kullanışlı, yine çok kolay kullanımlı ve çok renkli.  
After 12 years, since our last launch of the very first feeder in Turkey, now we would like to introduce our new 
model for mothers who prefer silicone, and now with a cap. Our silicone feeders are again very handy, yet very 
easy to use and very colorful.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Aynı zamanda mükemmel bir diş kaşıyıcı Perfect teether
Emmekten çiğnemeye geçişine yardımcı olur Helps transition from sucking to teething
Bebekler taze meyve ve sebzenin tadına varır Babies discover the taste of fresh fruits and veggies

Improves self confidenceGüven duygusu geliştiriyor 

STUFF TO KNOW/

TCM06221

TCM06223

TCM06220

TCM06222



YUMUŞAK UÇLU PÜRE KAŞIĞI - 2'li set
Soft Tip Puree Dipper - Set of 2
Tek bir doğru yönü olmayan düz başlığı sayesinde kaşık tutmada ve dengelemedeki zorluklar olmadan tüm 
bebekler kolaylıkla yemeğini kendi yemenin zevkine ve güvenine varabilir. 
Thanks to non-directional flat head, babies can easily reach satisfaction and confidence for eating on their own 
without spoon hold and balancing difficulties.

10

BİLİNMESİ GEREKENLER

Küçük eller için tasarlanmış geniş tutacak sayesinde rahatça kavrıyor Large handles designed for little hands
İstediği yönde tutarak mamasına banıyor Pick-up and dip into food from any direction
Kolay beslenme için püreler başlığa tutunur Purees lock into dipper for easy feed

STUFF TO KNOW/

TCM06210

TCM06211

MAMA KAŞIĞI ÇATAL KAŞIK SETİ
Puree Food Dipper  Fork-Spoon Set
Bebekler püre haline getirilmiş katı gıdalar için 
özel tasarlanmış kaşığı mamasına veya yoğurduna 
banıyor ve kolaylıkla emiyor.

Aynı geniş sap formunda çatal kaşığa kolay 
geçiş için ideal bir set.

Babies dip to their mashed solid foods or yogurt and 
suck easily. 

Ideal set for transition to cutlery with with same 
easy-to-grasp handles.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Püreler her iki taraftaki kanallara tutunur Purees lock into the canals on both sides
Geniş tutacak sayesinde kolay kavrama Easy grasp thanks to wide handhold
Çatal kaşığa kolay geçiş. 
Aynı zamanda harika diş kaşıyıcı

Easy transfer to cutlery
Also great for teething

STUFF TO KNOW/

11

TCM06001 2'li Set
Set of 2

TCM06010
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360° DÖNEN KAŞIK
360° Rotating Spoon
MYCey 360⁰ Dönen Kaşık ile yemek zamanları eğlenceye dönüşür. Kendi kendine yemeyi öğrenen 
çocuklar için özel olarak tasarlanmış kaşık düzgün tutulmadığında bile kendi ekseninde dönerek sapı 
ile aynı hizada kalır. 
With MYCey 360⁰ Rotating Spoon, meal times become fun. This spoon specially designed for children who learn to 
eat by themselves, features a rotating handle that turns on its own axis and levels itself automatically even when not 
properly held.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Konforlu kavrama ve kendi hizalanan kaşık Self leveling spoon with comfort grip

Kolay tutuş için geniş sap Wide handle for easy holding

Kaşık, yiyecekler ağza götürülürken düz kalır Spoon stays level as food is raised to the mouth 
BPA & Phthalate freeBPA ve Fitalat içermez

STUFF TO KNOW/

TCM06200

TCM06202

TCM06201

TCM06203

SÜPER VAKUMLU TABAK
Super Suction Plate
Kendi yiyebilen bebekler ve temiz mama sandalyeleri artık hayal değil. Süper Vakumlu Tabak ile yemek saatleri 
eğlenceye dönüşüyor. Özel vakum sistemli tabanı bebeğinizin mama sandalyesine veya masa üzerine kolayca 
sabitlenir. Bebeğinizin kendi kendine beslenmesi ve güven geliştirmesi için idealdir. 

Kolayca 3 adımda Süper Vakumlu Tabağı sabitlediğinizde 
bebeğiniz tabağı yerinden çıkaramayacak veya içeriklerini 
dökemeyecek, yemek zamanlarını daha az stresli ve daha 
az dağınık hale getirecektir! 

Self-fed babies and clean high chairs are no longer a dream. With Super Suction Plate, meal times turn into fun. The special suction 
system base is easily fixed to your baby's high chair or tabletop. It is ideal for your baby's self-feeding and confidence development.

When you easily secure the Super Suction Plate in 3 steps, your 
baby will not be able to remove the dish or pour out its contents, 
making the meal times less stressful and less messy!

BİLİNMESİ GEREKENLER
Özel vakum sistemli taban Special suction system base
Kolayca sabitlenir Easily fixed
Rahat kaşıklama için derin kenarlar Deep edges for easy spooning

STUFF TO KNOW/

TCM05256

TCM05255

yeni
NEW

13



MİNİ BEBEK BARDAKLARI
Mini Baby Cups
Bebeğinizin kendi kendine içme becerilerini geliştirmesi için tek ihtiyacınız MYCey Mini Bebek 
Bardakları. Küçük elleri ve ağızları için tasarlanmış 3 bardak içeren set bebeğiniz için uygun.
MYCey Mini Baby Cups helps teach self-drinking. The set includes 3 cups that are right sized for little hands 
and mouths.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Minik ellere göre mini boyutta Mini-sized cups for tiny hands
Renkli ve ölçülü Colorful and scaled
Bırakın sizin gibi bardakta içsin Let them drink like you in a cup
PBA ve Fthalat içermez BPA & Phthalate free

STUFF TO KNOW/

TCM05250

yeni
NEW

14 15

EĞİTİCİ BARDAK SETİ
Trainer Cup Set
Yenidoğan bebeklere özel olarak mini boyda tasarlanan Eğitici Bardak Setinin biberon ve bardak olarak 
kullanılabilen 2 fonksiyonel başlığı ile çok rahat edeceksiniz.
Trainer Cup Set specially designed in mini form for newborn babies offer ease of use for mothers with 2-functions as 
cup tip and teat.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Bardak başlığı ile ikili kullanım 

Yuvarlak emzik ucu 

Farklı akış seçenekleri ile kullanılabilir 

2-functions with cup tip or teat

Round feeding bottle teat

Compatible with different flow volumes
BPA freeBPA içermez

STUFF TO KNOW/

TCM005051

TCM005050

TCM005052



DAMLATMAZ BARDAK - Kulplu
Non-spill Sippy Cup - With handle
Özel olarak tasarlanan kulplar sayesinde bebeğiniz tutma ve kavrama yeteneğini geliştirecektir. Antikolik 
gaz yapmayan silikon uç tasarımı bebeğin su içerken hava yutmasını engeller. Damlatma yapmayan sistemi 
ve kolay açılır kapağı ile çantada rahat taşınır. 
Thanks to specially designed handles, your baby will develop grasping and holding skills. Non-spill anti-colic spout prevents babies 
from swallowing air while drinking water. It is easily carried in the bag with the non-dripping system and easy opening lid.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Gaz Önleyici

Akıtmayan anti-kolik uç 

Anti colic

Non-spill anti-colic spout

BPA free

Safety lid

BPA içermez

Güvenli Kapak 

STUFF TO KNOW/

TCM05201

TCM05200

TCM05202

16

EMZİK ZİNCİRİ 
Pacifier Chain 
Süper işe yarayan basit bir tasarım. Bebeğinizin emziğini yakında ve temiz tutmanın pratik yoludur. Özel 
halkası sayesinde emziğe kolayca takılır.
Simple design which works great. It is the practical way to keep your baby's pacifier nearby and clean. It is easily 
attached to the pacifier thanks to its special ring.

BİLİNMESİ GEREKENLER

Soğuk suda elde yıkanabilir, dayanıklı ve sağlığa zararlı madde içermez

Plastik klipsi ile bebeğin her tür kıyafetine kolaylıkla takılabilir

Wash in cold water with hand, it is durable and do not contain toxic

The plastic clip makes it easy to attach to any type of baby's clothes

STUFF TO KNOW/

TCM05101

TCM05100

TCM05102

17



EMZİK KORDONU
Pacifier Cord
Bebeğinizin emziğinin yere düşerek kirlenmesini ve kaybolmasını engeller.
Prevents the loss and the contamination of the pacifier.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Bütün emzik türleri için uygun Suitable for all types of pacifiers
Bebeğiniz dilediği zaman kendi de emziğine ulaşabilir Your baby can reach the pacifier at any time 
Renkli ve keyifli desenler Colorful and pleasant designs
Avrupa güvenlik normu EN 12586 (1999) ye göre üretilmiştir Complying with the european safety norms EN 12586 (1999)

STUFF TO KNOW/
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TCM00806 TCM00803

TCM00809

TCM00804TCM00805

BİBERON KORDONU
Feeding Bottle Cord
Bebeğinizin eşyaları için süper işe yarayan basit bir tasarım. 
Tüm biberonlara, şişelere, oyuncaklara, diş kaşıyıcılara uyan eğlenceli bir üründür. 
A super, handy and simple design for your baby’s stuff.  
Is compatible with all kinds of feeding bottles, toys and teethers.

