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Spis marek 
 

Cangaroo 

Cool Mama 

Granatovo 

Koszulove 

Little John 

Lo Stesso  

MamaBelle 

milk and love 

Milook 

Miracle Makers 

Odzież dla Mam 

Qumamo 

Slik & Milk 

Sistu 

Yellow Meadow 



Cangaroo to polska marka odzieży ciążowej i do karmienia 

piersią. Oferuje sukienki, bluzki, bluzy, spodnie z 

przyjemnych i wygodnych dzianin o oryginalnych krojach i 

wzorach. 



Bluza do karmienia  
Karratha | cena: 129 zł 
Bluza dresowa dla Mam karmiących piersią w naszym najbardziej 
popularnym wzorze w tym sezonie- liście na szarości. Dostępna 
w rozmiarach S-XL. 

http://bit.ly/2FZBFr5 

Na hasło: hafija  
otrzymacie 10% rabatu 



Bluzka ciążowa i do karmienia piersią 
Frilla | cena: 94 zł 
Bardzo kobieca bluzeczka z delikatnymi falbankami pod którymi 
ukryte są suwaki- idealna na czas ciąży i karmienia piersią. 
Dostępna w rozmiarach S-XL. 

http://bit.ly/2G3Qxov 

Na hasło: hafija  
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka ciążowa i do karmienia piersią  
Daisy | cena: 139 zł 
Nasza nowość! Delikatna, pięknie układająca się sukienka na 
czas ciąży i karmienia. Idealna na specjalne okazje ale sprawdzi 
się również w codziennych stylizacjach. Dostępna w rozmiarach 
S-XL. 

http://bit.ly/2pmRwWg 

Na hasło: hafija  
otrzymacie 10% rabatu 



Cool Mama to polska marka odzieży ciążowej i odzieży do 
karmienia piersią. W swoim asortymencie posiada: bluzki, 
bluzy, sukienki, spodnie, szorty, piżamy i koszule nocne.  
Podstawą wizji marki jest przesłanie, że ma to być produkt 
multifunkcjonalny- świetnie sprawdzić się w trakcie ciąży, 
podczas karmienia, a także i po tym okresie.  



Sukienka do karmienia 
Maxi Summer Navy Blue/Summer White 
cena: 209 zł 
To kolejna nowość w wiosenno-letniej kolekcji Cool Mama. 
Długa sukienka w wersji granatowej lub białej z przyciągającym 
wzrok motywem nieregularnych kolorowych pasów. Sukienka 
tak jak każde ubrania Cool Mamy dedykowana jest kobietom w 
ciąży i karmiącym. Poczujcie się lekko i komfortowo w tych 
pięknych wzorach :) Na pewno Wam się spodobają!  

https://www.coolmama.pl/kategoria/sukienki/sukienka-
maxi-summer-white 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Seniorita | cena: 209 zł 
Wiosenno-letnia nowość marki Cool Mama! 
Gorąca, przewiewna, idealna na upalne, letnie dni – sukienka 
Seniorita, z przyciągającym wzrok dekoltem, który możesz 
indywidualnie układać na obydwu ramionach lub jednym. 
Sukienka nie dość, że piękna, kobieca, to jeszcze mieści ciążowy 
brzuszek i jest do karmienia (!) – właśnie tak, wszystko ukryte 
pod falbanką :) bez nap czy zamków.  
Dostępne kolory biało-granatowe paski (navy blue) i biało-
czerwone paski (red), rozmiary od XS do XL 

https://www.coolmama.pl/kategoria/sukienki/sukienka-
seniorita-navy-blue 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Classic powder pink | cena: 159 zł 
Do wiosenno-letniej kolekcji Cool Mamy zawitają również znane 
sukienki i kolory ale w wersji letniej - na ramiączka. Klasyczne 
sukienki z kopertową górą, odcinane pod biustem, wiązane z tyłu 
i z dołem w kształcie litery „A”. Czarna, karminowa, pudrowy róż, 
koral czy szary – sukienki z długością przed kolano dodadzą 
Wam energii i swobody. Sukienki stworzone zarówno na czas 
ciąży jak i karmienia.  
Sukienka na ramiączka dostępna w rozmiarach od XS do XL. 
Kolory: pudrowy róż, czarny, karminowy, koral, szary.  

https://www.coolmama.pl/kategoria/sukienki/sukienka-
classic-powder-pink 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 15% rabatu 



#nierodzewbyleczym #niekarmiewbyleczym to hasła, 

którymi kieruje się marka granatOVO oferująca 

funkcjonalne ubrania do porodu i karmienia. granatOVO 

powstało z myślą o kobietach i odpowiada na ich potrzeby 

w wyjątkowym momencie ich życia - chwili, w której stają 

się matkami. Priorytetem są funkcjonalne rozwiązania, 

przemyślane konstrukcje,  proste fasony, 

wysokogatunkowa dzianina, dobry design i dbałość o 

wykończenie!  Flagowa sukienka do porodu w 2017 roku 

była finalistą konkursu Dobry Wzór organizowanego przez 

Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Dobry Wzór to 

znak, którym IWP co roku nagradza dobrze 

zaprojektowane produkty dostępne na polskim rynku.  



