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2013 júliusában életben lépett a biztonsági ülésekre vonatkozó  
új szabványrendszer, az i-Size (UN R129).

i-Size, az új biztonsági 
ülés szabvány

Miért van szükség új szabályozásra?

A jelenleg is érvényben lévő ECE R44-04 
szabvány néhány pontban már  
korszerűtlennek számít, hiszen

- 9 kg testsúlytól már lehetővé teszi a menetirány  
  szerint való utazást 
- nem szabályozza az oldalvédelmet 
- a testsúly szerinti kategorizálás nem egyértelmű 
- a helytelen használatot nem tudja jól szabályozni.

Mi változott?
LEgALább 15 hónApos koRig kötELEzővé tEszi 
A mEnEtiRánynAk háttAL vALó utAzást – me-
netirány szerint egy ütközésnél a nyakra akár 180-220 
kilogrammnyi erő is nehezedhet, ami súlyos sérülést 
eredményezhet.  Norvégiában a menetiránynak háttal 
való utazást 3-4 éves korig ajánlják, a skandináv szülők 
között ez teljes mértékben elfogadott és elterjedt.

nAgyobb oLdALvédELEm – bár a fogyasztói tesztek 
évek óta vizsgálják az oldalvédelmet, az ECE R44 04 
szabványban nem volt erre szabály. Az i-Size szabályoz-
za az oldalvédelemre vonatkozó szigorú vizsgálatokat és 
teszteket is a gyermekek még nagyobb védelme érde-
kében.

tEstsúLy hELyEtt mAgAsság – míg az ECE R44 
04 szabvány testsúly szerint osztotta fel a biztonsági 
ülések kategóriáit, addig az i-Size testmagasság alapján 
sorolja be az üléseket a különböző kategóriákba. A dön-
tés logikus, hiszen a gyerekeknél is változatos a testal-
kat, így lehet, hogy súly alapján már egy nagyobb ülést 
kellene választani, ám a gyermek magassága még nem 
indokolná a váltást, és a nem megfelelő helyen elhaladó 
biztonsági öv akár sérülést is okozhat.

kEvEsEbb hibás bEkötés – az isofix csatlakozás 
használatával az i-Size szabályozás minimálisra 
csökkenti a helytelenül történő bekötést, így a hibás 
használatból adódó balesetek száma is jelentősen 
lecsökken. 

A BeSafe és az i-Size
A besafe izi kid i-size az új szabályozás szerint fejlesz-
tett ülése, mellyel újabb nagy lépést tettek afelé, hogy a 
gyermekek a lehető legtovább utazhassanak menetirány-
nak háttal, a legnagyobb biztonságban.

60-105 cm
<18 kg

60-105 cm
<18 kg



a Szerkesztő

négy év van mögöttünk. Ez nagy idő, hiszen 
az első kismama olvasóink gyerkőcei már 
ovisok, és sokan már kistesóval is büszkél-
kedhetnek. négy év nagy idő. nosztalgiával 
tekintünk vissza, és párás szemmel gondo-
lunk rá, hiszen csodás élményekben volt ré-
szünk, sok új ismerőssel gazdagodtunk, és 
tőletek kaptunk új lendületet. 

persze ez a bevezető pont úgy hangzik, mint-
ha épp elköszönni akarnánk, pedig épp az el-
lenkezője jön. ugyanis most még lelkesebben 
vetjük bele magunkat az új évbe, hiszen tele 
vagyunk ötletekkel, rengeteg újdonságot ho-
zunk, szakértőink rajtra készen állnak, hogy 
megoszthassák veletek a legfontosabb és leg-
hasznosabb információkat a kismamasággal, 
anyasággal és a babákkal kapcsolatban, és iz-
gatottan várjuk, hogy mi is részt vehessünk 
a legjobb babás rendezvényeken.

tartsatok velünk idén is, fedezzük fel együtt 
a babák világának legizgalmasabb dolga-
it, főzzük meg az ínycsiklandozó ételeket a 
receptajánlóból, tanuljunk a szakértőinktől, 
és legyen az idei évünk az, amikor minden 
kívánságunk valóra válik. közben azért ne 
feledkezzetek el a farsangolásról, a télteme-
tésről, ünnepeljetek meg mindent és min-
denkit úgy, ahogy megérdemli. hiszen ez a 
ti évetek lesz.

Ugye?