TCM00904

TCM00909

TCM00903

BİLİNMESİ GEREKENLER
Özel kavrama materyali ile tüm biberon ve şişeleri sıkıca tutar With a special grip material holds all kinds of bottles firmly
Eşyalar kirlenmez ve kaybolmaz Prevents the loss and getting dirty of your baby’s stuff
Bebeğiniz dilediği zaman kendi de biberonuna, oyuncağına ulaşabilir Your baby can reach bottles and toys whenever s/he wants
Pusetler ve mama sandalyeleri ile kullanım için idealdir Ideal for usage with strollers and feeding chairs

STUFF TO KNOW/

19
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TOZ MAMA KABI
Formula Dispenser 
Şimdi dışarıda olsanız bile bebeğinizi beslemek kolay. Önceden ölçerek 3 bölmeli kabınıza 
toz mamayı koyunuz. İhtiyacınız olduğunda hazır ölçülü toz mamayı biberona boşaltınız. 
Now it’s easy to be ready to feed your baby on the spot, even when you’re on the go. Fill 3 section single 
serving containers with milk powder. Simply pour a section of your pre measured powder into the bottle. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
3 porsiyon toz mama kapasiteli Holds up to three portions of formula powder

BPA ve Ftalat içermez BPA and Phthalate free
Bölmeler arası geçişi önleyecek şekilde tasarlanmıştır Designed to prevent spillovers from between compartments when you pour

Makinede yıkanabilir, mikrodalga ve strelizasyona uygun Dishwasher, microwave and sterilizer safe

STUFF TO KNOW/

TCM06060

TCM06061

4 HAZNELİ TOZ MAMA KABI
Formula Dispenser - 4 Compartments
Bebeğiniz acıktığında hazırsınız! Bebeğinizin toz mamalarını, formül sütlerini saklayabilmeniz ve 
kolayca taşıyabilmeniz için pratik toz mama kapları. 
When your baby's hungry you're ready! 
Practical formula or milk powder containers for easy storage and take-out. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
4 porsiyon 100ml toz mama kapasitelidir Holds up to 4 portions of 100ml formula powder
Bölmeler ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir Compartments can be used separately or together
İçindeki toz mama kolayca biberona aktarılabilir Powdered food can be easily transferred to thebaby bottle
BPA ve Ftalat içermez BPA and Phthalate free

STUFF TO KNOW/

TCM06070

yeni
NEW
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MAMA TABAĞI - Kapaklı
Plate - with Lid 

6+

İlk beslenmeler ve ara öğünler için mükemmeldir. Kapağı sayesinde içine mama koyup 
çantanızda taşıyabilirsiniz. Rahat bir kavrama için ergonomik şekli ile tutma sapları annenin ko-
laylıkla kullanacağı şekildedir.
Great plate with leak proof lid included for meals-on-the-go. Ergonomically designed hand grip is perfect for com-
fortable grasp.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Derin yan kenarlar ile rahat kaşıklama Easy-scoop sides help capture food successfully

Mikrodalgada kullanılabilir (kapaksız) ve strelizatöre girebilir Microwavable without lid 
Temizlemesi kolay ve bulaşık makinesinin üst rafında yıkanabilir Easy to clean and dishwasher and sterilizer safe

STUFF TO KNOW/

TCM06052
TCM06053

TCM06051 TCM06050

TAŞIMA KUTULU MAMA KAŞIĞI
Weaning Spoon with Carrying Case

6+

Bebeğinizin kendi kendisine yeme becerilerini geliştirmesi için tasarlanmış mama kaşığını taşıma kutusu 
sayesinde evin dışında, çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. 
Weaning spoons designed to develop blw skills can be carried easily in your bag thanks to its carrying case. 

TCM06002

TCM06003

TCM06004 TCM06005

BİLİNMESİ GEREKENLER
Yumuşak uçlu ve Hassas diş etlerine uygun  Soft-Tipped & Gentle on gums

Derin kaşık ve kaymaz saplar Spoon is deep & Has non-slip handle 

Kolay ve rahat kavrama Easy & Comfy grip 
Transparent carrying caseŞeffaf kutulu 

STUFF TO KNOW/
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6+EĞLEN ÖĞREN MELAMİN SET
Have Fun & Learn Melamine Set

BİLİNMESİ GEREKENLER
%100 melaminden üretilmiş Made of 100% melamine
Bulaşık makinasında yıkanabilir
BPA, PVC ve Ftalat içermez

Dishwasher-safe
Don’t contain BPA, PVC ve Phthalate

STUFF TO KNOW/

yeni
NEW

Sevimli desenleri ve karakterleri ile rakamları ve harfleri öğretici setimiz ile yemek çok 
keyifli. Çocuklara uygun porsiyon.
Very enjoyable to eat with our alphanumeric educational set with cute patterns and characters. 
Size for kids portions

TCM06114

TCM06111

TCM06117

TCM06113

TCM06110

TCM06116

TCM06115

TCM06112

TCM06118
Mama Tabağı / Baby Plate

Mama Kasesi / Baby Bowl Kaşık Seti 2'li / Spoon Set - 2 Piece

SAY BAKALIM / COUNT IT

SAY BAKALIM / COUNT IT

SAY BAKALIM / COUNT IT

ALFABE / ALPHABET

ALFABE / ALPHABET

ALFABE / ALPHABET

RAKAMLAR / NUMBERS

RAKAMLAR / NUMBERS

RAKAMLAR / NUMBERS

2 ayrı boy
2 different size

VAKUMLU EĞİTİCİ TABAK
Training Suction Plate
MYCey Vakumlu Eğitici Tabağı’nı kullanarak hem çocuğunuzun kendi kendine beslenme yeteneklerini geliştirir-
siniz hem de özgüvenini. Yemeklerin tabaktan dökülmesini önlemek ve yemeklerin kaşığa daha kolay doldurula-
bilmesi için özel olarak tasarlanmış kavisli halkalı tabağımızla artık yemek saatleri çok daha eğlenceli. 
By using MYCey Training Suction Plate, you can improve your child’s both self-feeding capacities and self-esteem. 
Specially designed curved rim helps little ones guide food onto their utensils and keeps food on the plate. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Vakum taban tabağı sabitler ve dökülmeleri önler Suction base secures plate and helps prevent spills

Esnek halka normal tabaklara da uyar (20-24cm) Flexible rim also fits to regular plates (20-24cm)
Çocuk büyüyünce halka çıkarılarak normal tabağa dönüşür Removable training rim converts to regular plate as child grows
Vakum tabanı farklı tabak ve kaselerle kullanabilirsiniz You can use suction base at other plates or bowls

STUFF TO KNOW/

yeni
NEW

TCM06130

TCM06131

6+
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Designed for self-feeding.

With a deep food compartment that makes it easy and playful for your child to use. Independent 
eating habits promote baby’s self-confidence.

With its two section design you can serve different food that makes it easy to taste seperately for 
your child. 

Easy grasp for little hands and deep scoop size makes it easy to use.

MELAMİN BESLENME SETİ
Melamin Feeding Set

Kendi kendine yemeyi öğrenmesi için tasarlanmıştır.

Derin bölmesi ile kendi kendine yemesi için son derece kullanışlıdır. 

İki bölmesi ile yemekleri ayrı ayrı servis edebilir, her lezzeti ayrı tatmasını sağlayabilir-
siniz. Derin yapısı ile kendi kendine yemesi için son derece kullanışlıdır.

Tutuş formu ve derin kaşık yapısı ile kendi kendine yemesi için son derece kullanışlıdır. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Sevimli desenler Cute designs
Çok dayanıklı % 100 melaminden üretilmiş
Küçüklere uygun porsiyon için tasarlanmış

Made of 100% durable melamine 
A good size for kids portions

STUFF TO KNOW/

MAMA KASESİ / BABY BOWL

İKİ BÖLMELİ MAMA TABAĞI / 2 SECTION PLATE

ÇATAL KAŞIK SETİ / FORK & SPOON SET

TCM06100

TCM06101

TCM06102

TCM06103

TCM06105 TCM06104

Multiuse Bags are ideal for snacks and other small stuff. Perfect for fruit, 
crackers and so much more. These bags with waterproof exterior fabric and a 
food safe and leak proof lining, are very handy. The chic design makes up a 
set with our melamine feeding bowl, plate and cutlery.

ATIŞTIRMA ÇANTASI
Snack Bag
Çok amaçlı çantalar, atıştırmalıklar ve diğer küçük şeyler için idealdir. 
Meyve, krakerler ve çok daha fazlası için mükemmeldir. Su geçirmez 
dış kumaş ve gıdaya uygun ve sızdırmaz astara sahip çantalar çok kul-
lanışlıdır. Şık tasarımı, melamin beslenme kasesi, tabağı ve çatal bıçak 
takımımız ile de bir set oluşturuyor.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Su geçirmez dış kumaş Waterproof exterior fabric
Gıdaya uygun sızdırmaz astar Food safe and leak proof lining
Makinede yıkanabilir Machine washable
Şık tasarımlar Chic design

STUFF TO KNOW/

TCM061155

TCM061154

TCM061153

TCM061152

TCM061151 TCM061150

BÜYÜK BOY

BÜYÜK BOY

ORTA BOY

ORTA BOY

KÜÇÜK BOY
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BEBEK ÇATAL KAŞIK SETİ - 6’lı set
Baby Fork & Spoon Set - 6 Piece

6+

Bebeğinizin kendi kendine yeme becerilerini geliştirmesi için tek ihtiyacınız küçük elleri için 
tasarlanmış MYCey çatal kaşık seti. 
MYCey  Fork and Spoon Set helps teach self-feeding. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Set, 3 çatal 3 kaşıktan oluşmaktadır Set includes 3 forks and 3 spoons
Bebeğin avucuna rahatça oturur Hands fit comfortably within child’s palm
BPA içermez BPA free

STUFF TO KNOW/

Kolay
Kavrama
EASY GRIP

TCM06021

TCM06020

UZUN SAPLI BESLEME KAŞIĞI - 5’li set

Long Handle Feeding Spoons – 5 Pieces

6+

Ergonomik şekli ve kaygan dokusu kaşığın tabakta rahat hareketini sağlar. Uzun saplı kaşıklar 
ebeveynlerin kaşığı kolaylıkla kavramasını ve bebek maması kaplarının altına ulaşmasını sağlar. 
Its ergonomic shape and slippery texture provide comfortable movement on the plate. The long handle spoons 
allow parents to easily grip the spoon and reach to the bottom of baby food jars. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
5 adet parlak ve eğlenceli renkli kaşık içerir
Yuvarlak, yumuşak kaşık kenarları bebeğin hassas dişetleri için uygundur

Includes 5 bright and fun colored spoons
Rounded, soft spoon bowls are gentle on baby’s gums

Ergonomik olarak tasarlanmış sapı ile çok rahat kavranır Ergonomically designed handle is comfortable to hold
BPA ve Fitalat içermez BPA and Phthalate free

STUFF TO KNOW/

TCM06030

Uzun saplı
LONG-HANDLED
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BEBE ÖNLÜĞÜ - 2’li set
Cotton Bib Set
Önlük dediğin her zaman işe yarar. 
Hele de %100 pamuk kumaşı ile yumuşak bir dokusu varsa. 
Bibs are always useful, especially if it is made of 100% cotton fabric with a soft touch.