Sukienka do porodu, kangurowania i 
karmienia | cena: 179 zł 

granatOVA sukienka do porodu, kangurowania  i karmienia piersią. Funkcjonalne 
rozwiązania w szczególnym momencie, w którym stajemy się matkami:  

• głębokie rozpięcia z przodu, zapinane na magnes (!) i napy, dające możliwość 
kangurowania maluszka od razu po porodzie i później w domu oraz 
ułatwiające karmienie. Magnes to jedyne rozwiązanie, które umożliwia 
zapinanie sukienki przy pomocy jednej ręki, 

• rozpięcie z tyłu na całej długości ułatwiające podanie znieczulenia 
zewnątrzoponowego, badania i zdjęcie sukienki w czasie po porodzie bez 
potrzeby odkładania maluszka w czasie kangurowania, 

• odpowiednia długość gwarantująca wygodę i intymność, 
• granatowy kolor, dojrzały, elegancki, nie przyjmuje plam i nie ciemnieje, gdy 

jest mokry. 
Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych, a także w wersji klasycznej, z 
rękawkami (inny fason, te same funkcjonalności!). 

http://granatovo.com/produkt/letnia-granatova/ 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 10% rabatu 



Szlafrok dla mamy 
GranatOVY | cena: 259 zł 
Szlafrok garantOVY to wysokiej jakości produkt dla mam w ciąży ale 
nie tylko.  Na pewno zachwyci  też kobiety, które wcale nie oczekują 
dziecka, ani  nie są mamami. Jest uszyty z najwyższą starannością z 
grubszej i bardzo dobrej jakości tkaniny. Świetnie nada się na 
wiosenne wieczory  podczas karmienia.   
Dobrze wchłania wilgoć i nie traci fasonu nawet po praniu. Jest 
bardzo wygodny i miękki, a przy tym niebywale elegancki.  Na pewno 
doskonale sprawdzi się także po okresie ciąży i porodu. 
Hafija 

http://granatovo.com/produkt/szlafrok-granat/ 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 10% rabatu 



T-shirt do karmienia | cena: 119 zł 
Górne części garderoby skonstruowane tak, by zapewnić 
karmiącej mamie maksimum komfortu. Przód t-shirtu i bluzki 
tworzą dwie warstwy miękkiego, przewiewnego materiału: 
wewnętrzna, okalająca i zakrywająca brzuszek, dająca ciepło, 
szczególnie podczas nocnego karmienia, zewnętrzna, swobodnie 
opadająca, pozwala w razie potrzeby wygodnie i dyskretnie 
karmić maluszka – wystarczy, że uniesiesz ją do góry. 
Dodatkowo maskuje niedoskonałości naszego pociążowego 
brzuszka. Dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. 

http://granatovo.com/kategoria-produktu/po/ 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 10% rabatu 



Ubrania dla mam karmiących: na co dzień i na szczególne okazje 

- chrzest, ślub i inne uroczystości. Dają Ci dyskrecję i swobodę 

karmienia piersią, jakiej potrzebujesz, aby być aktywną i 

szczęśliwą Mamą :)  



Sukienka do karmienia 
Mayday | cena: 165 zł 
Czasami tak niewiele potrzeba, abyś poczuła się wyjątkowo. 
Ta ultrakobieca sukienka umożliwiająca swobodne karmienie 
piersią daje Ci swobodę, wygodę i niesamowicie pociągający 
wygląd. Załóż do niej szpilki, a natychmiast poczujesz się jak 
milion dolarów. 

https://koszulove.com/odziez-do-karmienia-piersia/1284-elegancka-
sukienka-do-karmienia-piersia-mayday.html 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 20% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Daysies | cena: 175 zł 
Sukienka dla mamy karmiącej z głębokim dekoltem, który 
dodatkowo pogłębisz poprzez odpięcie zapinki w celu 
nakarmienia piersią maluszka. Fason daje poczucie swobody i 
elegancji, przyciąga uwagę do Twoich krągłości a odciąga wzrok 
od ewentualnego nadmiaru centymetrów. 

https://koszulove.com/odziez-do-karmienia-piersia/1288-elegancka-sukienka-
do-karmienia-piersia-daysies.html 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 20% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Freeday | cena: 210 zł 
Sukienka dla mamy karmiącej, która wprawi Cię w błogi stan hygge. Wystarczy 
ta sukienka i fajne buty abyś mogła być gotowa w 5 sekund. W fasonie 
FREEDAY poczujesz się tak, jakby ciągle był piątek. Twój maluszek doceni zaś 
możliwość 
szybkiego dostania się do piersi - wystarczy, że rozepniesz zamek. 

https://koszulove.com/odziez-dokarmienia-piersia/1285-sukienka-dlamamy-
karmiacej-freeday.html 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 20% rabatu 



Marka Little John powstała z potrzeby przyszłej mamy, a następnie 

mamy karmiącej. 

Potrzeby do wyglądania stylowo i atrakcyjnie, przy jednoczesnym 

zachowaniu maksymalnego komfortu i wygody – bo przecież w tym 

magicznym okresie ciąży i karmienia to wygoda determinuje nasz 

styl! Nasze ubrania wykonane są z najlepszych gatunkowo 

materiałów posiadających certyfikaty jakości OEKO-TEX 100 oraz 

w całości wykonane są w Polsce. Skrojone tak, aby właściwie 

podkreślać atuty zmieniającej się sylwetki oraz sprawiać, że 

karmienie będzie wygodne i łatwe. 



Sukienka do karmienia 
Kopertówka | cena: 269 zł 
Sukienka do karmienia, która ma za zadanie nie tylko ułatwić karmienie, ale 
także sprawdzić się na długo po tym okresie. Można ją nosić na wiele 
sposobów, z pasem zawiązanym z boku, z przodu lub bez. Podkreśla atuty 
figury, jest kobieca i zmysłowa. Wykonana z miękkiej dzianiny, lekko 
układającej się na ciele.  

https://littlejohn.pl/produkt/sukienka-karmienia-kopertowka-pudrowy-roz/ 

Na hasło: wiosnazhafija 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Paryżanka pudrowy róż | cena: 269 zł 
Sukienka do karmienia w kolorze pudrowego różu, wyposażona w sprytne 
zamki, które ukryte za paskiem, są całkowicie niewidoczne. Wykonana z 
dbałością o każdy szczegół, z myślą o mamach karmiących i ich wygodzie 
użytkowania. Dopasowany do sylwetki model podkreśla figurę, a miękka 
dzianina nie krępuje ruchów. 

