
پیشنهاد های دیجی کاال برای انتخاب دوربین  

از حرفه ای و نیمه حرفه ای تا دوربین های تخصصی ورزشی

       یک راهنمای جمع وجور برای عکاسی با موبایل



2



3

دغدغه ی همیشگی اغلب والدین، فراهم کردن بهرتین 

امکانات برای رفاه و آسایش فرزندان شان است. می دانید که  

در ماه های ابتدایی تولد، کودکان آسیب پذیرترند و باید متام 

تالش  خود را برای ایمنی و سالمت کودک به کار ببندید. در 

این میان بایدها و نبایدهای زیادی وجود دارد که بهرت است 

به آن ها توجه کنید. مکانی که در آن کودک را حامم می کنید، 

شوینده هایی که به کار می برید، نحوه ی حامم کردن و مسائلی 

ازاین دست، همگی در ایجاد یک تجربه ی امن و لذت بخش 

برای حامم کردن کودک اهمیت دارند . در صفحات پیش رو  

می توانید وسایلی هم چون وان، شامپو، اسفنج و ...  راکه الزمه ی 

یک حامم ایمن، بهداشتی و پر آرامش برای نوزاد و کودک 

نوپای شام است، مشاهده کنید و آن ها را  از فروشگاه آنالین 

 دیجی کاال  

سفارش دهید.

 عکــس: اسـتودیــو

امــــن و 
لذت بخش

 حامم  و بهداشت کودک از حساس ترین کارهایی 

است که باید به بهرتین و ایمن ترین شکل صورت 

گیرد؛ ما برای شام پیشنهادهای ویژه ای داریم
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سوزش چشم ، یکی از مشکالت کودکان در حمام است. شامپو بچه ی فیروز 
با خاصیت ضدسوزش چشم، این مشکل را برطرف کرده است. این شامپو ی 

روزانه با خاصیت ترمیم ساقه ی مو، برای نوزادان و کودکانی که موهای معمولی 
یا نازک دارند، قابل استفاده است.

نوزادان در مقایسه با بزرگ ساالن، پوست حساس تری دارند. بنابراین هنگام 
حمام کردن کودکان و نوزادان، باید از وسایل مخصوص حمام کودک استفاده 

کنید. اسفنج حمام چیکو، بسیار نرم و انعطاف پذیر است و برای پوست های 
حساس نوزادان گزینه ی بسیار مناسبی است. وزن بسیار سبک این اسفنج 

استفاده از آن را آسان تر می کند.

شامپو بچه ی بدون عصاره ی فیروز با PHخنثی از سوزش چشم های نوزادان 
و کودکان جلوگیری می کند.هم چنین، این شامپو ی روزانه به حالت پذیری و 

جلوگیری از وز شدن موی نوزاد و کودک شما کمک می کند.

شامپو بچه ی فیروز با عصاره  آلوئه ورا

Baby Moments اسفنج حامم چیکو

شامپو بچه ی فیروز

رایحه:

آلوئه ورا
حجم:

 300 میلی لیرت
حجم:

 750 میلی لیرت

ابعاد:

1.5 × 4.5 × 9.5 سانتی مرت
نوع:

اسفنجی

  این شامپو دارای 

PH خنثی و مناسب 
برای موهای لطیف 

کودکان است.

  این شامپو نرمی 

و درخشندگی مو 

را افزایش می دهد.

  بند روی این اسفنج  در دست گرفنت آن را راحت کرده است.

  بزرگ ساالنی 

که موهای ضعیف 

و شکننده دارند 

هم می توانند از این 

شامپو استفاده کنند.
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 عکــس: اسـتودیــو
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   این سه نوار ضخیم، 

توری را ثابت و بدون 

حرکت روی وان نگه 

می دارد تا با حرکت 

کودک، ایمنی اش تهدید 

نشود.

ابعاد:

23 × 38 × 74 سانتی مرت
مناسب برای:

صفر تا18ماه
جنس:

پالستیک
رنگ:

ابعاد:

73.7 × 47 × 25.4 سانتی مرت
مناسب برای:

صفر تا2ماه

رنگ:

  طراحی ارگونومیک وان ، ایمنی 

کودک هنگام شستشو  را  باال می برد.