TCM00504

TCM00502

BİLİNMESİ GEREKENLER
Yan tarafta yer alan çıtçıt ile kolayca takıp çıkarabilirsiniz It can be easily put on and off thanks to snaps on the side
Salya önlüğü veya mama önlüğü olarak kullanabilirsiniz Can be used as a saliva or a feeding bib
Sevimli renkler ve desenler Cute colors and patterns
İki katlı önlükler Two-layered bibs

STUFF TO KNOW/

PASLANMAZ ÇELİK ÇATAL KAŞIK SETİ
Stainless Steel Fork & Spoon Set
MYCey’in Paslanmaz Çelik Çatal Kaşık Seti küçük ellerin tutması ve kullanması için özel olarak 
tasarlanmıştır. Çatal kaşık takımı, bağımsız beslenmeyi teşvik ederek bebeğin gelişimini destekler 
ve yemek zamanını mutlu bir zaman haline getirmeye yardımcı olur. 
MYCey’s Stainless Steel Fork&Spoon Set is specially designed to be safe for little hands to hold and use. 
The set supports baby’s development by promoting independent eating and helps to make mealtime a happy 
time! This stainless steel set encourages independent feeding and eating like a grown up.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Ele tam oturan geniş saplar. Sağ ve sol el ile kullanılabilir
Güvenli olması ve yiyecek alması için yeterince yuvarlak çatal dişleri

Easy to hold large handles. ideal for right and left hand
Rounded fork tines enough to be safe and still pick up food 

Yaşa uygun kaşık derinliği Spoon bowl is specially designed to hold toddler-sized portions
BPA ve fitalat içermez BPA and phthalate-free

STUFF TO KNOW/

TCM06041 TCM06042

Tabak kenarında kaymayan sap

TCM06040

12+

Yeni
New

Yeni
New
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FULAR ÖNLÜK
Bandana Bibs
Sevimli salya önlüklerimiz diş çıkarma evresinde veya dışarıda yemek yedirirken ya da sadece sıcak tutsun 
diye çok kullanışlı.
These handy bandana bibs are practical for keeping dribbles off of your baby’s clothing, and also add a fun 
finishing touch to your little one’s outfit.

BİLİNMESİ GEREKENLER
%100 pamuk dış kumaş ve havlu iç kumaş 100% cotton outer fabric and terrycloth inner fabric
Bebeğinizin boynuna göre ayarlayabileceğiniz çıtçıtlar You can fit to your baby’s neck with popper fastening
İki katlı ve çok kullanışlı The two layer bibs are very comfy

STUFF TO KNOW/

TCM00520
TCM00517

TCM00521

TCM00519 TCM00522

TCM00518

DİŞ KAŞIYICILI FULAR ÖNLÜK
Bandana Bibs with Teether 
Sevimli salya önlüklerimiz artık diş kaşıyıcılı. Diş çıkarma evresinde ucundaki tırtıklı bölüm sayesinde 
bebeğinizin dişlerini kaşımasına yardımcı olur.  
Now our cute drool bibs have teethers for your baby. At the teething stage its serrated section helps scratching 
your baby ‘s teeth. 

TCM00523

TCM00524

BİLİNMESİ GEREKENLER
%100 pamuk dış kumaş ve havlu iç kumaş 100% cotton outer fabric and terrycloth inner fabric
Bebeğinizin boynuna göre ayarlayabileceğiniz çıtçıtlar You can fit to your baby’s neck with popper fastening
İki katlı ve çok kullanışlı. Diş çıkarma evresi için ideal The two layer bibs are very comfy. Great for teething

STUFF TO KNOW/

33
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MÜSLİN FULAR ÖNLÜK - 2’li set
Muslin Bandana Bibs – Set of 2 
Müslin fular önlüklerimiz ekstra emici dokusu ile hem keyifli hem çok işe yarar. 
Made of 100% cotton muslin, extra absorbent fabric keeps baby fashionable and clean.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici, yumuşak ve hafif 100% pamuklu kumaş Absorbent, soft and light 100% cotton fabric
İki katlı ve çok kullanışlı Adjustable: multiple snaps to grow with baby 
Doğumdan itibaren kullanıma uygun Suitable for use right after birth

STUFF TO KNOW/

TCM00526

TCM00525

LEKE TUTMAZ ÖNLÜK
Stainproof Bibs
Bırakın yemeğini kendi yesin, dilediği kadar döksün. Leke tutmaz, sevimli önlükler ile hem o hem siz 
rahat edeceksiniz. 
Let him/her eat, spill as much as s/he likes. With these stain proof and cute bibs, both your baby and you will 
be comfortable. 

TCM00505 TCM00508

TCM00506

TCM00507

BİLİNMESİ GEREKENLER
Bebeğiniz için leke tutmaz ve sızdırmaz önlükler Stain proof and leak proof bibs for your baby
Yemek saatlerini eğlenceye dönüştüren baskıları ile Their prints turn feeding times into entertainment
Arkadan cırtlı Velcro fastener at the back

STUFF TO KNOW/
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BÜYÜK BOY CEPLİ LEKE TUTMAZ ÖNLÜK
Big Stainproof Bibs with Crumb Catcher Pocket
Bebeğiniz için leke tutmaz ve sızdırmaz önlükler şimdi daha büyük ve kırıntı cepli. 
Bırakın yemeğini kendi yesin, dilediği kadar döksün. Kırıntı cebi ile dökülenleri yakalar. 
Our stain and liquid proof bibs are now bigger and has a crumb catcher pocket for more comfort during feding 
time. Let him/her eat, spill as much as s/he likes.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Bebeğiniz için leke tutmaz ve sızdırmaz önlükler Big size stain and leak proof bibs for your baby with crumb catcher pocket 
Yemek saatlerini eğlenceye dönüştüren baskıları ile Their prints turn feeding times into entertainment
Arkadan cırtlı Velcro fastener at the back

STUFF TO KNOW/
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TCM00540

TCM00542

TCM00541

TCM00543

HAYVAN ŞEKİLLİ ÖNLÜK
Animal Print Bibs
Hayvan şekilli sızdırmaz yumuşak havlu dokulu önlükler hem sevimli hem rahat.  
With their soft terrycloth and waterproof texture, these animal shaped bibs are both cute and comfortable.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Yemek saatleri eğlenceye dönüşsün  Turn feeding times into fun
Çamaşır makinesinde yıkanabilir                                                                                                                        Machine-washable cute bibs
Arkadan cırtlı Velcro fastener at the back

STUFF TO KNOW/
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TCM00509

TCM00511

TCM00510

TCM00512



RENKLİ MAMA ÖNLÜĞÜ
Colorful Bibs 
Bebeğinizin mama saatlerini keyfe dönüştürecek birbirinden renkli mama önlükleri.
Colorful bibs will transform your feeding times in times of joy. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Yumuşak sıvı geçirmez havlu kumaş Soft, leak-proof terrycloth 
Çamaşır makinesinde yıkanabilir Teach colors while you feed
Bebeğinize yemek yerken bir yandan renkleri de öğretin Machine-washable cute bibs
Arkadan cırtlı Velcro fastener at the back

STUFF TO KNOW/
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TCM00570

TCM00572

TCM00573

TCM00575
TCM00574

KOLLU ÖNLÜK - SIZDIRMAZ HAVLU
Terrycotton Sleeved Baby Bibs - Leakproof
Yumuşak ve dayanıklı yapısıyla çocuklarınızın giysilerini kirlenmeye karşı korur. 
With its soft and durable fabric structure, it protects your children’s clothes against getting dirty.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Giysilerinin korunmasına yardımcı olur The bib helps to protect the clothing 

Nefes alan havlu kumaşı sayesinde aşırı sıcak hissedilmesini önler Thanks to the breathable terry cloth prevents excessive heat
Gövde kısmı sıvı geçirmez The body part is leak-proof 
Arkadan cırtlı Velcro fastener at the back

STUFF TO KNOW/
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TCM00530

TCM00531

TCM00532
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YUMUŞAK HAVLU SIZDIRMAZ ÖNLÜK
Ultra Soft Terrycloth Bibs – Leakproof  
İki tarafı da yumuşacık havlu önlüğümüz çok kullanışlı. 
Our ultra soft double-sided terrycloth bibs are easy to use.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Yan tarafta yer alan çıtçıt ile kolayca takıp çıkarabilirsiniz It can be easily put on and off thanks to snaps on the side 
Tenine sadece pamuk değer
Orta bölümde yer alan, sızdırmazlık sağlayan astarı ile ıslaklıkları önler

Prevents leakage by sealing liner in the middle
Only the cotton touch to the body

STUFF TO KNOW/
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TCM00552

TCM00554

KULLAN AT ÖNLÜK - 10’lu Paket
Disposable Baby Bibs - 10 pack
Tek kullanımlık bebe önlüğü.
Yapışkan bant  |  Koruyucu film  |  Kırıntı cebi

Single use baby bib.
Self-adhesive tabs | Protective Film | Folding crumb catcher pocket 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici laminasyonlu kağıttan üretilmiştir Made of laminated absorbant paper 
Sıvı geçirmez ve kırıntı ceplidir Water proof and crumb catcher pocket 
Takıp çıkartılması kolaydır Put on and off easily 
Tek kullanımlıktır Disposable

STUFF TO KNOW/
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TCM00560

Kırıntı yakalama cebi



MÜSLİN OMUZ ÖRTÜSÜ / Bebe Önlüğü
Muslin Shoulder Cloth / Bib 
Özel formu, üç katlı emici kumaşı ile omuz bezi tam ihtiyacınıza uygun. Yeni eklenen çıtçıtları ile 
bebeğiniz için yumuşacık bir önlük olarak da kullanabilirsiniz.
With its special form and three-layered absorbent fabric, the shoulder cloth is totally brilliant. 
You can also use it as a silky bib with its recently added fasteners. 

TCM00161

TCM00160

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici, yumuşak ve hafif 100% pamuklu kumaş Absorbent, soft and light 100% cotton fabric
Gaz çıkarma saatleri için akıllıca bir çözüm A clever solution for burping times 
Boyutu: 58 * 25cm Size: 58 * 25 cm 
Doğumdan itibaren kullanıma uygun Suitable for use right after birth

STUFF TO KNOW/
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MÜSLİN AĞIZ BEZİ
Muslin Mouth Cloth
Bitmeyen silme ihtiyaçlarına en pratik, renkli ve yumuşak çözüm. Emici ve renkli, tam 
ihtiyacınız olduğu gibi. 
The most practical, colorful and silky solution to the endless wiping need. Absorbent and colorful just as you need.

TCM00153

TCM00156

TCM00155 TCM00154

TCM00156

TCM00151TCM00150

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici, yumuşak ve hafif 100% pamuklu kumaş Absorbent, soft and light 100% cotton fabric
Salyalar ve küçük kazalar için akıllıca bir çözüm A clever solution for saliva and little accidents 
30 * 30cm boyutlu 6 adet ağız bezi 6 in a pack sized 30*30 cm
Doğumdan itibaren kullanıma uygun Suitable for use right after birth 

STUFF TO KNOW/
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Hamile yastıklarımız çok önemli. Çünkü rahat uyku da öyle. Herkes ayrı şekilde bir desteğe 
ihtiyaç duyuyor. Biz de istedikleri formdan birini seçsinler ve rahat bir uyku uyusunlar istiyoruz.  