A magazin szerkesztőségének és a bababolt 
csapatának nevében kívánok mindenkinek 
egy még sikeresebb és izgalmasabb, örömök-
kel és csodákkal teli, sikeres új évet!
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Felelős szerkesztő: Reisner-németh klára
E-mail: hirdetes@matti.hu

nyomdai előállítás: oláh nyomda kft.
1211 budapest, központi út 69-71.

design: matti kft.
Fotók: bigstockphoto, matti kft.,

babaker kft., hubicska zsolt
Az újságban szereplő árak 2015. január 15. és február 28. között érvé-
nyesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A 
termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékek műszakilag,  
ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási, ill. 
nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni. kérjük vedd figyelem-
be, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek egy része 
csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek az ajánlataink a készlet 
erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére bizonyos 
termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés 

első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.

impresszum
kiadó: matti kft. és partnerei
2040 budaörs, gyár utca 2.

06/23 887-410
Ügyvezető: viszokai János

Kedves Olvasó!



Vásártér

yo! SzoknyáS hariSnyanadrág
- méretek: 68/74, 80/86, 92/98, 104/110, 116/122
- 80% pamut, 15% poliamid, 5% elasztán
- többféle színben és mintával

momert elektromoS babamérleg 6475

magazin ár:
12.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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- 10 grammos osztás
- súlykülönbség kijelzése funkcióval
- jelzi a túlterhelést és az elemek merülését
- nagyméretű LCd kijelző
- 20 kg-ig használható

68-86-oS méret:
1.390 Ft

92-122-eS méret:
1.590 Ft



Vásártér

yo! Szilikon talpú frottierzokni

drewex kuba kiSágy

ajánlott fogy. ár:
690 Ft

- méretek: 19/20, 20/22, 23/25
- 80% pamut 15% poliamid 5% elasztán
- többféle színben és mintával
- csúszásgátló szilikonos talprész
- meleg, frottír zokni

- 60x120 cm
- a matrac nem tartozék

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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magazin ár:
12.990 Ft



A babavárás

A családtervezés nyilvánvalóan nem 
az interneten zajlik, a babavárásnak 
mégis fontos része, hogy a kisma-
mák milyen információkhoz juthatnak 
hozzá az interneten, és milyen élmé-
nyek érik őket a közösségi oldalakon. 
Napjainkban kevés olyan ember van a 
környezetünkben, aki ne lenne tagja 
valamilyen közösségi oldalnak, és itt 
nem csak az ismert facebook-ról lehet 
szó, hiszen egy közösséget alkotnak az 
egyes blogok olvasói és kommentelői, 
és azok is, akik csak csendben figyelik 
az eseményeket. Az elérhető informá-
ció hatalmas mennyiségű, és nehéz 
megszűrni, ezért nagyon érdemes 
odafigyelni néhány fontos dologra.

A babavárás csodálatos élmény, és biz-
tosan nagy öröm megosztani az egész 
világgal, de legyünk óvatosak. van, aki 
babonából nem oszt meg ilyen jellegű 
dolgokat a közösségi oldalakon, más 
pedig egyszerűen azért, mert sajátjá-
nak és bensőségesnek tekinti. bárhogy 
is döntesz, minden nyilvánosan kitett 
infó felkelti az emberek érdeklődését, 
és sajnos nem mindig pozitívak a hoz-
zászólások. A kismamaság ideje alatt 
a lelkünk egyébként is sérülékenyebb, 
ezért inkább gondoljuk meg, mit osz-
tunk meg a nyilvánossággal.

szerencsére ezek a közösségek inkább 
egymás segítésére jöttek létre, ahol a 
kismamák új barátokra és ismerősök-
re tehetnek szert, és ami még fonto-
sabb, tapasztalatokat cserélhetnek és 
segíthetik egymást információkkal, 
tippekkel, tanácsokkal.  Egy babavá-
ró közösség tagjának lenni azt jelenti, 
hogy a kismamák (és sokszor kispapák 
is) amellett, hogy megosztják egymás-
sal a tapasztalataikat, sokszor táma-
szai és segítői is egymásnak.

A közösségi média 
hatása az anyaságra

Ma már mindannyian használunk valamiféle 
technikai eszközt. nem csak a porszívóra vagy 
a mosógépre kell gondolni, hiszen ezek mellett 
már sok éve, hogy a számítógépek, táblagépek, 
okostelefonok beépültek az életünkbe, ahogy az 

internethasználat is. 

de vajon milyen hatása van ezeknek a dolgoknak 
az életünkre? Leendő anyákról és kisgyermekesek-
ről beszélünk, hiszen ők egy olyan speciális cso-

port, akikről mindenképpen szót kell ejtenünk.

