
katalog izdelkov za  • mamico  • novorojenčka  •  dojenčka  • malčka

od 1923Negujemo generacije

TO JE TO,
KAR POTREBUJEVA.





Zivjo ,
mami!

NAJIN to.to SVET
Najin svet je poln smeha in joka, razvajanja, crkljanja, 
živahnega čebljanja in skrbi za dobro počutje. Najin svet je 
to.to svet. Obarvan je oranžno, nežen je in skrben, pazljiv, 
zelo zaščitniški in kar se da naraven. Zato sva v njem varna 
in sproščena. Pravzaprav nisva sama, trije smo: vedno in 
povsod je z nama to.to. Neguje naju, lajša drobne težavice 
in pazi, da sva suha, čista in brez skrbi.



1  PRED PORODOM

Nosečnost brez strij, 
dojenje brez ragad

Dobro vem, da se strije, te neprivlačne kožne proge, 
pojavijo kar pri treh četrtinah nosečnic. Toda moje kože ne 
bodo skazile! Raztezanje in izgubo elastičnosti kože na 
trebuhu, prsih, stegnih in zadnjici že od tretjega meseca 
nosečnosti uspešno preprečujem s popolnoma naravno 
kremo.  Tudi za prsne bradavice sem poskrbela: od petega 
meseca jih negujem z zaščitnim mazilom z lanolinom in jih 
tako krepim, vlažim ter pripravljam na dojenje.



To je 
pr ima!

NOVO

NOVO

to.to mama
lanolin za nego bradavic

50 ml

to.to mama
krema proti strijam

150 ml



Po porodu
Že med nosečnostjo sem poskrbela, da so najini prvi 
skupni dnevi potekali mirno in gladko. Za  poporodno čiščo 
in višek mojega mleka je poskrbel to.to: večji vložki in 
nežne blazinice za dojenje so bili prava izbira. Najino 
spoznavanje so polepšali, moja koža pa je uživala v 
naravnih materialih, udobju in super vpojnosti.

2  ZA MAMICO



to.to mama blazinice
 za dojenje

30 kosov

to.to mama mrežaste hlačke
 5 kosov, v velikosti M ali L

to.to mama bombažni
vložki za po porodu

6 kosov



Mala ranica, ki je v dveh tednih po rojstvu postala prikupen 
popek mojega malčka, me ni prav nič skrbela. Dobro sem 
vedela, kako je treba z njo ravnati, zato nisem ničesar 
prepuščala naključju. S kompletom za nego popka s 
sterilnimi pripomočki je bila skrb zanjo zelo varna in učinkovita.

3  NEGA POPKA LOREM IPSUM



NASVET
KAKO ČISTITI POPEK?
Ostanek popkovnice - novorojenčkov krn – 
se posuši in odpade med 5. in 14. dnem po 
rojstvu. Dokler je popek še prevezan z 
vrvico, okolico krna čistimo trikrat na dan z 
zložencem ali tamponom, namočenim v 
fiziološko raztopino, lahko pa tudi po 
vsakem previjanju. Ko krn odpade, v sredini 
popka nastane sveža rana. Popek s prsti 
razpremo in ga krožno obrišemo z mokrim 
zložencem trikrat na dan. Dokler popek ni 
zaceljen, otroka ne kopamo. Zaceljen popek 
z mokro vatirano palčko očistimo po vsakem 
kopanju. 

to.to komplet za nego popka
vsebuje:
• Vivanet-netkana kompresa 5 x 5 cm,
   2 kosa v setu, sterilno, 20 setov;
• Vivanet-netkana kompresa 7,5 x 7,5 cm,
   2 kosa v setu, sterilno, 5 setov;
• tampon iz netkanega materiala, 
   3 kosi v setu, sterilno, 3 seti;
• vatirana palčka z varovalno oblikovano konico, 
   5 kosov v setu, sterilno, 3 seti.

ZA MAMICO IN 
POSEBNE POTREBE



4  UMIVANJE IN 
    KOPANJE

Prvič v vodo
Nežna in občutljiva malčkova koža je mnogo tanjša od 
moje, tudi njeni  zaščitni mehanizmi še niso popolnoma 
razviti. Ker vem, da vse, kar dam nanjo, pride v otrokov 
organizem, ga kopam in umivam le s popolnoma naravnimi 
izdelki. Najino vsakodnevno čofotanje je prijeten in blagode-
jen obred, ki oba pomiri in zaziba v zdrav spanec.



to.to soft krpice
za umivanje

100 ali 50 kosov

to.to bombažne tetra
rokavičke

5 kosov

NAMIG
Baby soft krpice so 
uporabne na tri načine: 
suhe za brisanje ali za 
podlogo v pralni 
plenički in mokre za 
nežno umivanje.