Our Maternity pillow range is very important. Because comfortable sleep is . Everyone needs a unique 
support. We let them choose the form they want, and to have comfortable sleep.

hamilelik konforu  
pregnancy comfort

Hamile Bölgesel Destek Yastığı / Pregnancy Cuddle Pillow

Hamile Destek Minderi / Pregnancy Support Wedge

Hamile Destek Yastığı / Pregnancy Support Pillow 



HAMİLE BÖLGESEL DESTEK YASTIĞI
Pregnancy Cuddle Pillow
Hamileyken bebeğiniz büyüdükçe ihtiyacınız olan dinlenme ve uykuya 
kavuşmanız için tasarlanmıştır.
Designed to attain the relaxation and sleep you need when you are pregnant and your belly is growing.

TCM00702

TCM00703

BİLİNMESİ GEREKENLER
Hem karnı hem dizleri destekler Support your belly, hips and legs

Özel tasarım; bir ucu karın altına, bir ucu diz arasına Special design; one side under the belly, other between the legs
İdeal sırt, kalça ve bacak hizalaması Ideal back, hip and leg alignment 
Şişkinlik ve kramplara son Prevent swelling and cramps 

STUFF TO KNOW/
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HAMİLE DESTEK MİNDERİ
Pregnancy Support Wedge
Hamileyken karnınızın altına yerleştireceğiniz Destek Minderi ile tam istediğiniz rahatlığa kavuşacaksınız. 
Rahat hamilelik = Anneliğe rahat başlangıç
You will reach the exact comfort you wish when you place Support Wedge beneath your belly during your 
pregnancy. Comfortable pregnancy = Easier start on parenting

TCM00203 TCM00204

BİLİNMESİ GEREKENLER
Karnınızı destekleyin sırt ağrısı yaşamayın Support your belly stop your back aches

Dizlerinizin arasına sıkıştırın ve ideal sırt, kalça ve bacak hizalamasına kavuşun Put between your knees for ideal alignment of back, hips and legs 
Vücudunuzu rahatlatır ve baskıyı azaltır Relaxes your body and decrease the pressure
Şişkinlikleri ve krampları önler Prevent swelling and cramps 

STUFF TO KNOW/
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HAMİLE DESTEK YASTIĞI
Pregnancy Support Pillow
Hamileyken bebeğiniz büyüdükçe ihtiyacınız olan dinlenme ve uykuya 
kavuşmanız zorlaşır. Hamile Yastığı ile vücudunuzu tamamen destekleyerek 
rahat bir uyku uyumak ve dinlenmiş uyanmak elinizde.

While you are pregnant and your baby is growing, it becomes difficult to attain the relaxation and sleep 
you need.

2016 Hamile Dostu 
Ürün Ödülü
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TCM00701

BİLİNMESİ GEREKENLER
Boyun, bel ve sırtınızı ergonomik şekli ile destekler It will support your neck, waist and back with its ergonomic shape
Rahat bir uyku uyumanızı sağlar Have a good sleep
Tam istediğiniz rahatlığa kavuşacaksınız Get the absolute comfort you need

STUFF TO KNOW/
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En kutsal görev emzirmek. Her şeyin en başında, MYCey hikayesi başlarken bu en değerli 
dakikaları en rahat dakikalar yapmak için çıktık yola. Emzirirken özgürsün diye devam edip 

her yerde emzirmeyi destekledik. Çok da mutluyuz, tüm bizi seven anneler gibi

The most sacred duty is to breastfeed. In the beginning of all MYCey journey we were determined to make 
these most precious moments the most comfortable ones. Than we put it everywhere ‘ You are free in 

Nursing’ and we support breastfeeding anywhere, anytime. We are very happy, like all mothers that like us.

emzirme  
nursing

Emzirme ve Destek Minderi ve Yedek Kılıflar  / Nursing and Support Pillow and Extra Covers 

Mini Emzirme Yastığı / Mini Nursing Pillow 

Sütyenli Emzirme Atleti / Nursing Tank

Yan Taşıma - Ayarlanabilir Model / Sling - Adjustable Model

Emzirme Sütyeni / Nursing Bra

Emzirme Önlüğü / Nursing Apron 

Emzirme Sütyeni - kaplı / Nursing T-shirt Bra

Minderli Emzirme Önlüğü / Nursing Apron with Pillow 

Hamile Külodu / Maternity Briefs

Tam Kavrama Göğüs Pedleri / Full Grip Nursing Pads

Göğüs Koruyucu - 2'li Set / Nipple Protector - Set of 2

Emzirme & Pompa Sütyeni / Nursing & Pumping Bra

Toparlayıcı Korseler / Shapewear

Dantelli Emzirme Sütyeni ve Lohusa Külodu / Nursing Bra and Maternity Briefs w/lace

Göğüs Kalkan Seti / Breast Shell Set

Anne Sütü Saklama Poşeti / Breast Milk Storage Bag

Pompa Sütyeni / Pumping Bra

İnceltici Ayarlanabilir Korse / Adjustable Belly Wrap

Kullan-at Lohusa Külodu / Disposable Maternity Briefs

Yeni / New

Yeni / New

Yeni / New

Yeni / New

Yeni / New

Yeni / New



EMZİRME VE DESTEK MİNDERİ
Nursing and Support Pillow 
Yumuşak U-şekli ile bebeğinizi desteklemek için rahat bir ortam sunarken, sizin için bebeğinizi emzirirken 
ergonomik olarak doğru bir pozisyon almanızı sağlar. 
With it’s soft u-shape it provides a comfortable environment to support your baby and gives you the chance to 
take an ergonomically right position while you nurse your baby. 

52

Ve Yedek Kılıflar / And Extra Covers
Yedek kılıfınızla emzirme minderiniz her an yanınızda. Çünkü bir an bile ayrılmak 
istemeyeceksiniz. Değişik desenli kılıflar kullanarak bebeğinizin algısını da geliştirebilirsiniz. 
With extra covers you have your pillow with you all the time. Because you will not want to leave your cushion, 
not even a moment. You can also develop your baby’s perception by using different patterned covers.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emzirme sırasında oluşan Sırt ve kol ağrılarından kurtarır Avoids suffering from back and arm aches

Bebekleriniz minderi sırtüstü uzanmak, karınları üzerinde egzersiz yapmak 
ve oturmayı öğrenmek için de kullanır

Babies also use it for lying on their back, exercising on 
their abdomen and learning how to sit

Annelik görevinin en önemli ve uzun kısmı olan emzirme anlarını çok daha 
rahat geçirirsiniz

You can ease the most important and longest moments of 
motherhood, nursing

MYCey minderleri ve kılıfları çamaşır makinesinde yıkanabilir MYCey pillows and covers can be washed in the washing machine

STUFF TO KNOW/
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TCM00089 TCM00092

TCM00085

TCM00093

TCM00086 TCM00094 Yedek Kılıf TCM00051TCM00050

TCM00091



MİNİ EMZİRME YASTIĞI
Mini Nursing Pillow 
Bebeğinizi emzirirken kolunuza taktığınız bu yastık sayesinde hem bebeğiniz hem de siz rahat bir 
beslenme vakti geçirebileceksiniz. 
Mini pillow easily fits your arm and supports your baby during nursing or feeding.

BİLİNMESİ GEREKENLER
%100 pamuk kumaş 100% cotton fabric 
Kaymayı önlemek için el bandı Hand strap to prevent slipping 
Terlemeyi önler Prevents sweating
Kolunuz ve beliniz rahat eder Your arm and waist in comfort

STUFF TO KNOW/
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TCM08036

TCM08037

MİNDERLİ EMZİRME ÖNLÜĞÜ
Nursing Apron with Pillow 
Eklediğimiz mini emzirme minderi ile çok sevilen emzirme önlüklerimizi daha da çok 
seveceksiniz. Başı minder ile desteklenince daha az terleyecek ve daha rahat emecek.
You will love our nursing aprons even more with our added mini nursing pillow. Supported with the pillow 
baby will sweat less and will comfortably breastfeed. 

TCM00129

BİLİNMESİ GEREKENLER
Orijinal tasarım, %100 pamuk kumaş ve mini emzirme minderi Original design, 100% cotton fabric with mini breastfeeding cushion 

Kaymayı önlemek için el bandı Hand strap to prevent slipping 
Dışarıda emzirirken maksimum konfor Breastfeeding outside with maximum comfort 
Daha büyük emzirme önlüğü Larger nursing apron

STUFF TO KNOW/
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EMZİRME ÖNLÜĞÜ
Nursing Apron
Bebeğinizi emzirmek kesinlikle gurur duyulacak bir şey. MYCey Annemin Emzirme Önlüğü’nü siz 
annelere dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde rahatça emzirmeniz için sunuyoruz.
It is definitely something to be proud of to nurse your baby. We are presenting MYCey Ma’s Nursing Apron for 
you to nurse your baby whenever and wherever in comfort. 
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TCM00108

TCM00106

TCM00101 TCM00107TCM00109

TCM00119 TCM00120

TCM00110

TCM00121 TCM00122

BİLİNMESİ GEREKENLER
Orijinal tasarım, %100 pamuk kumaş Original design, 100% cotton fabric
Göz temasını koruyan özel yaka tasarımı Special neck design to keep eye contact
Boyunuza göre ayarlanır ve kaymaz Adjustable length, non-slide

STUFF TO KNOW/
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YAN TAŞIMA - Ayarlanabilir Model
Sling - Adjustable Model
Eski zamanlarda bebeklerin anneye yakın ve sakin oldukları taşıma biçiminin modern hali. 
Yan taşımanızda sizin ve bebeğinizin en rahat olduğu pozisyonu bulun ve rahat edin. 
This modern way of carrying helps babies to be close to their mother and calm them in the traditional way. 
Adjust your sling for your perfect fit and find your baby’s most comfortable position 
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TCM00123 TCM00124

TCM00127

BİLİNMESİ GEREKENLER
Beş farklı şekilde taşıyabilirsiniz You can carry your baby in five different positions

Esnek ve hafif kumaş sayesinde sadece bebeğinizin ağırlığını hissedersiniz Thanks to the flexible and light fabric, you only feel the weight of your baby
Geniş omuz bölümü sayesinde ağırlık eşit olarak dağılır Thanks to its broad shoulder section, the weight is distributed evenly
Emzirmek için de rahatlıkla kullanabilirsiniz

0 - 16 kg arası bebekler için uygundur 

You can easily use it to nurse your baby as well

Suitable for babies between 0 – 16 kg

STUFF TO KNOW/
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DANTELLİ EMZİRME SÜTYENİ 
VE LOHUSA KÜLODU
Nursing Bra and Maternity Briefs w/lace 

Esnek kumaşı ile emzirme döneminde ebadı 
zaman zaman değişebilen göğsünüzü tam 
kavrar. Dantelli özel tasarımı ile tam 
destek sağlar.