Aktuális
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nagyon fontos azonban megemlítenünk, hogy az internetes közösségek rengeteg pozitív hatása mellett 
azért van valami, amire nagyon oda kell figyelni. könnyen kialakul egy olyan bizalom a tagok között, ami 
azt eredményezi, hogy olyan problémákat is online próbálnak megoldani, ami ennél jóval több szakértelmet 
igényel. ha a babavárás alatt olyasmit tapasztalunk, ami a normálistól eltérő (pl. vérzés, láz, bármilyen 
betegség vagy panasz), ne a csoport tagjaitól várjunk megoldást vagy tanácsot, hanem keressük fel az or-
vosunkat. Ami másnak bevált, az nem biztos, hogy nekünk is megfelelő. Ez fordítva éppúgy igaz, ezért mi 
is inkább javasoljuk másoknak, hogy forduljanak orvoshoz.

Szülés után

Amikor azt hisszük, hogy túl vagyunk a nehezén, hamar kiderül, hogy most kezdődik igazán a komoly mun-
ka. szülés és hazatérés után a legtöbb anya szerencsés, mert apa vagy a nagyik segítik az első időszakban, 
de elérkezik a pillanat, amikor magára marad a babájával, vagy akár több gyermekkel a hétköznapokban.

A közösségi oldalaknak ilyenkor van igazán nagy szerepe, hiszen segítségével kitárul a világ, és az anyák 
kevésbé érzik egyedül, bezárva magukat. A kismamasághoz hasonlóan a kisgyermekes szülők is számos 
közösséget hoztak már létre, ahol a napi dolgok mellett egészen speciális esetekig bármit megbeszélhetnek. 
érdemes csatlakozni akár egy kizárólag online csoporthoz, akár a közelünkben élő szülőtársak társaságához, 
akikkel személyesen is találkozhatunk, de lehetünk kreatívak, és magunk is létrehozhatunk egy közösséget, 
ahová meghívhatjuk a szülőtársainkat.

Az internetnek és a közösségi oldalaknak tehát elsősorban az előnyeit kell látnunk, és természetesen ki-
használnunk, de soha ne feledjük, hogy az életünket a monitoron túl kell élnünk. könnyen beszippanthat 
bennünket az online világ, ezért figyeljünk oda, hogy ha van lehetőség, válasszuk inkább a személyes kap-
csolatokat. használjuk okosan az internetet!

Aktuális

nania diSney coSmo gyereküléS
- 0-18 kg-ig
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- központi övfeszítés

magazin ár:
21.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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fillikid acél 
biztonSági 
ajtórácS

babyono bébiőr

ajánlott fogy. ár:
11.990 Ft

magazin ár:
9.990 Ft

- 450 m hatótávolság
- 2 csatorna
- övcsat a szülői egységen
- LEd jelzi az elem merülését
- állítható hangerő a szülői egységen

- 75-82 cm szélleségűre állítható
- mindkét oldalra nyitható
- automatikus záródás
- fekete vagy fehér színben

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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BiztonságBan 
a lakásBan
A legnagyobb kincsünket sze-
retnénk mindentől megóvni. 
minden percében vigyázni 
rá, nehogy baja történjen. de 
nem lehetünk vele a nap 24 
órájában. 

Ezért is találták fel ezeket a 
praktikus termékeket, amik 
megnyugtatnak minket, szü-
lőket. A biztonsági ajtórácsot 
mindenképpen érdemes fel-
szerelnünk a lépcső és egyéb 
veszélyes helyek közelében. 

A bébiőr vigyázni fog a gyer-
kőc mindazon pillanataira, 
amikor egyedül van a saját 
szobájában. hallhatjuk szu-
szogását, anya utáni sírását 
vagy akár a játék által kivál-
tott, apró kacajokat. 



A család teljes 
nyugalmáért!

AC 701

Babaőrzős Angelcare
2db érzékelő lap
Színes érintőképernyő
Dect technológia
Kétirányú hangátvitel

Használja ki 
INGYENES
újraélesztő
tanfolyamunkat!



Megelozhetok a terhességi csíkok?

Nem 100 százalékosan, de rengeteget tehetsz a kialakulásuk ellen. Nagyon fontos, hogy igyál 
elég folyadékot, hiszen ez a bőr hidratáltságát is biztosítja, ami szükséges a rugalmasság megőr-
zéséhez. Ez persze nem elég, oda kell figyelni arra is, hogy a bőr kívülről is megkapja a meg-
felelő ápolást, ezért érdemes hasbalzsammal, olajjal vagy testápolóval naponta akár kétszer is 
bekenni. Ez akár egy kispapás szertartás is lehet a várandósság hónapjai alatt.