https://littlejohn.pl/produkt/sukienka-karmienia-paryzanka-wiazana-
pudrowy-roz/ 

Na hasło: wiosnazhafija 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Szmizjerka amarant | cena: 279 zł 
Sukienka ciążowa i do karmienia w kolorze soczystego amarantu, 
która sprawdzi się także na długo po okresie ciąży i karmienia. 
Szmizjerka to model o uniwersalnym kroju, wygodne i gustowne 
guziki ułatwią karmienie, a pas wszyty w boki sukienki dopasuje 
ją do zmieniającej się figury. Zaprojektowana z myślą o mamach i 
ich potrzebach, z dbałością o detale. Uszyta z najwyższej jakości 
dzianin, w całości wyprodukowanych w Polsce. 

https://littlejohn.pl/produkt/sukienka-ciazowa-karmienia-szmizjerka-
amarant/ 
 

Na hasło: wiosnazhafija 
otrzymacie 15% rabatu 



Lo Stesso to marka stworzona dla oryginalnych 

kobiet. Kobiet ceniących sobie modę, elegancje i 

wygodę za razem. Kobiet, które chcą wyglądać 

wyjątkowo w każdej sytuacji, każdego dnia, dnia 

codziennego i dnia wyjątkowego. 

Lo Stesso to marka stworzona dla każdej kobiety. 

Kobiety dojrzałej, kobiety młodszej i tej najmłodszej. 

Singielki, ciężarnej, matki karmiącej, młodej mamy i 

małej córki. 

Lo Stesso to marka, która pod każdym względem 

jest polska nie chińska, kolorowa ale nie różowa… 

Lo Stesso to marka wyjątkowa! 



Sukienka do karmienia 
Amelia | cena: 150 zł 
Sukienka idealna dla kobiet ceniących sobie wygodę dnia 
codziennego. Jej luźny krój świetnie sprawdzi się u osób ze 
zbędnymi kilogramami. Dyskretnie wszyte zameczki są świetnym 
rozwiązaniem ułatwiającym karmienie piersią. Dostępne 
rozmiary: 34/36, 38/40, 42/44, dostępne kolory: popiel. 

http://lostesso.pl/kolekcje/26-sukienka-amelia 

Na hasło: hafija04 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Loretta | cena: 160 zł 
Sukienka idealna na wyjątkowe okazje. Jej prosty krój sprawi, że 
każda kobieta będzie czuła się wyjątkowo i komfortowo a 
niepowtarzalny, tłoczony materiał z delikatnym połyskiem doda 
elegancji. Dyskretnie wszyte zameczki są świetnym 
rozwiązaniem ułatwiającym karmienie piersią. Dostępne 
rozmiary: 34/36, 38/40, 42/44, dostępne kolory: granat. 

http://lostesso.pl/kolekcje/18-sukienka-loretta 

Na hasło: hafija04 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Sofia | cena: 150 zł 
Sukienka idealna na wyjątkowe okazje. Dzięki stylowemu 
kołnierzykowi i wygodnemu krojowi sukienka doda każdej 
kobiecie komfortowej elegancji. Dyskretnie wszyte zameczki są 
świetnym rozwiązaniem ułatwiającym karmienie piersią. 
Dostępne rozmiary: 34/36, 38/40 42/44, dostępne kolory: ecru, 
niebieski, malina. 

http://lostesso.pl/kolekcje/25-sukienka-sofia 

Na hasło: hafija04 
otrzymacie 15% rabatu 



MamaBelle jest dla wszystkich kobiet w ciąży i karmiących mam, które 

chcą pięknie wyglądać w tym bardzo ważnym 

momencie swojego życia  bez wyrzekania się własnego stylu oraz 

rezygnowania z wysokiej jakości, wygodnych ubrań w dobrej cenie, 

ponieważ MamaBelle łączy te wszystkie cechy. 

Ponadto chcemy promować karmienie piersią poprzez odzież 

ułatwiającą ten bardzo intymny moment, gdyż możliwość karmienia 

piersią, uważamy za najlepsze co może dać każda mama swojemu 

dziecku. 

Naszą misją jest, aby każda kobieta czuła się pięknie 

w tym ważnym dla siebie czasie, ponieważ 

wszystkie jesteśmy MamaBelle 



Sukienki do karmienia 
Pop i Tropiki | cena: 219 zł 
Zacznij od odpowiedniej sylwetki dodaj tajny dostęp do karmienia piersią, fajny 
zakrzywiony brzeg i modne wzory i … gotowe ! Masz taką sukienkę, że 
wszyscy powiedzą “wow”, a Ty będziesz wyglądać (i czuć się) niesamowicie. 
Swoboda w okresie macierzyństwa i wygoda przy karmieniu piersią – takie są 
właśnie sukienki ciążowe do karmienia POP i TROPIKI. Sprawdzą się idealnie 
w codziennym looku. Zmieszczą każdych rozmiarów brzuszek. Wygodny krój 
sprawdzi się w ciąży, ale przede wszystkim po porodzie. Bezzamkowe 
rozwiązanie zapewni dyskretne karmienie i szybki dostęp do piersi. 

https://www.mamabelle.pl/produkt/sukienka-ciazowa-karmienia-pop/ 

Na hasło: HAFIJA 
Otrzymacie 15% rabatu 



Sukienki do karmienia 
Little Rose i Little Gray | cena: 189 zł 
Sukienka w bardzo modnym kroju. Dostępna w cudnych kolorach pudrowym 
różu i jasnym szarym. Dopasowuje się do ciała wraz z rosnącym brzuszkiem i 
umożliwia dyskretne karmienie maluszka. 
Sukienka ciążowa i do karmienia Little Rose i Little Gray wykonana jest z 
przyjaznej dla skóry dzianiny. Delikatnej i miłej w dotyku. Dzięki wysokiej 
jakości i dopracowanym wykończeniom jest rozciągliwa i zachowuje swój 
kształt, abyś czuła się w niej swobodnie przez całą ciąże i okres karmienia 
piersią. 