Pamuksu dokusu, şık görünümlü dantel 
detayı ile karnınızın altında kalacak şekilde 
tasarlanmıştır. Esnek ve yumuşak kumaşı ile 
karına baskı yapmaz.

The bra is flexible and adjusts to your bust size, which 
can vary during the nursing period. Thanks to its 
special design with lace it has full support. 

This stylish brief with lace and cottony touch is 
designed to stay below your belly. With its flexible 
and soft fabric, it does not pressure on the belly.

GRİ MELANJ

GRİ MELANJ

PUDRA PEMBE

PUDRA PEMBE

TCM00400 TCM00405

TCM00450

TCM00453

TCM00401 TCM00406

TCM00451

TCM00454

TCM00403 TCM00408

TCM00402 TCM00407

TCM00452

TCM00455

TCM00404 TCM00409

80 80

M

M

85 85

L

L

95 95

90 90

XL

XL

100 100
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EMZİRME SÜTYENİ
Nursing Bra

Esnek kumaşı ile emzirme 
döneminde ebadı zaman zaman 
değişebilen göğsünüzü tam kavrar.  
Özel tasarımı ile tam destek sağlar. 
Hamile veya emziren anne 
olduğunuzda, ister evde ya da 
dışarıda, her zaman giymek için 
mükemmeldir.
The bra is flexible and adjusts to your 
bust size, which can vary during the 
nursing period. Thanks to its special 
design it has full support. Perfect to 
wear every day for nursing in public.
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BİLİNMESİ GEREKENLER
Esnek kumaşı ile hamilelik ve emzirme dönemine uygun Double function for pregnancy and nursing thanks to flexible fabric
Tek elle açılabilir akıllı klipsler Smart clips that open with one hand
Tam kavrayan emzirme bölümü Supportive nursing part

STUFF TO KNOW/

Balensiz
WIRE FREE

Beden Seçenekleri
80, 85, 90, 95,100

BEYAZ

SİYAH

TEN

TCM00340

TCM00345

TCM00350

TCM00341

TCM00346

TCM00351

TCM00342

TCM00347

TCM00352

TCM00343

TCM00348

TCM00353

TCM00344

TCM00349

TCM00354

80

80

80

85

85

85

90

90

90

95

95

95

100

100

100
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SÜTYENLİ EMZİRME ATLETİ
Nursing Tank
Emzirme sütyeni ve atletin bir arada olduğu Emzirme Atleti uzunluğu ile karın ve bel bölgenizi kapalı 
tutarken göğüs bölgenize de tam destek sağlar.
Nursing tank is the ultimate nursing bra and tank in one that provides full length style and support. Perfect to wear 
anytime, whether at home or on-the-go, when you’re pregnant or nursing.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emzirme sütyeni ve atlet bir arada Ultimate nursing bra and tank in one 
Tek elle açılabilir akıllı klipsler Smart clips that open with one hand
Tam kavrayan emzirme bölümü Supportive nursing part

STUFF TO KNOW/

Beden Seçenekleri
Size Options
80, 85, 90, 95,100

BEYAZ / WHITE TEN / SKIN

SİYAH / BLACK

TCM00310 TCM00320

TCM00315

TCM00311 TCM00321

TCM00316

TCM00313 TCM00323

TCM00318

TCM00312 TCM00322

TCM00317

TCM00314 TCM00324

TCM00319

80 80

80

85 85

85

95 95

95

90 90

90

100 100

100
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EMZİRME SÜTYENİ - kaplı
Nursing T-shirt Bra 
Pürüzsüz kumaşı ve hafif kaplı tasarımı ile favori kıyafetlerinizin altına giymek için idealdir.
Nursing bra’s smooth fabric and lightly lined cups make it ideal to wear under your favorite top.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Tam kavrayan hava alan özel kaplı balensiz tasarım Exclusive wire-free cups that breaths
İz yapmayan dışı mikrofiber; içi komple %100 pamuk kaplar Moulded cups microfiber outside, 100% cotton inside create a natural shape
Tam açılan kaplar ile bebeğiniz ile ten tene tam temas Full drop away bra cup design for maximum skin-to-skin contact

STUFF TO KNOW/

Balensiz
WIRE FREE

BEYAZ / WHITE

TEN / SKIN

SİYAH / BLACK

TCM00360

TCM00365

TCM00370

TCM00361

TCM00366

TCM00371

TCM00363

TCM00368

TCM00373

TCM00362

TCM00367

TCM00372

TCM00364

TCM00369

TCM00374

80

80

80

85

85

85

95

95

95

90

90

90

100

100

100
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HAMİLE KÜLODU
Maternity Briefs
Bu rahat kalıplı külot ile ikisi bir arada kullanım seçeneğiniz var. Açık kullanımda karnınızı tam 
kaplarken, esnek ve yumuşak üst bölümü ikiye katlayıp karın altı ek destekli olarak 
kullanabilirsiniz. 
With these comfy form briefs you get a two-in-one option. They are designed with an extra high and soft rib that can 
be folded up or down. When the rib is folded, the briefs provide additional support below your belly. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
İpeksi ve esnek doku. Karnınız büyüdükçe genişler Silky and flexible touch. Gently expand as you grow
Karın üstü tam kavrama Support over entire belly
İki ebatlı kullanım Two-in-one option

STUFF TO KNOW/

M

M

M

TCM00380

TCM00386

TCM00383

TCM00381

TCM00387

TCM00384

TCM00382

TCM00388

TCM00385

L

L

L

XL

XL

XL

BEYAZ / WHITE

SİYAH / BLACK

TEN / SKIN
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KULLAN-AT LOHUSA KÜLODU
Disposable Maternity Briefs
Lohusalık dönemi için özel tasarlanmış kullan-at külotlar. 
These disposable briefs are specially designed for your maternity.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Bacak ve bel bölümünde esnek lastik Soft elastic around legs and waist
Doğum çantanız için pratik bir ürün A practical item for your labour bag
Tek tek paketlenmiş
Non-woven kumaş 

Individually wrapped
Non-woven fabric

STUFF TO KNOW/

3 adet/pieces 

TCM00391

TCM00390S/M 

L/XL 



EMZİRME & POMPA SÜTYENİ
Nursing & Pumping Bra
Eller serbest pompalama, emzirme veya her ikisini aynı anda yapabildiğiniz 
ideal bir sütyen! Tüm göğüs pompaları ile uyumlu çalışarak emzirmeyi 
desteklemek için mükemmel bir temel oluşturur.
The ideal bra for hands-free pumping, nursing or both at the same time! It works with all 
major breast pumps making it the perfect foundation to support the breastfeeding relationship.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Aynı anda emzirin ve süt pompalayın Pump and nurse at the same time

Üzerinizdeyken pompa başlığını takabilirsiniz Insert pump body while wearing 
Esnek kumaşı ile hamilelik ve emzirme dönemine uygun Double function for pregnancy and nursing with flexible fabric

STUFF TO KNOW/

yeni
NEW

TCM00280

TCM00281

TCM00282

Çapraz sırt askılı 
kruvaze model. 
Racerback Bra with 
cross over front. 

S

Renk Seçenekleri (Color Options)

Renk Seçenekleri (Color Options):

Beyaz (White)
Siyah (Black) 
Ekru (Ecru)

Beyaz (White)   Siyah (Black)   Ten (Skin)

M

L
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POMPA SÜTYENİ
Pumping Bra
MYCey pompa sütyeni, pompa başlıklarını tutar ve süt pompalama sırasında 
özgür olmanız için ellerinizi serbest bırakır. Bu süt pompalarken başka şeylerle 
de ilgilenebileceğiniz anlamına gelir - yoğun anneler için ideal!
MYCey pumping bra holds your pump bodies, leaving your hands free for independence during your 
pumping sessions. This means you can get on with other things while pumping – ideal for busy mums!

BİLİNMESİ GEREKENLER
Straplez tasarım harika bir kavrama ve rahatlıkla vücudunuza uyum sağlar Strapless design adapts to your body with great fit and comfort

Güçlendirilmiş kumaş açıklıkları pompa başlıklarını güvenli bir şekilde tutar Reinforced fabric openings hold breast bodies securely 
Ön fermuarı sayesinde hızlıca takılıp çıkarılır Front zip makes it quick and easy to put on and take off 

STUFF TO KNOW/

yeni
NEW

TCM00290 TCM00291 TCM00292

Süt pompalarken başka 
şeylerle de ilgilenin 
Get other things done 
while pumping

S M L
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M:TCM00272  L:TCM00273  XL: TCM00274

M:TCM00266  L:TCM00267  XL: TCM00268

M:TCM00260  L:TCM00261  XL: TCM00262

M:TCM00275  L:TCM00276  XL:TCM00277

M:TCM00269  L:TCM00270  XL:TCM00271

M:TCM00263  L:TCM00264  XL:TCM00265

TOPARLAYICI KORSELER
Shapewear

BİLİNMESİ GEREKENLER
Dikişsiz, iz yapmayan kesim Seamless main body

Karın bölgesine özel extra toparlayıcı zikzak yapı Zigzag design for special waist shaping
Silikon bel bantı kaymayı önler. Silicon waistband prevents roll down 

STUFF TO KNOW/

yeni
NEW

Thanks to its effective shaper fabric, it helps your body look firmer 
during pre and post pregnancy.

It provides firm but gentle support for your belly after pregnancy, helping to ease your pain as you heal. It will also help you to 
return to your normal activities. Helps to ease the discomfort you feel after delivery, and is especially helpful after a C-Section. 

Yüksek şekillendirme özelliği olan kumaşı ile hamilelik öncesi ve son-
rası vücudunuzun daha sıkı bir görünüme ulaşmasına yardımcı olur. Hamilelikten sonra karnınıza sıkı fakat nazik bir destek sağlar, iyileşirken ağrınızı hafifletir. Ayrıca normal 

etkinliklerinize dönmenize yardımcı olacaktır. Doğumdan sonra hissettiğiniz rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı 
olur ve özellikle sezeryandan sonra yardımcı olur.

Toparlayıcı Korse - Kısa Paça

Toparlayıcı Bel Korsesi

Toparlayıcı Külot Korse - Yüksek Bel

Shaper Shorts - Mid Waist

Shaper Belly Band

Shaper Shorts - Mid Waist

SİYAH / BLACK

SİYAH / BLACK

SİYAH / BLACK

TEN / SKIN

TEN / SKIN

TEN / SKIN
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İNCELTİCİ AYARLANABİLİR KORSE
Adjustable Belly Wrap

BİLİNMESİ GEREKENLER
It has simple Velcro closures making it easy to put on.