A babámnak már kibújt két foga. Mikor kell elkezdeni a fogápolást?

Akár azonnal. A szájápolás nem csak a felnőtteknek fontos, hanem már babakorban érdemes 
elkezdeni, hogy szokássá alakuljon, és hogy megelőzzük a fog- és ínybetegségeket. ha a babák-
nak még nincs foguk, már akkor is lehet ápolni az ínyüket akár egy nedves kendővel, de az első 
fogacskák kibújásától már nyugodtan lehet használni ujjra húzható szilikonos babafogkefét, 
később pedig kicsiknek való fogkeféket.

Kérdezz – felelek

Játék
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Gondolkozom a mosható pelusok 
használatán, de nem vagyok 
biztos benne, hogy tényleg 
megtartja a nedvességet, és attól 
tartok, hogy sokkal több munkám 
lesz miatta. Jogos a félelmem?

A nedvesség megtartása miatt nem kell 
aggódnod, hiszen a nedvszívó belső betétet 
egy vízzáró, de légáteresztő külső réteg 
borítja. Ez a külső réteg általában színes, 
és sokszor állítható méretű, így nem csak 
praktikus, de szép is, és biztosan bent 
tartja a nedvességet, ha megfelelő méretet 
választasz a babádnak. 
A mosható pelusokat mosni kell, ez igaz, 
de mivel mosásig egy külön vödörben 
áznak, utána akár más ruhákkal is együtt 
moshatod és száríthatod őket. Ezt a kis 
többletmunkát bőven ellensúlyozza, hogy 
hatalmas összeget spórolhatsz az eldobha-
tó pelenkák használatához képest.



kooky gym   
játszószőnyeg játékhíddal

 all in 1 car autóS játék 

clip-on pram toy 
babakocSi játék

magazin ár:
7.990 Ft

magazin ár:
14.990 Ft magazin ár:

3.990 Ft

készségFEJLEsztő Játékok

születéskor a babák több mint 70 reflexszel 
jönnek a világra, köztük a szopás vagy a léleg-
zés ösztönös reflexével. Ezek létfontosságúak az 
élethez, miután elhagyták édesanyjuk méhének 
melegét. kíváncsiságuknak, ennek a velük szü-
letett fantasztikus képességüknek köszönhetően 
a csöppségek tanulása folyamatos. A vágy, hogy 
megértsék az őket körülvevő világot, illetve hogy 
kapcsolatba léphessenek vele, a játékra ösztönző 
erő. Ebben segítenek a taf toys készségfejlesztő 
termékei. Játszva tanítják meg a piciknek a tár-
gyak használatát, a hangok varázsát és az őket 
körülvevő világot.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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Higiénia
babyono vízhő-
mérő zsiráf

thermobaby Step 
fellépő

babyono cSúSzáSgátló 
kádba

magazin ár:
790 Ft

magazin ár:
2.290 Ft

- csúszásgátló felülettel ellátott bébifellépő

55x35 cm:
2.490 Ft

graco fülhőmérő

magazin ár:
4.990 Ft

- újszülött kortól használható
- nagy, megvilágított LCd kijelző
- 1 másodperc alatt eredményt ad
- megőrzi az utolsó 10 mért eredményt
- elemmel működik
- tartozék tárolódobozzal

- megakadályozza a kádban 
  való elcsúszást
- két méretben 
- vegyes színekben kapható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
12

A fürdővíz felszínén lebegve úszik, 
így leolvashatjuk a víz hőmérsékletét.

70x35 cm:
2.990 Ft





bAbAoLAJ

A babaolaj többfunkciós 
készítmény, ezért ajánlott 
beszerezni. A fürdővízbe 
cseppentve extra hidra-
táló hatást tud kifejteni. 
kiváló babamasszázshoz, 
hiszen amellett, hogy hid-
ratál, könnyebbé is teszi 
a masszázst. A babaolaj 
esetében is ügyeljünk rá, 
hogy ásványi olaj helyett 
növényieket tartalmazzon 
a termék, így például nap-
raforgó vagy éppen man-
dula olajat.