https://www.mamabelle.pl/produkt/sukienka-ciazowa-do-karmienia-little-
gray/ 

Na hasło: HAFIJA 
Otrzymacie 15% rabatu 



Sukienki do karmienia 
Floral | cena: 199 zł 
Letnia Sukienka Floral o bardzo ciekawym kwiatowym wzorze została 
zaprojektowana tak, aby umożliwić Wam karmienie piersią. Dzięki swojemu 
krojowi pomieści także rosnący brzuszek. Jest idealna na specjalną okazję, jak 
również na co dzień.  
Sukienka ciążowa i do karmienia Floral wykonana jest z przyjaznej dla skóry 
tkaniny. Delikatnej i miłej w dotyku. Dzięki wysokiej jakości ma dopracowane 
wykończenie, abyś czuła się w niej swobodnie przez całą ciąże i okres 
karmienia piersią. 
  

https://www.mamabelle.pl/produkt/sukienka-ciazowa-do-karmienia-floral-
bez/ 

Na hasło: HAFIJA 
Otrzymacie 15% rabatu 



milk & love to marka stworzona przez mamę dla mam - aby ułatwić 

karmienie. Jako pierwsza wprowadziła niezwykle komfortowe i dyskretne 

rozwiązanie umożliwiające karmienie - dwukierunkowy zamek, który można 

otwierać od góry lub od dołu. Firma stawia na jakość swoich produktów, 

dlatego  do produkcji używa najwyższej jakości certyfikowanych dzianin i 

zamków. Wszystko po to, aby karmiące mamy - zrelaksowane i spokojne, 

cieszyły się magicznymi chwilami bliskości ze swoim maleństwem. 



Sukienka do karmienia 
Milk drop | cena: 189 zł 

Sukienka do karmienia Milk Drop to połączenie jakości, stylu i 
wygody. Została zaprojektowana tak, aby podkreślać piękne 
kobiece kształty jednocześnie maskując pociążowy brzuszek. 
Wykonana z najwyższej jakości, certyfikowanych materiałów 
daje komfort i bezpieczeństwo użytkowania dla mamy i dziecka. 
To idealna propozycja na specjalne okazje lub po prostu, aby 
poczuć się pięknie na co dzień. Dostępne w dwóch długościach. 

https://milkandlove.pl/milk-drop 
 

Na hasło: HafijaLB 
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Milky way | cena: 129-149 zł 
Sukienki do karmienia Milky Way to świetna propozycja dla 
mam, które chcą ukryć pociążowe krągłości. Ich lekko 
oversizowy krój podkreśla linię biustu i maskuje brzuszek. 
Materiał, z których są uszyte zachowuje gładkość i soczysty 
kolor nawet po wielu praniach. Dostępne w dwóch długościach. 

https://milkandlove.pl/milky-way 
 

Na hasło: HafijaLB 
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Milky dress | cena: 139 zł 
Milky Dress to linia sukienek do karmienia o klasycznym, 
dopasowanym kroju wykończonych ozdobnym rękawem, który 
dodaje im uroku. Sukienkę można zestawiać z różnymi 
dodatkami tworząc outfit na różne okazje: od 
niezobowiązującego spotkania po eleganckie przyjęcie. Sukienka 
jest wykonana z wysokiej jakości dzianin, które przeszły 
rygorystyczne testy Oeko-Tex Standard 100. Dostępne w 
dwóch długościach. 

https://milkandlove.pl/milky-dress 
 

Na hasło: HafijaLB 
otrzymacie 10% rabatu 



Marka Milook została stworzona przez mamę, która w okresie 

macierzyństwa chciała pozostać kobietą z klasą. Zaskoczona 

wszechobecną dresową odzieżą  dla mam, postanowiła wziąć 

sprawy w swoje ręce - stworzyć kobiece projekty, uszyte z 

wysokiej jakości materiałów.  

Od początku przyświecał jej cel uatrakcyjnienia karmienia piersią i 

dodania pewności siebie mamom. Pokazania, że karmienie 

naturalne nie musi ograniczać, a mama w okresie laktacji, z 

powodzeniem może wieść aktywne życie!  

Dziś, projekty marki nie ograniczają się jedynie do ubrań dla mam 

karmiących. Tworzymy komplety dla Mamy i Córki, a nawet 

akcesoria dla chłopców, takie jak muchy. 

Cel marki pozostaje niezmienny. Projekty Milook mają 

”reanimować” kobiecość, a testowane i fotografowane są na 

prawdziwych Mamach. 



Sukienka do karmienia 
Flat White Coffee | cena: 229 zł 
Kremowa sukienka do karmienia Milk Coffee doda klasy, często nie branej pod 
uwagę przez producentów ubrań dla mam! Uniwersalny kolor będzie 
wspaniałą bazą do różnorodnych stylizacji. Niezwykle przyjemna tkanina 
pozwoli mamie nieskrępowanie cieszyć się chwilami w gronie bliskich, a 
Maluchowi umożliwi przyjemne chwile bliskości. Niezwykłym atutem projektu 
jest też nie mnąca się tkanina, co często jest ważnym aspektem podczas 
większych uroczystości. Najważniejsze są jednak zameczki, które z krawiecką 
precyzją zostały ukryte tak, by nie było ich widać. Końcówka suwaka ukryta 
jest pod szarfą, zatem nikt nie domyśli się, że masz na sobie prawdziwą 
sukienkę do zadań specjalnych! 