Hafiftir ve rahatça giyilir, nazik fakat sağlam destek sağlar Lightweight and easy to wear, providing gentle but firm support
Hamileliğin neden olduğu karın ayrılmasının (diastasis recti) hızla 
iyileşmesine yardımcı olur

Helps quickly heal abdominal separation (diastasis recti) 
caused by pregnancy

Giymeyi kolaylaştıran basit Velcro cırtlara sahiptir

STUFF TO KNOW/

S/M: TCM00300 L/XL: TCM00301

yeni
NEW
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Full Grip Nursing Pads provide maximum security while breastfeed-
ing and comforts the skin around the breasts. The unique leakage 
barriers, which is positioned horizontally during the day and verti-
cally at night, prevents breast milk from leaking – ensuring reliable 
protection, day and night.

TAM KAVRAMA GÖĞÜS PEDLERİ
Full Grip Nursing Pads
Tam Kavrama Göğüs Pedleri emzirirken maksimum güvenliği 
sağlar ve göğüs çevresindeki cildi rahatlatır. Gündüz yatay 
ve gece dikey olarak yerleştirilen benzersiz sızıntı bariyerleri, 
anne sütünün sızıntı yapmasını engeller - gece gündüz güve-
nilir bir koruma sağlar. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici ve rahat giyilebilir  Absorbent and comfortable to wear
Gece gündüz güvenli ve kuru Secure and dry, day and night
Maksimum güvenlik için benzersiz sızıntı bariyerleri Unique leakage barriers for maximum security
Güvenli tutuş için kaydırmaz bantlar
4 tarafı çeviren sıvı-kilitleyici hat

Non-slip stripes for secure hold
4 Side Surrounding water-lock Line

STUFF TO KNOW/

30 adet/pcs

Ultra-dry&soft

TCT09650

Süper emici makrojel
Super absorbant macro gel

Ultra ince ve hava alan
Ultra-thin&breathable
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These breast shells with ultrasoft backing are worn inside the bra to 
protect the nipples from friction and to collect leaking breast milk. 

Breathable shields help heal sore or cracked nipples more quickly. Thanks to the gentle 
pressure applied, the swollen breasts relieve.
The holes provide air circulation and increase comfort.
Breast milk saver shells collect leaked milk when using a breast pump or when breast-
feeding.
Before use, it may be sterilized in an electric or microwave steam sterilizer or by boiling.

ve Ultra Yumuşak 
Destek YastıklarıGÖĞÜS KALKAN SETİ

Breast Shell Set
Ultra yumuşak yastıklı göğüs kalkanları göğüs uçlarını 
sürtünmelerden korumak ve sızan anne sütünü biriktirmek 
için sütyenin içine giyilir. 

Hava alma özelliğine sahip kalkanlar acıyan veya çatlak göğüs uçlarının daha 
çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Uyguladığı nazik basınç sayesinde şiş 
göğüsleri rahatlatır.
Delikler hava sirkülasyonunu sağlar ve konforu arttırır.
Göğüs pompası kullanırken veya emzirirken sızan anne sütünü deliksiz göğüs 
kalkanları toplar. 
Kullanmadan önce elektrikli ya da mikrodalga buharlı strelizatörde veya 
kaynatarak steril edilebilir.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Hava alma özelliğine sahip kalkanlar Breathable shields
Sızan anne sütünü toplayan deliksik göğüs kalklanları Breast milk saver shells collect leaked milk
Sütyenin içine giyilir Worn inside the bra
Sürtünmelerden korur Protect the nipples from friction

STUFF TO KNOW/

with Ultrasoft Backing Cushions

2x

Ultrasoft Backing Cushions

2x

Breast Milk Saver Shells

2x

Breathable Breast Shells TCM09610
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GÖĞÜS KORUYUCU - 2'li set
Nipple Protector - Set of 2
Emzirme esnasında göğüs uçlarını koruması için dizayn edilen MYCey Göğüs Koruyucusu %100 silikondan 
üretilmiş olup, kokusuzdur. Hassas veya çatlamış göğüs uçlarını koruyarak bebeğin anne cildine temas 
etmeden doğal hisle beslenmeye devam etmesini sağlar.
MYCey Nipple Protectors are designed to protect nipples during breastfeeding. They are made of 100% silicone and are 
odorless. They protect sensitive or cracked nipples and provide a natural feeding of the baby without direct skin contact.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Bebeğiniz için kolay kavrama Easy latch on for your baby
İnce yapılı silikon Thin formed silicone
Doğal his Natural feel

STUFF TO KNOW/

TCM09600

yeni
NEW
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ANNE SÜTÜ SAKLAMA POŞETİ
Breast Milk Storage Bag
Annelerin emzirme döneminde bebeklerinin beslenme saatlerinde her zaman hazır sütlerinin 
bulunabilmesi için MYCey Süt Saklama Poşetleri en büyük yardımcılarıdır. Sütlerini steril şartlar 
altında uzun süre koruyabilirler.
MYCey Milk Storage Bags are the biggest helpers for mothers to be able to keep their milk ready at any 
time during breastfeeding period. They can preserve their milk under sterile conditions for a long time.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Akıtmayı engelleyen özel kilit Zipper design against leakage
Dondurucuya uygun Freezer safe
Steril Ambalaj Sterile packaging

STUFF TO KNOW/

TCM09620

yeni
NEW
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Olmazsa olmaz, hayatı kolaylaştıran, temizliği ve tuvalet eğitimi sadeleştiren bakım ürünlerimiz. 
Biz de her şey yolunda gitsin istiyoruz. En iyi kalitede ürünler yapmamız bundan. 

Our products are essential, life-enhancing, simplifying cleaning and potty training. 
We also want everything  to be fine. That we make the best quality products.

banyo, bakım ve sağlık  
bath, care and wellness

Kulak Çubuğu / Cotton Buds 

Bebek Temizleme Pamuğu / Baby Cotton Pads 

Alt Değiştirme Örtüsü – Kullan-at / Baby Diaper Changing Pad-Disposable

Kullan-at Klozet Örtüsü / Disposable Potty Protectors 

Alıştırma Külodu / Training Pants

Mayo Bebek Bezi / Swim Diaper



KULAK ÇUBUĞU
Cotton Buds 

0+

Bebeğin kulaklarının güvenli ve hassas temziliği için. Güvenli 100% pamuk başlık tasarımı ile çubuğun 
kulak kanalına girmesini ve kulağın zarar görmesini engeller.
For cleaning babies ears safely and gently. The cotton bud heads are made from 100% pure cotton and especially 
shaped to prevent insertion into ear canal, so it is safer for your hygiene applications
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BİLİNMESİ GEREKENLER
Kağıttan yapılmış çubuk kısmı esnektir. Bükülmelerde zarar vermez The paper sticks is elastic. It does no harm when bends

Dış kulak, parmak araları ve göbek deliği çevresini temizleyebilirsiniz You can clean outer part of the ear, toe betweens and navel area
Pamuk kalıntısı bırakmaz It does not leave any cotton remains
Otomatik makinelerde el değmeden üretilmiştir It is produced in automatic machinery

STUFF TO KNOW/

60 adet/pcs

TCT09601

BEBEK TEMİZLEME PAMUĞU
Baby Cotton Pads

Hassas ince ve az yağlı bebek cildinin doğal temizliği için MYCey temizleme pamuğu idealdir.
Parfüm ve boya içermeyen bebek temizleme pamuğu bebek cildine dost, alerji ve tahriş oluşmasını 
engelleyen doğal bir üründür.
MYCey cleaning cotton is ideal for natural cleansing of thinner and less oily baby skin. Baby skin friendly perfume 
and dye-free baby cleaning cotton is a natural product that prevents the formation of allergies and irritation. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
%100 saf pamuktan üretilmiştir 100% pure cotton

Dermatolojik olarak test edilmiştir Dermatologically tested
Anti- alerjiktir Anti-allergic
Bebeğinizin hassas cildine zarar vermez

İdeal boyut: 90*100 mm

It does not harm delicate skin of your baby

Ideal size: 90*100 mm

STUFF TO KNOW/
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0+

60 adet/pcs

TCT09602



ALT DEĞİŞTİRME ÖRTÜSÜ   Kullan-at
Baby Diaper Changing Pad - Disposable
Evde veya dışarıda hijyenik koşullarda ve kolayca bebeğinizin altını değiştirebilir ve küçük kazalardan 
kaynaklanabilecek ek işlerden kurtulmuş olursunuz. 
You will be able to change baby diaper easily on a hygenic environment whereever you are, home or out. 
You will avoid extra work by using MYCey disposable mat.

TCT08002

BİLİNMESİ GEREKENLER
Her yerde hijyenik alt değiştirme Hygenic diaper change everywhere

Bebeğinizin kontrollerinde altına serin Lay under your baby at doctor’s appointments
Benzer ürünlere göre %50 daha büyük! Boyut: 60*90cm 50% bigger compared to similar. Size: 60*90cm
Tuvalet eğitimi döneminde de yatak koruyucu olarak kullanabilirsiniz

Çantanızda yer kaplamaz. Kullan at, işlerini azalt  

Use as a bed protection sheet during toilet training

Take a small space at diaper bag. Use it and have spare time

STUFF TO KNOW/
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KLOZET ÖRTÜSÜ  Kullan-at
Disposable Potty Protectors

BİLİNMESİ GEREKENLER
Çocukların klozetle temasını engellemek için geniş kenarlıdır The oversized material keeps hands from touching the toilet

Bantlar sayesinde sabitlenebilir Stays in place with its convenient grip strips 
Konforlu ve Su geçirmez Made of comfort and waterproof material
Mikropsuz ve endişesiz kullanım sunar No germs, no worries

STUFF TO KNOW/
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10 adet/pcs

Her yerde hijyenik tuvaletler! 
Hygienic toilets everywhere! 

EXTRA LARGE  
Covers where kids hold on.

EKSTRA BÜYÜK 
Çocukların tuttuğu yerleri de kaplar

TCM00565



ALIŞTIRMA KÜLODU
Training Pants
Tuvalet eğitimi için aradığınız kalitede ve yumuşaklıkta alıştırma külotları. 
Our potty training pants in the soft and quality form you have been looking for.