Higiénia

Hogyan válasszuk meg a babakozmetikumokat?
A bababőr ápolása különleges törődést igényel annak érzékenysége miatt, ezért fontos, hogy megfelelő 
készítményeket válasszunk számukra.A babák úgynevezett magzatmázzal jönnek a világra, mely a méhen 
belül különleges védelemmel látja el őket. Ez a zsírokban gazdag „útravaló” az újszülött pár napos korában 
magától lebomlik, ezért fontos, hogy ezt követően is a legjobb, legkíméletesebb készítményekkel ápoljuk 
babánk bőrét.

bAbAFÜRdEtő

Csecsemők fürdetésénél ügyeljünk a gondos, ám gyors tisztításra. válasszunk olyan babafürdetőt, mely 
mind több természetes és növényi hatóanyagot tartalmaz. ilyen lehet a kamillavirág kivonat, mely gyul-
ladáscsökkentő hatással bír, illetve a panthenol, mely hidratáló hatást fejt ki. Fontos megjegyezni, hogy 
csecsemőkorban még nem cél a hosszadalmas fürdetés, nehogy felázzon a baba bőre. kerüljük az olyan 
készítményeket, melyek Sodium Laureth Sulfate-ot (sLs) tartalmaznak, Ezen termékek ugyan nagy habot 
tudnak képezni, viszont egy agresszívabb felületaktív anyag is, mely bőrirritációhoz és egyéb elváltozások-
hoz vezethet. 

popsikRém

Az irritációnak legin-
kább kitett bőrfelület a 
babapopsi. megfelelő mi-
nőségű krém esetén vé-
kony rétegben felkenve is 
kiválóan tud hidratálni. A 
kipirosodott, gyulladt fe-
lületet jól lehet orvosolni 
a jojoba olajat tartalmazó, 
illetve az A, E és F vitami-
nokban gazdag shea vajas 
krémmel, mely puhábbá és 
ellenállóbbá teszi a bőrt. 

A számtalan termék kö-
zül nehéz kiválasztani a 
legmegfelelőbbet. ha né-
hány támpontot figyelem-
be veszünk, nem is olyan 
sok készítmény felel meg 
a követelményeinknek. A 
csecsemő egy ideális közeg-
ből, az anyaméhből került 
a világra, ahol természetes 
anyag vette őt körül. Fej-
lődését jelentősen befolyá-
solhatjuk a babakozmeti-
kumok révén is. próbáljunk 
meg kevesebb mesterséges 
adalékanyagot, kőolajszár-
mazékot és parabéneket 
tartalmazó készítményt 
használni, nehogy allergi-
át vagy túlérzékenységet 
váltsunk ki egy rosszul 
megválasztott termékkel. A 
növényi olajokat és kivona-
tokat, valamint vitaminokat 
tartalmazó kozmetikumok 
nagy segítségünkre lehet-
nek, így például a köröm-
virág kiváló sebgyógyító 
hatásáért, a kamilla gyulla-
dáscsökkentő, a búzavirág 
tonizáló tulajdonságáért.
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angelcare 701 légzésfigyelő 
éS captiva pelenkatároló
- 2 db érzékelő lap
- színes érintőképernyő
- dect technológia
- kétirányú hangátvitel
- most Captiva pelenkatároló
  vödörrel

moSt együtt 
cSak:

47.990 Ft

Vásártér

lansinoh kézi mellszívó magazin ár:
8.990 Ftgyors, könnyen összeszerelhető és 

tisztítható, hatékony mellszívó. A 
Comfortseal, a mell formájához töké-
letesen illeszkedő masszázspárna, mely 
lehetővé teszi a kényelmes, hatékony 
fejést. Ergonomikus kar, a könnyű ke-
zelhetőségért. Anyaga 100%-ban bpA 
mentes, polipropilén. 

thermobaby cumisüveg melegítő

magazin ár:
9.990 Ft

- univerzális melegítő mindenféle cumisüveghez
- autós töltővel is rendelkezik, így utazás közben is használható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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éRdEmEs CumisÜvEg mELEgítőt váLAsztAni, mERt 
EzEk A tERmékEk nAgyon gyoRsAn FELmELEgítik A tE-
JEt és A bébiétELEkEt A mEgFELELő hőméRsékLEtRE. A 
LEgtöbb típus még mELEgEn is tARtJA A bAbA étELét. 

maximáliS hatékonySág



Esernyőre csukható babakocsi mózeskosárral 
és Synthesis 0-13kg hordozóval (ECE R44/04)

GREENLAND

PRINCESS

CHICK TO CHICK

etetőszék és asztalhoz tolható szék

-     az etetőszék magassága az asztalhoz igazítható 
-     levehető dupla tálca
-     kiesésgátló az alsó tálcába integrálva
-     két keréken tolható
-     5-pontos biztonsági öv
-     új kialakítású vastag szűkítő betét 
-     3 pozícióba dönthető hátrész
-     3 fokozatba állítható lábtartó
-     összecsukva 25-92 cm
-     10 kg súly