https://milook.pl/produkt/sukienka-do-karmienia-flat-white-coffee/ 
 

Na hasło: wiosnamilook 
Otrzymacie  10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Frappe Coffee | cena: 229 zł 
Kawa wiosną i latem również może smakować wybitnie! Sukienka do 
karmienia Frappe Coffee świetnie zaspokoi letnie pragnienia bycia zmysłową 
kobietą z klasą i oddaną mamą. Cudowna tkanina w kolorze chłodnego błękitu 
roztopi wszelkie kompleksy, a Maluszkowi umożliwi spokój i bezpieczeństwo, 
przy maminej piersi. Niezwykłym atutem projektu jest też nie mnąca się 
tkanina, co często jest ważnym aspektem podczas większych uroczystości. 
Najważniejsze są jednak zameczki, które z krawiecką precyzją zostały ukryte 
tak, by nie było ich widać. Końcówka suwaka ukryta jest pod szarfą, zatem nikt 
nie domyśli się, że masz na sobie prawdziwą sukienkę do zadań specjalnych! 

https://milook.pl/produkt/sukienka-karmienia-frappe-coffee/ 

Na hasło: wiosnamilook 
Otrzymacie  10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Mocca Coffee | cena: 219 zł 
Idealna propozycja dla kobiet, które kochają kwiatowe wzory, tak modne w 
tym sezonie! Sukienka do karmienia Mocca Coffee ożywi po nieprzespanej 
nocy, poprawi nastrój, a przede wszystkim umożliwi dyskretne karmienie 
piersią. Bawełniana tkanina zapewni komfort Mamie i Maluszkowi. Oryginalny 
wzór niesie ze sobą znacznie więcej korzyści – ukrywa nieplanowane plamy 
mleczne. Zamki umożliwiające karmienie zostały wszyte tak, by nie było ich 
widać. Końcówki suwak znajdują się pod szarfą, dzięki czemu są całkowicie 
niewidoczne. Sukienka ta powstała z myślą o rodzinnym świętowaniu, dlatego 
w naszym sklepie dostępna jest jej mini wersja w rozmiarze od 68 do 112. 

https://milook.pl/produkt/sukienka-karmienia-mocca-coffee/ 
https://milook.pl/produkt/sukienka-dla-dziewczynki-mocca-mini/ 

Na hasło: wiosnamilook 
Otrzymacie  10% rabatu 



The Miracle Makers to basicowe ubrania stworzone dla wszystkich 

Mam, które lubią proste, minimalistyczne kroje i cenią wysoką jakość 

krawiectwa.  

Na początku skupiliśmy się na stworzeniu idealnych modelujących 

legginsów, które można nosić w trakcie ciąży, jak również po niej. W 

naszej ofercie znalazły się również oversizowe T-shirty do karmienia, 

które mają luźny, nonszalancki look. 



T-shirt do karmienia 
Ohh Mama ... in red | cena: 129 zł 
Czy istnieje idealny T-shirt do karmienia? Tak!  
T-shirt „Ohh Mama” o uniwersalnym kroju pasuje do klasycznych spodni 
bądź legginsów, świetnie wygląda wpuszczony w jeansy bądź spódnice. 
Modny krój oversize oraz obniżona linia ramion to nonszalancki look i 
pełna swoboda.  
Ukryty miękki zamek kostkowy to dodatkowy smaczek, który pozwala na 
swobodne, dyskretne karmienie. W tej koszulce nikt nie zobaczy Twojego 
biustu  

https://www.themiraclemakers.com/product-page/koszulka-
oversize-roundneck-czerwona-limitowana-kolekcja 

Na hasło: hafija_lb 
otrzymacie 15% rabatu 



T-shirt do karmienia z odkrytymi plecami 
Ohh my Mom ... in white! | cena: 129 zł 

https://www.themiraclemakers.com/product-
page/koszulka-oversize-roundneck-2mt 

Na hasło: hafija_lb 
otrzymacie 15% rabatu 

Wyjątkowo wygodny t-shirt do karmienia w rozmiarze overszie.  Dzięki 
wszytemu z przodu miękkiemu suwakowi nakarmienie dziecka jest łatwe i 
szybkie.  Bluzka jest wykonana z wysokiej jakości tkaniny i uszyta z najwyższą 
starannością. Jest bardzo wygodna. Moim odkryciem jest fakt, że można ją 
nosić tył na przód, jako bluzkę z fantastycznym dekoltem! 
Hafija 



T-shirt do karmienia z odkrytymi plecami 
Ohh my Mom... in gray! | cena: 129 zł 
T-shirt „Ohh my Mom” posiada zmysłowy głęboki dekolt w linii V, zalotnie 
odkrywający plecy. Koszulka może być noszona „tył na przód” i swobodnie 
możesz karmić przez odchylenie dekoltu  
Ukryty miękki zamek kostkowy to dodatkowy smaczek, który pozwala na 
swobodne, dyskretne karmienie. W tej koszulce nikt nie zobaczy Twojego 
biustu . Modny krój oversize oraz obniżona linia ramion to nonszalancki 
look i pełna swoboda.  
T-shirt wygląda świetnie w luźnych stylizacjach, wpuszczony w jeansy, jak i 
w wersji „oficjalnej” ze spódnicą 

https://www.themiraclemakers.com/product-page/koszulka-
oversize-roundneck-2mt-szara 

Na hasło: hafija_lb 
otrzymacie 15% rabatu 



Odzież dla Mam – karm wszędzie. 

Autorskie projekty, najlepsza jakość materiału, a także 

konkurencyjne ceny.  Piękne, kobiece ubrania, pozwalające na 

dyskretne karmienie to spokój i wygoda dla Ciebie i Twojego 

Maleństwa. 

W stale poszerzającej się ofercie znajdują się sukienki, tuniki, 

bluzy, bluzki i koszulki. A że głowa pełna pomysłów, będziesz mile 

zaskoczona jeszcze nie raz! 