V vodo brez strahu 
Najine čisto prve kopeli so bile prijetne, saj sem se držala 
zelo uporabnega nasveta: drobno telesce sem zavila v 
nežno tetra pleničko. Malčka tako ni zeblo, plenička pa je 
odgnala tudi strah ob stiku z vodo, saj sem ga z njo vred 
počasi spuščala v kopel. 



NAMIG
Tetra plenice, 
pakirane v škatli,
so lahko drobna 
pozornost ob obisku 
novorojenčka. 

to.to bombažna tetra plenica s potiskom
1 kos

to.to bombažne tetra 
plenice

3 kosi

to.to bombažne tetra plenice
8 kosov



Dotik narave 
Kopanje oba obožujeva in se ga nikoli ne naveličava. 
Večino dni nama zadošča le topla voda, vsaj enkrat teden-
sko pa malčkovo kožo očistim temeljiteje – z milom in 
šamponom, ki pa sta popolnoma naravna. Le tako sem 
lahko prepričana, da otrokovi koži ne delam škode, saj je 
naravna kozmetika ne izsušuje in ne draži. 

to.to bombažne tetra krpice
6 kosov



to.to otroško trdo milo
100 g

to.to otroški trdi šampon
45 g

to.to bombažne
tetra krpice

6 kosov

NAMIG
Za lase, ušesa, roke, dlani 
in pazduhe uporabim 
mokro bombažno tetra 
krpico. Z njo ga očistim 
še po trebuščku in hrbtu, 
nato po nogah in stopalih 
ter nazadnje po ritki.



Za princeske 
Prikupne in vpojne potiskane tetra pleničke so najine 
zveste pomočnice že od rojstva. Z njimi briševa in čistiva, 
vanje se zavijeva po kopanju, zaščitiva oblačila ali skrijeva 
pred soncem in vetrom. Tudi v domačem »frizerskem 
salonu« so nepogrešljive.



to.to bombažna tetra plenica s potiskom
1 kos

to.to Baby šampon 2v1
500 ml

*pokrovček tudi kot igračka

Prel ivam. . .



Najboljša pomočnika  – 
voda in bombaž
Kadar malčka ne kopam, mu ostanke mleka, sline in suho 
kožo odstranim z nežnim umivanjem. V toplo vodo 
namočim  bombažno vato in narahlo obrišem eno oko za 
drugim, nato čelo, nos, lička in okolico ust – vsakič z novim 
kosmom. Še posebej skrbno očistim kožne gube za 
vratom in stik kože za ušesi.

5  KOŽNE GUBE



to.to blazinice vate
60 kosov

to.to biorazgradljive
 vatirane palčke

60 kosov

to.to otroška vata
200 g

Kako je 
nezno!



6  NEGA KOŽE

Tako nežna, tako dišeča

Lepo dišečo in umito otrokovo kožo po kopanju vedno 
skrbno zaščitim, saj se sama težko brani pred nevarnostmi 
iz okolja. Iz dragocenih darov narave narejeni izdelki jo 
namastijo, poskrbijo, da ne izgublja vlage, in ji pomagajo, 
da postaja bolj odporna.



Mmm. . .
d is im!

to.to otroška naravna krema
100 ml

to.to Baby negovalno olje
200 ml

to.to Baby mleko za telo
150 ml

ZA MAMICO IN 
POSEBNE POTREBE



7  PREVIJANJE

Nežna kot dojenčkova ritka
Koža ritke mojega dojenčka je pod pleničko zelo obremenjena 
in izpostavljena vnetjem. Da ostaja zdrava, jo varujem z 
najboljšim – s tistim, kar ponuja narava. Mandljevo, 
avokadovo in olivno olje ter najboljša zelišča v kremi jo ščitijo 
pred vlago in izločki, jo hkrati hranijo in delujejo protivnetno. 
In skrbijo, da je moj malček ves čas nasmejan!



NAMIG
Plenični izpuščaj na 
dojenčkovi ritki lahko 
odpravimo z naravnimi 
sredstvi. Zelo učinkovit je 
prevretek hrastovega lubja, 
v katerega večkrat dnevno 
namočite otrokovo ritko.

NOVO

to.to Baby naravno
hladilno mazilo za ritko

150 ml



Ritka čisto brez pikic  
Mala, občutljiva ritka mojega malčka je pod pleničko vedno 
vlažna, tudi urin in blato jo hudo dražita. Skrbi me, da bi 
pordela, se vnela ali dobila izpuščaje. Pri vsakem previjanju 
zato poskrbim, da je nežno umita in skrbno zaščitena s 
hladilnim mazilom.