- Click-Clack System a vázra helyezéshez
- a mózeskosár fejrésze dönthető
- nagy és széles ülőrész
- 4 pozícióba dönthető ülőrész
- 5-pontos biztonsági öv
- 360 fokban forgatható tolókar
- 9 kg súly

Tartozékok: téli-nyári kupola, első karfa, 
bevásárló kosár, esővédő, pelenkázótáska, 
2in1 lábtakaró - mózeshez/ülőrészhez.

 magazin ár

 99.990 Ft

LILLA

BEIGE

 magazin ár

39.990 Ft

Mózeskosár bekötése az autóba: 
a KIT TRIO CAR bekötőszett 
megvásárlásával. (ECE R44/04)

mindenütt,  ahol csak baba van

                    2in1 



fillikid koblenz 
bundazSák

nania ride hordozó

caretero Simplo utazóágy

ajánlott fogy. ár:
13.990 Ft

magazin ár:
8.490 Ft

magazin ár:
5.990 Ft

fillikid matrac utazóágyba

Utazunk

- kompakt méretűre összecsukható
- dupla rögzítőrendszer véd a véletlen összecsukódás ellen
- 15 kg-ig használható
- puha matraccal
- zippzárral nyitható ablak az egyik oldalon
- fékezhető kerekek
- vidám színekben, kedves figurákkal díszítve kapható
- az ágy színével megegyező színű hordozótáskával

- csúszásmentes hátoldal 
- nyílások a biztonsági övek számára
- lenyitható, könnyen tisztítható lábrész
- fényvisszaverő csíkkal a jobb láthatóságért
- meleg, polár belső
- zsínórral összehúzható fejrész
- több színben elérhető

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belsőrész
- hárompontos öv
- levehető huzat

- 60x120 cm méretű, 4 cm vastag
- 3 részbe hajtható
- levehető, mosható poliészter 
  huzattal
- több színben elérhető

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
18

ajánlott fogy. ár:
6.990 Ft



CARMINE                       CAVE                           OCEAN                              STONE

RUBI (9-18 kg)
Egyedi övelvezető és bekötő rendszerének köszönhetően 
az autóba bekötés az autó 3-pontos biztonsági övével 
is különösen biztonságos! Nem isofix-es autókba 
kiváló választás az 1-4 évesek számára. 
Ülőfelülete nagyon kényelmes, ergonómiailag 
kialakított és párnázott. ECE R44/04 szabvány

Övkiakasztó fülek – a gyermek akadály nélkül 
gyorsan ki-be ültethető.
SPS – Side Protection System – oldalvédelem 
a fej, törzs és csípő számára.
A fejtámla és az övmagasság 
7 fokozatba állítható, a gyermek 
növekedését követve.
5-pontos biztonsági öv az ülésben.
4 relax pozíció.

RODI SPS (15-36 kg)

     4-12 éves korra ajánlott, nem iso�x-es bekötésű gyerekülés.
     Az autó 3-pontos biztonsági övével kell bekötni az autóba. 
     SPS - Side Protection System – kitűnő oldalvédelem 
     a fej, törzs és csípők számára. 
     A fejtámla és az oldalszélesség együtt állítható.  
     Súly: 3,4 kg. ECE R44/04 szabvány

EARTH BROWN

ROBIN RED

TOTAL BLACK

magazin ár
  24.990 Ft

magazin ár
  54.990 Ft



Aktuális

Kósa Kata
www.monapel.com

Óvd textillel a baba popsiját!
Sokan, sokféle okból használnak mosható 
pelenkát. vannak, akik a hagyományokat 
követik, vannak, akik pénztárcakímélő vagy 
környezettudatos megoldást keresnek, és 
vannak, akik a baba érzékeny bőrét sze-
retnék óvni természetes anyagok haszná-
latával.

bármilyen típusú mosható pelenkát is vá-
lasszunk, naponta átlagosan 5-7 pelenka-
cserével kell számolnunk egy babánál. Az 
anyagi lehetőségeinknek megfelelően érde-
mes eldönteni, hogy mekkora pelenkakész-
letet szerzünk be. ha 3 naponta akarunk 
csak mosni, akkor 15-20 darabos készlettel 
érdemes számolni. Ez az jelenti, hogy min-
den 3. nap kell egy plusz mosást indítani, 
ami nem megterhelő egy kisbaba mellett 
sem.