Sukienka do karmienia 
Beautiful Red Dress | cena: 139 zł 
Sukienki z serii Beautiful, dostępne w czterech kolorach (Pink-
Grey, Red, Blue i Graphite) to idealne rozwiązanie dla Mamy 
karmiącej, która chce mieć uniwersalną sukienkę na wiele okazji. 
W zależności od dodatków można stworzyć elegancką lub 
bardziej casualową stylizację. 
Miękki, sweterkowy materiał nosi się bardzo przyjemnie, a 
niewidoczne zameczki na piersiach umożliwiają bezproblemowe i 
spokojne karmienie. 
Świetnie skrojony, prosty fason, który ukryje pociążowy 
brzuszek. Tworzona we współpracy z Mamami karmiącymi 
piersią , odpowiadająca na ich potrzeby. 
Szeroka rozmiarówka: od 34 do 46. 

https://odziezdlamam.pl/pl/p/Beautiful-Red-Dress-
roz.-XS-3XL/66 

Na hasło: hafija 
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Beautiful Graphite Dress | cena: 139 zł 
Sukienki z serii Beautiful, dostępne w czterech kolorach (Pink-
Grey, Red, Blue i Graphite) to idealne rozwiązanie dla Mamy 
karmiącej, która chce mieć uniwersalną sukienkę na wiele okazji. 
W zależności od dodatków można stworzyć elegancką lub 
bardziej casualową stylizację. 
Miękki, sweterkowy materiał nosi się bardzo przyjemnie, a 
niewidoczne zameczki na piersiach umożliwiają bezproblemowe i 
spokojne karmienie. 
Świetnie skrojony, prosty fason, który ukryje pociążowy 
brzuszek. Tworzona we współpracy z Mamami karmiącymi 
piersią , odpowiadająca na ich potrzeby. 
Szeroka rozmiarówka: od 34 do 46. 

https://odziezdlamam.pl/pl/p/Beautiful-Graphite-
Dress-roz.-XS-3XL/67 

Na hasło: hafija 
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Beautiful Blue Dress | cena: 139 zł 
Sukienki z serii Beautiful, dostępne w czterech kolorach (Pink-
Grey, Red, Blue i Graphite) to idealne rozwiązanie dla Mamy 
karmiącej, która chce mieć uniwersalną sukienkę na wiele okazji. 
W zależności od dodatków można stworzyć elegancką lub 
bardziej casualową stylizację. 
Miękki, sweterkowy materiał nosi się bardzo przyjemnie, a 
niewidoczne zameczki na piersiach umożliwiają bezproblemowe i 
spokojne karmienie. 
Świetnie skrojony, prosty fason, który ukryje pociążowy 
brzuszek. Tworzona we współpracy z Mamami karmiącymi 
piersią , odpowiadająca na ich potrzeby. 
Szeroka rozmiarówka: od 34 do 46. 

https://odziezdlamam.pl/pl/p/Beautiful-Blue-Dress-
roz.-XS-3-XL/65 

Na hasło: hafija 
otrzymacie 10% rabatu 



QUMAMO to nowa marka oferująca modne, wygodne i najwyższej jakości 

ubrania dla kobiet w okresie macierzyństwa.  Główną ideą jest przypomnienie i 

przekonanie kobiety, że w momencie, kiedy zostaje mamą dostaje ogromny 

prezent-zyskuje kolejne doświadczenie, inspirację, siłę. Dziecko nie jest 

ograniczeniem, a wręcz daje możliwość poznania siebie na nowo z jak najlepszej 

strony i tylko od Ciebie zależy jak ten wyjątkowy czas, jakim jest okres 

macierzyństwa wpłynie na Twoje dotychczasowe życie. Właśnie taka kobieta- 

silna, niezależna, odważna, kobieca, tajemnicza i zmysłowa – zainspirowała mnie 

do stworzenia kolekcji ubrań wyróżniających się znacząco na tle innych marek z 

odzieżą dla ciężarnych i mam karmiących.  



Sukienka do karmienia 
Audrey Green/Dark Purple | cena: 279 zł 
Fantastyczna sukienka, którą sama mam przyjemność mieć w swojej szafie.  Jest 
bardzo elegancka i uszyta z ogromną dbałością o detale i wykończenie. Bardzo 
wygodna. Z przodu ma suwak, którego nie widać, gdyż jest ukryty pod 
dyskretną plisą na wysokości biustu. Sukienka po praniu zachowuje swój fason i 
bardzo łatwo się prasuje. Fason sukienki pozwala skutecznie maskować 
pociążowe krągłości. 
Hafija 

https://www.qumamo.com/produkt/audrey-green/ 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Lauren | cena: 289 zł 

Swoboda i luz Lauren sprawiają, że każda kobieta będzie się w niej świetnie czuła. 
Jednak żeby nie było tak zwyczajnie, do sukienki dodano niepowtarzalny haft, 
który dodaje uroku i oryginalności. Do Lauren pasują zarówno trampki szpilki czy 
botki- w zależności od Twoich  potrzeb i upodobań możesz założyć ją na większą 
uroczystość, jak i na codzienny spacer do parku :). Sukienka jest idealna dla 
wszystkich kobiet ceniących styl i swobodę, a jeżeli jesteś mamą karmiącą, ukryty 
pod plisą na dekolcie zamek umożliwi dostęp do piersi i nakarmienie dziecka 
Uwielbiam kieszenie w sukienkach- dlatego w tym modelu również ich nie 
zabrakło ;). Spraw sobie prezent i czuj się wyjątkowo każdego dnia- zasługujesz na 
to :). 

https://www.qumamo.com/produkt/lauren-amaranth/ 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 15% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Charlotte Blue | cena: 349 zł 
Klasyka. Elegancja. Wdzięk. Trzy rzeczowniki określające sukienkę Charlotte. 
Must have każdej kobiety. Subtelne odcięcie w talii, oryginalna plisa na 
dekolcie, delikatny materiałowy pasek, długość zakrywająca kolana oraz 
praktyczne kieszenie. Ponadto krój sukienki skonstruowany tak, by podkreślić 
atuty, a ukryć ewentualne niedoskonałości. Specjalnie dla mam karmiących pod 
przednią plisą ukryto zamek, który w błyskawiczny sposób umożliwi wygodne 
nakarmienie dziecka w każdej sytuacji. Aby zapewnić maksimum intymności i 
poczucia komfortu dla mamy, na linii biustu został wszyty dodatkowy pasek 
tkaniny, tak by po rozpięciu zamka, górna część dekoltu pozostała zasłonięta 
podczas karmienia. 

