
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Higiēnas preču maziem bērniem komplekti 
 

Higiēnas preču komplekta „BH1-2020” zīdaiņiem 

vecumā līdz 6 mēnešiem saturs 
 

Nr. Preces nosaukums 
Apjoms un 

mērvienība 

1.  Autiņbiksītes bērniem svara diapazonā, kas iekļauj svaru no 5 līdz 8 kg 140 gab. 

2.  Krēms zīdaiņiem un maziem bērniem, 100ml 1 gab. 

3.  Ziepes zīdaiņiem un maziem bērniem, 70gr 1 gab. 

4.  
Mitrās salvetes zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai, vismaz 30 gab. 

iepakojumā 
1 iepakojums 

5.  
Autiņi zīdaiņiem un maziem bērniem.  

Izmērs: ne mazāks kā 70x80 cm, materiāls: marle, 100 % kokvilna. 
10 gab. 

 

Higiēnas preču komplekta „BH2-2020” zīdaiņiem 

vecumā no 7līdz 12 mēnešiem saturs 
 

Nr. Preces nosaukums 
Apjoms un 

mērvienība 

1. Autiņbiksītes bērniem svara diapazonā, kas iekļauj svaru no 7 līdz 10 kg 120 gab. 

2. Zobu pasta maziem bērniem, 50ml 1 gab. 

3. Zobu suka maziem bērniem 1 gab. 

4. Krēms zīdaiņiem un maziem bērniem, 100ml 1 gab. 

5. Ziepes zīdaiņiem un maziem bērniem, 70gr 1 gab. 

6. Matu šampūns zīdaiņiem un maziem bērniem, 200ml 1 gab. 

7. 
Mitrās salvetes zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai, vismaz 30 gab. 

iepakojumā 
1 iepakojums 

8. 
Autiņi zīdaiņiem un maziem bērniem.  
Izmērs: ne mazāks kā 70x80 cm, materiāls: marle, 100 % kokvilna. 

10 gab. 

 

Higiēnas preču komplekta „BH3-2020” maziem bērniem  

vecumā no 13 līdz 18 mēnešiem saturs 
 

Nr. Preces nosaukums 
Apjoms un 

mērvienība 

1. Autiņbiksītes bērniem svara diapazonā, kas iekļauj svaru no 9 līdz 12 kg 96 gab. 

2. Zobu pasta maziem bērniem, 50ml 1 gab. 

3. Zobu suka maziem bērniem 1 gab. 

4. Krēms zīdaiņiem un maziem bērniem, 100ml 1 gab. 

5. Ziepes zīdaiņiem un maziem bērniem, 70gr 1 gab. 

6. Matu šampūns zīdaiņiem un maziem bērniem, 200ml 1 gab. 

7. 
Mitrās salvetes zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai, vismaz 30 gab. 

iepakojumā 
1 iepakojums 



 

Higiēnas preču komplekta „BH4-2020” maziem bērniem  

vecumā no 19 līdz 24 mēnešiem saturs 
 

Nr. Preces nosaukums 
Apjoms un 

mērvienība 

1. 
Autiņbiksītes bērniem svara diapazonā, kas iekļauj svaru no 10 līdz 13 
kg 

48 gab. 

2. Zobu pasta maziem bērniem, 50ml 1 gab. 

3. Zobu suka maziem bērniem 1 gab. 

4. Krēms zīdaiņiem un maziem bērniem, 100ml 1 gab. 

5. Ziepes zīdaiņiem un maziem bērniem, 70gr 1 gab. 

6. Matu šampūns zīdaiņiem un maziem bērniem, 200ml 1 gab. 

7. 
Mitrās salvetes zīdaiņu un mazu bērnu ādas kopšanai, vismaz 30 gab. 

iepakojumā 
1 iepakojums 

 