A piszkos pelenká-
kat     a kimo-
sásig, kiöblítve, 
egy enyhén 
ecetes vízzel 
teli, jól zárható 

vödörben praktikus tárolni. A pelenkákat 
elegendő 30-40 fokon kimosni, lehetőség 
szerint környezetbarát mosószerrel, szük-
ség esetén folttisztítóval. A pamutok puha-
ságát szódabikarbóna hozzáadásával tudjuk 
megőrizni.  A legjobb fehérítő a napfény, 
ezért még télen is érdemes 1-2 órára kiten-
ni a száradó pelenkákat a levegőre.

Mosásuk, gondozásuk nem okoz számotte-
vő többletmunkát a mindennapokban, és 
hosszú távon akár több babát is ki tudnak 
szolgálni. használatukkal hamarabb kap 
visszajelzést a gyermek arról, hogy pl. bepi-
silt, így általánosságban elmondható, hogy 
előbb véget ér a pelenkázási korszak. 

A textil rétegek puhasága megvédi a földre 
huppanó gyermek popsiját, és a mosható 
pelenkák alkalmazásával a baba enyhe ter-
peszben tartja a lábát, ami segíti az egész-
séges csípőízület kialakulását.

A pelenkák használata egyszerű, takaré-
kos, környezettudatos, ezért bátran vágj 
bele,  és élvezd babáddal együtt a pihe-
puha babapopsi élményt!
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nandu

Nandu Klasszikus és vékonyabb 
Nandu ÖKO Prémium hordozókendők, 
valamint Nandu ÖKO Mei Tai és Bébi 
Tai hordozók készítésével járulunk 
hozzá a családok EGÉSZségéhez.

www.nandu-wrap.com

www.monapel.com

Gyönyörű és egyszerűen cuki!  
100% megbízható méretezés.
ÖKO, bőr- és bababarát alapanyagok. 
SZÍNES, MINTÁS pelenkák 
MonaWrap Plus egyméretes pelenka külsők, 
All In One Plus pelenkák, 
Praktika egyméretes pelenka belsők és 
MonaWrap Maxi nagyméretű pelenka külsők. 

monapel



Utazunk

ferrari befix autóSüléS nania dream lux
autóSüléS

magazin ár:
3.990 Ft

magazin ár:
15.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat

fiSher-price beline autóSüléS

magazin ár:
16.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható
- vállpánton állítható övfeszítés
- állítható magasságú fejtámasz  
- levehető háttámla 
- levehető huzat

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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- 25-36 kg-ig használható
- levehető és mosható huzat



Utazunk
caretero falcon autóSüléS

nania trio eco autóSüléS

ajánlott fogy. ár:
17.990 Ft

magazin ár:
9.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható
- tágas ülőfelület garantálja a kényelmes utazást
- 5 pontos biztonsági öv és szűkítőbetét
- karfa
- széles, állítható magasságú fejtámla
- levehető háttámla (15 kg-tól)

- 0-25 kg-ig használható
- ötpontos biztonsági öv, melynek 
  magassága több fokozatban állítható
- biztonságos oldalvédelem
- levehető és mosható huzat
- 1 fokozatban dönthető

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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Eszem-iszom
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Hidegűző receptek 

Házi almás teavarázs

Csokis szerecsendiós tejeskávé

Fahéjas mogyorós forrócsoki pillecukorral

- 8 dl víz
- 2 dl almalé (cukrozatlan lehetőség szerint)
- 1 nagyobb fahéjrúd
- 4 darab szegfűszeg

- 2 cl csokiszirup, vagy akár több is, ízlés szerint
- 1 presszókávé
- 2 dl tej
- csipet szerecsendió
- cukor ízlés szerint

- 25 gr tejcsokoláddé
- 25 gr étcsokoládé
- 2,5 dl tej
- 2 teáskanál cukor
- 1 teáskanál cukrozatlan kakaópor
- csipet fahéj
- 1 kanálnyi darált mogyoró
- 4-5 szem pillecukor

A tej- és étcsokikat feldaraboljuk, összekeverjük a 2,5 dl 
tejjel, majd hozzáadjuk a cukrot és a kakaót. Az egészet jól 
összemelegítjük addig, amíg a csoki meg nem olvad. beleke-
verjük a fahéjat és a mogyoródarabokat. Nem kell forrásig 
hevíteni, csak addig, hogy elég meleg legyen. bögrébe tölt-
jük az italt, majd pillecukrot dobunk a tetejére. 

melegítsük meg a tejet, és közben főzzük le a presszókávét. majd töltsük a 
csokiszirupot a pohár aljára. A tej ¼-ét habosítsuk fel, majd a megmaradt 
tejet töltsük óvatosan a pohárba a szirup fölé, és kanalazzuk a habot a 
tetejére. Egy keskenyszájú edényből óvatosan csorgassuk a kávét a pohárba 
a habon keresztül, így ha ügyesek vagyunk, a kávé lebegni fog a tej és a 
hab között. szórjuk a szerecsendiót a hab tetejére. ízlés szerint cukorral 
édesíthetjük.