https://www.qumamo.com/produkt/charlotte-blue/ 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 15% rabatu 



Silk&Milk to nowa marka, która odpowiada na potrzeby 

wymagających mam karmiących. Nasze ubrania projektujemy w 

oparciu o własne doświadczenia z okresu macierzyństwa i 

szyjemy je tak, by umożliwiały dyskretne i komfortowe karmienie 

naturalne. Wybieramy tylko wysokiej jakości tkaniny europejskie, 

szycie zlecamy małym lokalnym szwalniom i produkujemy 

limitowane ilości. Dzięki temu nasze ubrania są dopracowane w 

każdym calu i niepowtarzalne. W Silk&Milk tworzymy stroje do 

zadań specjalnych, które sprawią, że będziesz wyglądać bardzo 

kobieco i elegancko. 



Sukienka do karmienia 
Audrey Floral | cena: 320 zł 

Poznajcie Audrey naszą flagową sukienkę z nowej wiosenno-
letniej kolekcji. Jest piękna, zwiewna i wyjątkowo kobieca. Jej 
prosty fason przełamany jest kontrafałdami oraz szarfą, którą w 
talii można związać w uroczą kokardę. Z przodu sukienka 
posiada długie rozpięcie na suwak, które umożliwi swobodne 
karmienia dziecka, a dwie kieszenie po bokach przydadzą się 
każdej mamie. Skład materiału w ponad 90% składa się z 
naturalnej bawełny, dzięki czemu zapewnia wyjątkowy komfort 
w cieplejsze dni.  

https://silkandmilk.pl/pl/p/AUDREY-FLORAL/92 

Na hasło: hafija2018 
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Marina Blue | cena: 235 zł 

Marina to propozycja dla wszystkich pań, które tęsknią za 
nadmorskimi kurortami, żeglarskimi klimatami i które tak jak my 
kochają paski w każdej postaci. Suknia odszyta została z 
wygodnej dzianiny, ma dwie kieszenie i specjalne suwaki 
umożliwiające karmienie, które ukryłyśmy w taki sposób, że nikt 
ich nie zauważy. Marina to rewelacyjna propozycja na lato, w 
której nie przejdziesz niezauważona po nadmorskim deptaku czy 
skąpanej słońcem plaży.  

https://silkandmilk.pl/pl/p/MARINA-BLUE/101 
 

Na hasło: hafija2018 
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka do karmienia 
Tokyo | cena: 245 zł 

Tokyo to nasza propozycja dla miłośniczek dzianiny w wersji 
eleganckiej i kobiecej. Dodatkowo wybrałyśmy na nią tkaninę w 
przepiękny, modny w tym sezonie, orientalny deseń, w którym 
królują żurawie i akcenty roślinne. Góra sukienki ma fason 
luźnego kimona, które umożliwi swobodne karmienie. Dół 
tworzy ołówkowa spódnica posiadająca dwie kieszenie, tak 
bardzo potrzebne wszystkim mamom. W komplecie z sukienką 
dołączony jest top z tej samej tkaniny, dodatkowo przysłaniający 
biust. Top nie jest zintegrowany z sukienką, dzięki czemu możesz 
założyć pod nią każdy inny top, według własnego uznania.  

https://silkandmilk.pl/pl/p/TOKYO/98 

Na hasło: hafija2018 
otrzymacie 10% rabatu 



SISTU to mała, niezależna lubelska marka stworzona przez 

dwie siostry, Anię i Agnieszkę. 

Nasze ubrania szyte są w Polsce z wysokiej jakości dzianin 

bawełnianych i wiskozowych, ale również szlachetnej wełny i 

lnu. Staramy się by nasze kolekcje były na najwyższy poziomie, 

zachowując przy tym przystępną cenę. Najważniejsze dla nas są 

proste kroje, jakość i uniwersalność. Staramy się tworzyć 

ubrania wygodne i kobiece, które z łatwością można 

wykorzystać na różne sposoby i każdą okazję. To również 

sprawia, że nasze modele mogą być noszone przez kobiety w 

każdym wieku. 

Niedawno stworzyłyśmy linię ubrań Sistu mama. Są to ubrania 

dedykowane kobietom karmiącym piersią. Skonstruowane tak, 

aby nie było widać, że są to ubrania do karmienia. Dlatego 

każda kobieta może je założyć. 



Sukienka kopertowa do karmienia 
cena: 249 zł 
Bardzo kobieca sukienka. Fason taliowany i dopasowany. 
Kopertowy dekolt umożliwia karmienie piersią. Pozwoli ci 
komfortowo karmić gdziekolwiek zechcesz i kiedy tylko 
zapragnie twój maluszek. Wystarczy delikatnie odsunąć jedną z 
zakładek dekoltu i już możesz przystawić dziecko do piersi. Z 
przodu sukienka ma podwójny materiał, dzięki czemu dobrze 
układa się na sylwetce. Mimo dopasowanego kroju, można ją 
nosić w trakcie ciąży - pięknie wyeksponuje ciążowy brzuszek. 
Sukienka dedykowana jest mamom karmiącym piersią, ale może 
być również swobodnie noszona przez każdą kobietę, która 
dopiero zostanie mamą, bądź która przestała już karmić 