Zgeckame!

to.to hladilno mazilo
100 ml

to.to zaščitne podloge
12 kosov



Ena žlička za …
Najini obroki so živahni, precej nerodni in predvsem zelooo 
popackani. Ampak nič zato! Zelo preprosto namreč poskr-
bim za dobro zaščito pred in temeljito higieno po jedi, zato 
oba uživava. Juha pač nikoli ne pristane le v trebuščku ...

8  HRANJENJE



Se eno,

mami!

to.to bombažne tetra krpice
6 kosov

to.to slinčki za enkratno uporabo
10 kosov



9  NA KAHLICI

Mami, lulat, kakat!
Prvič na kahlico! Navdušeno in ponosno sva zaploskala, 
to.to pa je poskrbel, da je bila ritka potem čista in suha. Ta 
čas pa že pridno trenirava samostojno brisanje, saj je z 
vlažnim toaletnim papirjem to zelo, zelo enostavno.



to.to vlažni toaletni papir
60 lističev ali mega pack 4 x 60 lističev

NAMIG
Ker je to.to vlažni 
toaletni papir narejen 
iz celuloze, lahko do 
tri lističe naenkrat 
odvržemo v školjko.



Prav nič ni narobe, če so lička mokra, radovedne ročice pa 
lepljive in umazane! V najini torbi so vedno s kamilico in 
aloe vero prepojeni zeloooo vlažni robčki. Ti poskrbijo, da 
sva v trenutku spet čista - oba. In raziskovanje in packanje 
se lahko nadaljuje!

V soncu, vetru in mrazu

10  NA SPREHODU,
       NA PIKNIKU



to.to vlažni otroški robčki sensitive
64 lističev ali mega pack 4 x 64 lističev

Soncekje !



Na sprehod se odpraviva v vsakem vremenu. Ne skrbi naju 
veter, tudi mraz naju ne reže v lička. Znava se namreč 
dobro  zavarovati s karitejevim maslom ter palmovim,  
mandljevim in olivnim oljem. to.to jih je za naju zamešal v 
čudovito kremo, ki jo posojava tudi drugim družinskim 
članom.  

V vetru in mrazu



to.to otroška
naravna krema

100 ml
Jupi ,
sneg !

NAMIG
Naravno otroško kremo 
lahko uporabimo tudi 
za nego podplutb in 
bušk. Na te nanesemo 
večjo količino kreme 
(ne na rano!) in pustimo 
delovati.



11  POŠKODBE IN RANE

Majhna rana manj skeli in buška manj boli, če mi pomaga 
to.to. S pisanimi barvami in živahnimi risbicami potiskani 
obliži mojega malčka razveselijo in zamotijo, zato je vsaka 
poškodba hitreje pozabljena.

Auuuu, boli!!



Tralalahopsasa

to.to Vivacare otroški obliži
sterilno, 20 kosov



12 PRVO DARILO

Srečo rada deliva
to.to nama obema prinaša veliko veselja in odnaša mnogo 
skrbi. Srečo je treba deliti, zato najin to.to svet rada pokaže-
va mamicam, ki so se ravnokar razveselile naraščaja. 
Praktičen paket je prekrasno darilo ob rojstvu, v njem pa je 
natanko tisto, kar dete potrebuje že prve dni. Pa še 
mamica takoj ugotovi, da je to.to zakon!

LOREM IPSUM



to.to darilni paket za dojenčka
vsebuje:
• to.to blazinice vate, 60 kosov 
• to.to soft suhe krpice, 50 kosov 
• to.to vatirane palčke, 60 kosov
• to.to vlažni otroški robčki sensitive, 64 lističev
• darilce za mamico

Album Babica boš

NAMIG
Album Babica boš 
podarite babici, da bo 
vanj zapisovala in lepila 
vse spomine ter jih 
shranila do takrat, ko 
jih bo lahko delila z 
vnukom.



KAZALO

to.to Tosama

  1/ Pred porodom
  2/ Za mamico  
  3/ Nega popka
  4/ Umivanje in kopanje 
  5/ Kožne gube
  6/ Nega kože
  7/ Previjanje
  8/ Hranjenje
  9/ Na kahlici
10/ Na sprehodu, na pikniku
11/ Poškodbe in rane
12/ Prvo darilo



PRODAJNA MESTA

#to.to_tosama

Vir, Šaranovičeva cesta 35,
1230 Domžale
Maribor, Jezdarska ulica 4, 
2000 Maribor
Koper, Pristaniška 19, 6000 Koper
Izola, Ljubljanska ulica 1, 6310 Izola
Ljubljana, BTC - Hala A,
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
Kranj, Planet Tuš Kranj, 
Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj
Kamnik, Ljubljanska cesta 4F, 
1241 Kamnik
Celje, Ljubljanska cesta 10, 
3000 Celje
Grosuplje, Adamičeva cesta 24, 
1290 Grosuplje
www.tosamashop.si
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