   تشکچه ی وان جدا می شود و می توانید از آن برای شست و شوی 

روزانه در فضاهای دیگری مثل روشویی استفاده کنید.

   امکان جداسازی دوش این 

امکان را می دهد که به راحتی 

آن را جدا و در وان های بزرگ 

استفاده کنید. 

وزن:

5.4کیلوگرم

اگر فضای حمام تان کوچک است، می توانید از بدو تولد تا رسیدن به وزن 11/4 
کیلوگرم  از  وان »فرست یرز« مدل »توری دار« استفاده کنید. این محصول 
از پالستیک مقاوم ساخته شده است و می شود آن را در سینک های یک و دو 

قسمتی قرار داد. وان فرست یرز با بالشتک های اسفنجی و ضد کپک، بهداشت 
کودک تان را هنگام حمام کردن به میزان چشم گیری افزایش 

می دهد.

وان فرست یرز توری دار

وان حمام »سامر« مدل »18873« نه تنها حمام کردن 
کودک تان را برای شما آسان می کند، بلکه حمام کردن را برای 
نوپای دلبندتان به یک تجربه ی لذت بخش تبدیل می کند. این 

مدل مجهز به سیستم جکوزی است که آب را با فشارمالیم 
وارد وان می کند و با تولید حباب و لرزه ی خفیف باعث می شود 
نوزادتان درون وان احساس آرامش کند. دو جداره بودن الیه ی 
دیواره ی وان هم به حفظ دمای آب و گرم  نگه داشتن آن کمک 

می کند. 

وان حامم کودک
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وان پایه دار »بون« مدل  »B614« طراحی ساده و درعین حال کاربردی دارد و 
از جنس پالستیک مقاوم ساخته  شده است. می توانید وان پایه دار »بون« مدل  
»B614« را به حالتی شبیه به گهواره در بیاورید  تا وقتی نوزادتان را داخل آن 
می گذارید، بتواند سر خود را باالی آب نگه دارد. این امکان وجود دارد که آب 

داخل وان را کامال تخلیه کنید تا حمام کردن کودک تان آسان تر شود.

وان پایه دار بون

ابعاد:

16.5 × 46.5 × 84 سانتی مرت
مناسب برای:

تا 18ماه

جنس:

پالستیک

  پایه  های این وان کامال جمع می شوند 

تا جابه جاکردن وان آسان تر باشد.

  می توانید حالت وان را به گودترین شکل آن 

تغییر دهید تا کودک نوپای تان در آن بنشیند.

رنگ:
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 عکــس: اسـتودیــو
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بازی کردن در حمام، یکی از لذت بخش ترین کارها برای 
کودکان است. اسباب بازی آموزشی »تامی« مدل »دستگاه 

فوم سازی« با طراحی زیبا و کاربری بسیار آسان، یک 
اسباب بازی  دوست داشتنی برای کودکان در حمام است. با 

ریختن شامپو در مخروط باالی اسباب بازی و چرخاندن اهرم 
کناری اش، مخروط ها پر از کف می شوند و ظاهری شبیه 

بستنی پیدا می کنند. 

اسباب بازی آموزشی تامی 

پخش موسیقی هنگام حمام کردن، می تواند لذت و آرامش بیشتری برای کودک تان به ارمغان 
بیاورد. عروسک حمام تامی مدل Swim And Sing Turtle با شکل یک الک پشت دوست داشتی 
یک گزینه ی سرگرم کننده برای کودک تان در حمام است.  با فشردن تاج روی سر این الک پشت، 

بیرون آب موزیک کودکانه ی »ماما« پخش می شود. اما وقتی الک پشت زیر آب می رود صدای 
الک پشت با )Gloup Gloup( پخش می شود.

عروسک حامم تامی 

  دارای  سه مخروطی برای پرشدن از فوم

ابعاد:

277.9 × 281.9 × 125 میلی مرت

مناسب برای:

18ماه به باال

وزن:

770گرم

وزن:

215گرم

ابعاد:

65 × 150 ×220میلی مرت
مناسب برای:

یک  سال و باالتر

جنس:

پالستیک

  این عروسک با استفاده از سه 

باتری 1.5 ولتی کار مي کند.

  با کوک کردن پیچ روی 

الک این عروسک، الک پشت 

روی آب شنا می کند.