TCM08007 S/M
TCM08008 L

TCM08005 S/M
TCM08006 L

TCM08011 S/M
TCM08012 L

TCM08009 S/M
TCM08010 L

BİLİNMESİ GEREKENLER
Esnek yapısı ile çocuğunuz kendi başına kullanabilir Comfortable elasticated design is easy for your little one to use by themself 
Sıvı geçirmez 100% micro polyester interlok dış kumaş Waterproofed  %100 micropolyester interlok outside fabric 
%80 pamuk %20 polyester havlu iç kumaş ve emici katman Soft fabric lining (%80 cotton,%20polyester) 
Normal külot formuna benzerliği ile çocuklarınızın gelişimleri açısından yardımcıdır
Islaklığı hisseden çocuğunuzun tuvaletini söyleme alışkanlığı geliştirmesini sağlar 

Great for encouraging your toddler to wear pants 
Helps your child develop a toilet habit with feeling of wetness 

STUFF TO KNOW/

80

MAYO BEBEK BEZİ
Swim Diaper
Bebeğinizin havuzda veya denizde oynarken rahat hareket etmesini sağlar. 
Tek kullanımlık bebek mayolarına göre daha sağlıklı olup kullanıcı dostu ürünlerdir. 
Allows your baby move comfortably while playing in the pool or sea. It is healthier to use compared to 
disposable products and more user friendly.

BİLİNMESİ GEREKENLER
İç yüzeyi sıvıyı emer The inner lining absorbs fluid

Dış yüzeyinin yardımı ile bir süre için dışarı sızmasını önler With the aid of the outer surface prevents leakage out for a while
Nefes alabilir dış kumaş ve %70 pamuktan üretilmiş kadife dokulu iç kumaş Breathable outer layer and a soft 70%cotton velvety lining inside
Tuvalet eğitimi döneminde alıştırma külodu olarak da kullanabilirsiniz You can use as training pants during tolilet training

STUFF TO KNOW/
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TCM08049 - Deniz yıldızı S
TCM08050 - Deniz yıldızı M
TCM08051 - Deniz yıldızı L

TCM08052 - Karetta S
TCM08053 - Karetta M
TCM08054 - Karetta L

TCM08046 - Yengeç S
TCM08047 - Yengeç M
TCM08048 - Yengeç L



Bebek odası deyince sizin de burnunuza bebek kokusu geliyor mu? Peki uyku deyince? 
Güvenli ve huzurlu bir uykudan uyanmış sıcacık bir bebeği kokladınız mı hiç? 

Sayfaları çevirdikçe bunu hatırlayın. 

Do you remember the smell of a newborn when you hear the word nursery? Well, speaking of sleep? 
Did you ever smell a warm baby who has awakened from a peaceful and safe sleep? 

Remember that as you turn the pages.

bebek odası & güvenli uyku  
bedding & safe sleep

Müslin Çok Amaçlı Örtü – XL  / Muslin Multi-functional Cloth - XL 

Bebek Yastığı / Baby Pillow

Müslin Çok Amaçlı Örtü - 2li set / Muslin Multi-functional Cloth - Double Pack 

Bebek Yorganı / Baby Duvet

Müslin Battaniye / Muslin Blanket
Yeni Kundak / New Swaddle

Alez - Ultrayumuşak Yatak Koruyucu / Mattress Protector - Ultrasoft

Yatak Koruyucu Fitted Çarşaf / Fitted Sheet and Matress Protector in 1 

Yan Yatış Yastığı / Safe Sleep Positioner

Örme Battaniye / Knitted Blanket

Eğlenceli yapışkan Boyölçer / Fun Sticker Height Meter

Boğulmayı Önleyici Yastık / Ventilated Breathable Anti-Suffocation Pillow

Bebek Yastığı – Kılıflı / Baby Pillow with Soft Cover



MÜSLİN ÇOK AMAÇLI ÖRTÜ - XL
Muslin Multi-functional Cloth - XL 

Ekstra büyük boy çok amaçlı örtü ile kullanım alanı daha da geniş. 
Yıkandıkça daha da yumuşar.
Extra large multi-functional sheet has more variety in usage. 
The more you wash this cloth the sooner it gets.
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BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici, yumuşak ve hafif 100% pamuklu kumaş Absorbent, soft and light 100% cotton fabric 

Kundaklama, uyuma, alt değiştirme ve oyun zamanında kullanın Use it for swaddling, sleeping, changing diapers and playing games
Sıcak bir havada tek bir kat muslin örtü bebeğiniz için yeterlidir A single cloth is enough for your baby in warm temperatures
Boyutu: 120*120cm Size: 120*120cm

STUFF TO KNOW/
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TCM00144 TCM00143

TCM00141 TCM00145 TCM00140TCM00142

Yeni
New

Yeni
New

Yeni
New

Yeni
New



MÜSLİN ÇOK AMAÇLI ÖRTÜ - 2li set
Muslin Multi-Functional Cloth - Double Pack 
Bu çok amaçlı örtüyü bir battaniye, omuz örtüsü, emici bir havlu, pusete ek güneşlik, 
alt değiştirme örtüsü ve bebeğiniz ile ilgili pek çok ihtiyacınız için kullanabilirsiniz. 
This multi-functional sheet can be used as a thin blanket, a shoulder cloth, an absorbent towel, an extra 
sunshade to the stroller, diaper changing cloth and many other things that you need for your baby. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici, yumuşak ve hafif 100% pamuklu kumaş Absorbent, soft and light 100% cotton fabric

Kundaklama, uyuma, alt değiştirme ve oyun zamanında kullanın Use it for swaddling, sleeping, changing diapers and playing games
Sıcak bir havada tek bir kat muslin örtü bebeğiniz için yeterlidir A single cloth is enough for your baby in warm temperatures
Boyutu: 65*65cm Size: 65*65 cm

STUFF TO KNOW/

86

TCM00176

TCM00175

TCM00174

MÜSLİN BATTANİYE
Muslin Blanket
Çift katlı muslinden yapılmış renkli battaniyelerimiz ile bebeğiniz aşırı ısınmadan tam da ihtiyacı olan 
sıcaklığa kavuşacak ve nefes alma özellikli kumaşı ile bebeğinizin rahatını sağlayacaktır.
Our colorful blankets made of double-layer muslin will keep your baby warmth just right and with its 
breathable fabric, it will ensure baby’s comfort.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Emici, yumuşak ve hafif 100% pamuklu kumaş Absorbent, soft and light 100% cotton fabric

Ilık ve sıcak havalarda güzel bir uyku için ideal Ideal for a good sleep in warm and hot temperatures
İki katlı nefes alan kumaşı ile tam ihtiyacınıza göre Just what you need with its double-layer ventilation-enabled fabric 
Boyutu: 90 * 90cm Size: 90 * 90 cm 

STUFF TO KNOW/
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TCM00181

TCM00180



YENİ KUNDAK
New Swaddle
Bebeğinizin rahatı için Yeni Kundak ile kundaklayın. Kundaklandığı zaman siz de ne kadar güvenli ve 
huzurlu bir uyku uyuduğunu göreceksiniz.
Our new swaddle comfort your baby and help them drift off into a tranquil sleep. 

3 adımda yeni kundak / Swaddle in three steps

BİLİNMESİ GEREKENLER
Anne karnındaki konforlu kuytu rahatlığı yeniden yaratır Recreates snugness of womb

Cırt cırtları ve %100 pamuk kumaşı ile kolay kundaklama 100% cotton fabric with easy velcro swaddling 
Bebeği güvenli uyku pozisyonunda tutmaya yardımcı olur Helps keep baby in safe sleep position
Bebeğinizin bedenine göre ayarlanır Adjustable wings to grow with baby

STUFF TO KNOW/
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TCM01051 - Erkek S
TCM01052 - Erkek L
TCM01053 - Erkek P

TCM01048 - Kız  S
TCM01049 - Kız  L
TCM01050 - Kız  P

YAN YATIŞ YASTIĞI
Safe Sleep Positioner
Yan yatış yastığı henüz vücutlarını kendileri döndüremeyen bebeklerin sağlıklı uyku 
pozisyonlarını korumaları için idealdir.
The support keeps the baby lying on one side, a position which allows him to breathe more easily and is the 
safest should vomiting occur

BİLİNMESİ GEREKENLER
Kollarını ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirir Allows complete freedom of movement for arms and legs

Hafif, pratik ve kolayca taşınabilir Its light, practical and easy to carry around
Bebeğin yan yatış pozisyonunda kalmasını sağlar Keeps the baby lying on one side
Fermuarlı anti-bakteriyel kumaş kılıfı ile temizliği kolaydır Zippered anti -bacterial fabric cover is easy to clean with

STUFF TO KNOW/
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TCM08017



BOĞULMAYI ÖNLEYİCİ YASTIK
Ventilated Breathable Anti-Suffocation Pillow
Bebeklerin uyku esnasında rahat nefes alması için özel yastık.
Pillow for the baby’s breathing freely during sleep. 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Delikli iç yapı Perforated inner structure 

Yastığın içinden kolayca nefes alınır allow to breath easily through the airvents
%100 pamuk nefes alabilen kumaş 100% cotton breathable fabric

STUFF TO KNOW/
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TCM08019

ÖRME BATTANİYE
Knitted Blanket
Örgü dokusu ile bebeğinizi sıcacık tutacak şık battaniyelerimize bayılacaksınız. 
You will love our stylish blankets which will keep your baby nice and warm with its knit texture.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Bebeğinizi sıcak tutmak için ideal Ideal to keep your baby warm 
Boyutu: 90 * 100cm Size: 90 * 100cm
Doğumdan itibaren kullanıma uygun Suitable for use right after birth

STUFF TO KNOW/
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TCM00189

TCM00188

TCM00187



ALEZ - Ultra yumuşak yatak koruyucu
Mattress Protector - Ultrasoft
Yatağınızı korumanın yumuşacık ve etkili yolu. Ultra yumuşak, nefes alan, emici ve su geçirmez alez ile 
çok rahat edeceksiniz
The perfect and softest way to protect your mattress. Our protector is ultrasoft, breathable, waterproof and absorbent.  