http://sistu.pl/mama/238-sukienka-kopertowa-do-
karmienia.html 

Na hasło: hafija 
otrzymacie 10% rabatu 



Bluza do karmienia butelkowa zieleń 
 cena: 249 zł 
Bluza o prostym, luźnym fasonie typu boyfriend. Uszyta w najmodniejszym 
kolorze butelkowej zieleni. Bluza ma ukryte dwa zamki w szwach przedniej 
części bluzy, możesz je dowolnie rozpiąć, są na tyle długie (40cm), aby dać ci 
swobodę i wygodę podczas karmienia. Pozwoli ci komfortowo karmić 
piersią, gdziekolwiek zechcesz i kiedy tylko zapragnie twój maluszek. Bluza 
dedykowana jest mamom karmiącym piersią, ale może być również 
swobodnie noszona przez każdą kobietę, która dopiero zostanie mamą, bądź 
która przestała już karmić, jak również której linia sistu mama w ogóle nie 
dotyczy - wszyte zamki są na tyle ukryte w szwach, że praktycznie nie widać, 
że tam są :) 

http://sistu.pl/mama/241-bluza-do-karmienia-butelkowa-
zielen.html 

Na hasło: hafija 
otrzymacie 10% rabatu 



Sukienka w paski do karmienia 
cena: 259 zł 
Prosta, luźna sukienka z ozdobnym złotym zamkiem przy dekolcie. Pozwoli ci 
komfortowo karmić piersią, gdziekolwiek zechcesz i kiedy tylko zapragnie 
twój maluszek. Zamek jest długości 30cm, więc możesz go rozpiąć na całej 
długości, aby swobodnie karmić maleństwo, ale również na kilka 
centymetrów, aby delikatnie zaznaczyć piękną linię kobiecego dekoltu. Góra 
o kroju lekkiego kimona, z obniżonym rękawem, dół lekko zwężany ku 
dołowi. Wszyte po bokach kieszenie dodają luzu i swobody a zawsze możesz 
w nie włożyć coś drobnego. Sukienka dedykowana jest mamom karmiącym 
piersią, ale może być również swobodnie noszona przez każdą kobietę, która 
dopiero zostanie mamą, bądź która przestała już karmić, jak również której 
linia Sistu Mama w ogóle nie dotyczy - wszyty zamek nie musi służyć jedynie 
jako sposób na nakarmienie dziecka, ale również stanowi piękną ozdobę 
sukienki. Sukienka jest bardzo wygodna i uniwersalna. 

http://sistu.pl/mama/240-sukienka-w-paski-do-karmienia.html 
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Yellow Meadow to marka z kobiecą duszą, stworzona przez 

kobiety dla kobiet.  Kobiecość w rozumieniu Yellow Meadow 

to siła i piękno, które ma w sobie każda z nas. Pragniemy 

tworzyć ubrania utkane z marzeń („Dreamwear”), w których 

kobiety będą czuły się sobą, które nie będą czekały w szafie na 

wyjątkową okazję, ale będą sprawiały że codzienność stanie się 

wyjątkowa.  

Yellow Meadow to marka lokalna powstająca w duchu slow 

fashion. Jesteśmy dumne ze nasza pierwsza kolekcja powstała 

w całości w Polsce. 



Szlafrok bambusowy  
peony night | cena: 380 zł 
Bardzo wygodny szlafrok wykonany z naturalnego bambusa. Bambus 
zapewnia świetne wchłanianie wilgoci, działa antybakteryjnie i antyalergicznie.  
Wykonanie  szlafroka jest drobiazgowo  dopracowane. Fantastyczna tkanina, 
magiczne wzory i staranne wykończenie to największe zalety szlafroka. Będzie 
on na pewno świetnie sprawdzał się nie tylko jako szlafrok na okres ciąży ale i 
do szpitala oraz po narodzinach dziecka. Szczególnie polecam jeżeli narodziny 
dziecka zaplanowane są na lato, bo szlafrok jest bardzo lekki i przewiewny.  
Świetnie się nosi i nie traci na jakości po praniu.  
Hafija 

http://www.yellowmeadow.pl/kategoria/szlafroki/szlafrok-
bambusowy-peony-night 

Na hasło: HAFIJA 
otrzymacie 10% rabatu 



Koszula nocna  
black ink - biała | cena: 300 zł 
Koszula nocna, która równie dobrze mogłaby być sukienką na 
letnie upalne dni. Uszyta jest z solidnej bambusowej tkaniny.  
Niestraszne jej nawet częste pranie. Wykończona skrupulatnie.  
Minimalistyczna a jednocześnie bardzo efektowna.  Świetnie 
wchłania wilgoć i szybko schnie. Tkanina jest bardzo 
przewiewna a sam bambus ma właściwości  antybakteryjne  i 
antyalergiczne. Od razu stała się jedną z moich ulubionych 
koszul nocnych. Mam ogromną chęć założyć ją jako sukienkę do 
jeansowej marynarki! 
Hafija 

http://www.yellowmeadow.pl/kategoria/koszule-
nocne/koszula-nocna-black-ink 
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Szlafrok bambusowy  
Yellow Meadow| cena: 380 zł 

http://www.yellowmeadow.pl/kategoria/szlafroki/szlafrok-
bambusowy-yellow-meadow 

Bardzo wygodny szlafrok wykonany z naturalnego bambusa. Bambus 
zapewnia świetne wchłanianie wilgoci, działa antybakteryjnie i antyalergicznie.  
Wykonanie  szlafroka jest drobiazgowo  dopracowane. Fantastyczna tkanina, 
magiczne wzory i staranne wykończenie to największe zalety szlafroka. Będzie 
on na pewno świetnie sprawdzał się nie tylko jako szlafrok na okres ciąży ale i 
do szpitala oraz po narodzinach dziecka. Szczególnie polecam jeżeli narodziny 
dziecka zaplanowane są na lato, bo szlafrok jest bardzo lekki i przewiewny.  
Świetnie się nosi i nie traci na jakości po praniu.  
Hafija 
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