BİLİNMESİ GEREKENLER
Su geçirmez Waterproof
Yatağınızı küçük kazalara karşı korur It protects your mattress against small accidents
Yıkama ile aşınmaz It is durable in many washes 
Dört kenarından lastikli With corner elastic bands

STUFF TO KNOW/
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TCM08003  70x140cm
TCM08004  90x190cm

YATAK KORUYUCU FITTED ÇARŞAF
Fitted Sheet and Matress Protector in 1 
İki işlev bir arada; hem lastikli fitted çarşaf hem alez. Üst kumaşı %100 pamuktan üretilmiş çarşafımız 
değiştirme ve yıkama zamanlarınızdan tasarruf sağlıyor. 
Two in one; soft fitted sheet and durable matress protector in one product. It is a great way to save time and 
energy from changing linens and washing.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Sıvı geçirmez, emici ve nefes alabilen lastikli çarşafımız çok pratik Our protector is soft, , waterproof and absorbent

Üst kumaşı %100 pamuk,  Kenar etekleri lastikli Made of 100% soft cotton top fabric, fitted  sides are elastic
%100 pu, sıvı geçirmez-nefes alır membran kaplama %100 pu, waterproof –breathable lining
Aynı zamanda bir anti- alerji bariyer olarak işlev görür Also acts as an anti-allergy barrier

STUFF TO KNOW/
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TCM08001  70x140cm



BEBEK YASTIĞI - Kılıflı
Baby Pillow with Soft Cover
Ekstra yumuşak çıkarılabilir kılıflı bebek yastığı. Yumuşak ve güvenlidir.
Baby pillow with extra soft removable cover. Soft and safe.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Microfiber kumaştan üretilmiştir Made from microfiber fabric
Boncuk elyaf dolgulu Silicon fibre filling
Yıkanabilir dış kılıf Washable cover
Boyutu: 45*35 cm Size: 45*35 cm 

STUFF TO KNOW/
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TCM08016

BEBEK YASTIĞI
Baby Pillow
Bebeğinizin takımları ile kullanmak için pratik yastık.
Practical, simple pillow for use with your baby’s bedding.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Microfiber kumaştan üretilmiştir Made from microfiber fabric
Elyaf dolgulu Silicon fibre filling
Yıkanabilir Washable
Boyutu: 45*35 cm Size: 45*35 cm 

STUFF TO KNOW/
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TCM08018



BEBEK YORGANI
Baby Duvet
Yumuşak bir dokuya sahip bebek yorganımız tam istediğiniz kalitede.
The desired quality soft touch duvet comforts your baby during sleep.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Microfiber dış kumaş Made from microfiber fabric
Elyaf dolgusu Silicon fibre filling
Boyutu: 95*145 cm Size: 95*145 cm

STUFF TO KNOW/
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TCM08025
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EĞLENCELİ YAPIŞKAN BOY ÖLÇER
Fun Sticker Height Meter
Odaları eğlenceli hale dönüştürmenin ve büyümesini izlemenin en kolay yolu. 
Odasına yapıştırın düzenli olarak boyunu ölçün, mutlu olsun!
The easiest way to make their rooms fun and to follow their growth.
Stick it to his/her room to make them happy! 

BİLİNMESİ GEREKENLER
Eğlenceli tasarımlarda boy ölçer Height-meter in fun designs 

Çocukların en sevdiği şey yapıştırmalar Stickers are what children love the most
Ürün yükseklikleri 150cm+imaj boyutudur The height of the product is 150 cm + image
Baskılarda gıdaya uygun boya kullanılmıştır The prints are made of dyes suitable to come in contact with foodstuff

STUFF TO KNOW/

TCM06602 TCM06601 TCM006604

Yeni
New



Hareketli olsunlar ve evin her köşesini keşfetmeye devam etsinler. 
Yeter ki ev onlar için güvenli olsun.  

Let them be active and continue to explore every corner of the house. 
As long as you prepare home safe for them.

güvenlik  
safety

Priz Kapatıcılar / Outlet Covers & Plugs

Çok Amaçlı Kilitler / Multipurpose Locks

Dolap ve Çekmece Kilitleri / Various Latchs 

Koruyucu ve Durdurucular / Cushions & Stoppers 

Özel Kilitler / Specific Locks

Emekleme Dizliği / Crawling Kneepads
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It is designed for crawling time with soft elastic cotton texture and soft padding. Protect your babies from bruises 
and scrapes when learning to crawl and walk.

EMEKLEME DİZLİĞİ
Crawling Kneepads
Pamuklu esnek dokuması ve yumuşak dolgusu ile emekleme zamanı için tasarlanmıştır. 
Bebeğiniz emeklemeyi ve yürümeyi öğrenirken onu morluklardan ve çiziklerden korur.

BİLİNMESİ GEREKENLER
Kaydırmaz yapısı ile bebeğinizin kaymasını engeller Non-slip rubber pads prevents from slipping
Çıplak dizlerde veya kıyafet üzerinden kullanılabilir Can be used on naked knees or on to outfits
Ayıcık şekilli Teddy bear shaped

STUFF TO KNOW/

TCM00251

TCM00253 TCM00250

TCM00252

PRİZ KAPATICILAR
Outlet Covers & Plugs

Prizlere yerleştirildiğinde ufak çocukların priz deliklerine parmaklarını veya metal cisimler 
sokarak elektriğe çarpılmalarını engeller.

Çocukları prizle ilgili 
tehlikelerden korur. 
Sadece topraklı prizler içindir.

Çocukları prizle ilgili 
tehlikelerden korur. 
Sadece topraklı prizler içindir.

PRİZ KORUYUCU / SAFETY PLUG

PRİZMATİK / OUTLET CAPSPRİZ KAPAĞI / PLUG COVER

Safety plug prevents children from inserting their fingers or metal objects into holes of sockets 
and to receive electric shock.

It protects children from the 
dangers power outlets pose to 
children. Only for grounded 
outlets.

It protects children from the 
dangers related to plug. Only for 
grounded outlets.
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TCM05502

TCM05513 TCM05506

4+
ay/m



ÇOK AMAÇLI KİLİTLER
Multipurpose Locks

ÇOK AMAÇLI KİLİT & MİNİ ÇOK AMAÇLI KİLİT 

MULTIPURPOSE LOCK & MINI MULTIPURPOSE LOCK 

Küçük çocukların karıştırmaya duydukları merak kimi zaman çok çeşitli ev ka-
zalarına maruz kalmalarına neden olmaktadır. Çok amaçlı kilit çeşitli yüzeylere 
kolayca monte edilir. Çocukların dolap kapaklarını, çekmeceleri, buzdolaplarını, 
büfe ve sandık kapaklarını kolayca açmalarını engeller. Kavisli ya da köşeli yüzeye 
sahip veya açılıp kapanabilen her türlü ev eşyası için kullanılır. Ahşap, cam, metal, 
plastik, lamine yüzeylerde kullanılabilir.

Small children’s curiosity to entangle sometimes leads to exposure to a variety of 
home accidents. Multipurpose lock mounted easily on various surfaces . It prevents 
children to open the cabinet doors, drawers, refrigerators, buffet and box covers. 
Can be used with curved or angeled with household goods that has a hinged door. 
You can apply on wood, glass, metal, plastic and laminate surfaces.
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TCM05504

TCM05505

DOLAP VE ÇEKMECE KİLİTLERİ
Various Latchs 
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103

Bebeğinizin ellerini çekmeceye 
sıkıştırmasına ve çekmecenin yerinden 
çıkıp üstüne düşmesine engel olur. 

Tokmaklara ve kulplara kolayca 
uyar ve kilitlenir.

Tokmaklara kolayca uyar ve kilitlenir.

Köşeli çekmece, dolap kilitlemesi için 
çok pratik.

ÇEKMECE KİLİDİ / DRAWER 
SAFETY LATCH 

RAYLI DOLAP KİLİDİ / 
SLIDING CABINET LOCK 

KAPAK KİLİDİ / CLOSET LOCK  

VİDASIZ KÖŞE KİLİDİ / 
CORNER SAFETY LATCH 

Drawer safety latch prevents the baby from 
opening drawers, to jam fingers, and draw-
er to fall off onto them.

Sliding cabinet lock fits to knobs and 
handles and is locked easily.

Fits easily into the knobs and lockes the 
closet.

Very practical for angled drawer and closets.TCM05503

TCM05508 TCM05512

TCM05507



KORUYUCU VE DURDURUCULAR
Cushions & Stoppers 
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Bebeğinizin sert köşelere başını çarptığında yaralanmasını önlemek için kullanabilirsiniz.

Kapı durdurucu, çocukların aniden kapanan kapı aralıklarına parmaklarını sıkıştırmalarını 
engeller. Çocukların odada kilitli kalmalarına engel olur. Evde, seyahatte ve gittiğiniz otellerde 
kullanabilirsiniz.

KÖŞE KORUYUCU / CORNER CUSHION  

KAPI DURDURUCU / DOOR STOPPER   

Can be used to prevent injury that will happen when your baby hit the hard corner of the 
household.  

Door Stopper prevent little fingers from being jammed in case of sudden closure. It can be used at 
home and in the hotels while you’re travelling.

TCM05510

TCM05509

ÖZEL KİLİTLER
Specific Locks
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Mikrodalga ve buzdolabı kapaklarında kullanabilirsiniz.

Çocukların pencereyi açıp sarkmasını engeller. 
Üzerindeki setler vasıtasıyla pencereyi istediğiniz aralıkta sabit tutmanızı sağlar.

FIRIN & BUZDOLABI KİLİDİ / FRIDGE & OVEN LOCK    

AYARLI PENCERE KİLİDİ / ADJUSTABLE WINDOW LOCK 

You can use on the microwave and refrigerator door.

It prevents children from opening the window and leaning out of the window. It ensures you 
fasten the window in any range through the sets on it. 

TCM05511

TCM05514



İşte şimdi hafiflik zamanı. Keyifli anlarınıza eşlik etmeyi seviyoruz. 
Bol fotoğraf çekmeyi ve bize göndermeyi unutmayın. 

It is now time to feel lightness. We like to accompany your enjoyable moments. 
Do not forget to take plenty of photos and send us.

yaz  
summer

Swimtrainer

Kietla



SWIMTRAINER

Avrupa’da yaygın Alman yüzme okulları tarafından tasarlanmış Swimtrainer yüzme simidi, bebeğinizin suda durup 
etrafı seyretmesi yerine güvenli bir şekilde yüzmesini sağlar. Swimtrainer  ile doğuştan itibaren var olan 
kurbağalama refleksini kullanarak bebeğiniz güvenli bir şekilde yüzebilir. 

108

TCT61001  3m – 4y TCT61003  4 – 8 yTCT61002  / 2 – 4 y

The SWIMTRAINER designed by Fred’s Swim Academy gives children the necessary sense of achievement and security in the 
water during every stage of their development. This forms the basis for being successful at learning how to swim. 
With our 3-stage learn to swim it will be easy for your children to learn to swim!

3 aylık bebeği yüzdürür / Makes 3 months old swim

KiETLA
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Kırılmaz, Menteşesiz 
Çocuk Gözlüğü 

100% Anti-UV Pamuk 
Güneş Şapkası

%100 UVA-UVB-UVC 
Koruması / Protection 

100% Anti-UV 
Yüzme Kıyafetleri

Kapsül Koleksiyon  
Aynalı Camlar, Ayıcık Tasarım

100% unbreakable with 
unique zigzag system.

100% Anti-UV Cotton 
Sun Hat

100% Anti-UV 
Swimming Outfit

Capsule Collection 
Mirrored Lenses, Bears Design
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