A vizet jól felforraljuk, majd egy kancsóba beletesszük 
a fahéjat, almalevet és a szegfűszeget. Ráöntjük a vizet, 
lefedjük, majd hagyjuk állni 20-25 percig. ha elkészült, 
ízlés szerint cukrozhatjuk vagy akár citromot is tehe-
tünk bele. 



A tommee tippee® closer to nature® egy,
a babák valódi igényei alapján kifejlesztett, 

szoptatást támogató termékcsalád. 

*417 closer to nature® cumisüveg használó körében 
a Silverstock által végzett online felmérés alapján 

(2012. augusztus 11-17. között, a Mayborn megbízásából)

közelebb 
a természeteshez

A feltüntetett árak csak az újság időtartama alatt érvényesek.
A további tommee tippee® termékekről érdeklődjön a boltokban.

Cumisüveg duó változatok  
Lágy szilikon cumival, amelyből az anyamellhez 
hasonlóan áramlik a tej.  2 db / csomag
• 2x150ml, natúr: 

MAGAZIN ÁR 2790 Ft 
• 2x260 ml, natúr: 

MAGAZIN ÁR 2990 Ft
• 2x260 ml, kék vagy rózsaszín,

illetve 2x340 ml, natúr: 
MAGAZIN ÁR 3190 Ft

• 2x340 ml, kék vagy rózsaszín: 
MAGAZIN ÁR 3390 Ft

• Anti-colic natúr, 2x260 ml:
MAGAZIN ÁR 3990 Ft

Hőtartó cumisüveg tároló
• 2 db duplafalú cumisüveg 

tároló / csomag
• Melegen és hidegen 

tartásra is alkalmas
MAGAZIN ÁR 5990 Ft

Cumisüveg melegítő 
• 3 fokozatban működtethető
• Bébiételes üveghez is 

alkalmas
MAGAZIN ÁR 9990 Ft

3 fokozatban működtethető

közelebb
a valódi anyamellhez



Eszem-iszom
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dr. brown’S itatópohár puha vagy 
kemény csőrrel 270 ml

clevamama játSzócumi Sterilizáló

dr. brown’S Spatula kanál 2db

magazin ár:
1.490 Ft

magazin ár:
1.990 Ft

magazin ár:
690 Ft

2 db ingyEnEs kiváLó minősé-
gű sziLikon FogszAbáLyzós 
JátszóCumivAL. 
A kis kompakt játszócumi tároló átlátszó 
teteje miatt mindig látod, hogy hány cu-
mid van még sterilen. Nem kell aggódnod, 
hogy az utolsó pillanatban veszed csak 
észre, elfogytak a játszócumik. utazáshoz, 
tároláshoz is kiváló.

- az egyenes vég megkönnyíti
  a pép kikanalazását a tányérból
- kézre álló forma
- egységár: 345 Ft/db

- kényelmes fogású
- 270 ml űrtartalom
- csepegésmentes
- vidám színekben
- puha vagy kemény 
  csőrrel kapható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.





Mekkora a konyha / étkező? 

ha nincs túl nagy helyünk, általában a legkisebb etetőszékeket keressük. Ez így rendben is van, de érdemes 
elgondolkodni, hogy a kis helyet foglaló etetőszéket vajon tudjuk-e kisebb helyen tárolni. ha az etetőszék 
nem összecsukható, használaton kívül nem fogjuk tudni kis helyre elpakolni, ezért érdemes elgondolkodni 
egy nagyobb, ám összecsukva kompaktabb etetőszék beszerzésén.

Mikortól használnánk?

A hozzátáplálást akár 4 hónapos korban elkezdhetjük. sokan a hordozóba téve etetik a babájukat, de az 
etetőszék használatával időben ki lehet alakítani a normális étkezési szokásokat, ami később természetes 
lesz a baba számára. Az ülni még nem tudó kicsiknek fontos, hogy dönthető legyen a szék háttámlája.

válasszunk etetőszéket?

Eszem-iszom

Az EtEtőszék kiváLAsztásA nEm könnyű, hiszEn nEm Csupán Egy EgyszERű bú-
toRRóL bEszéLÜnk, hAnEm Egy sokkAL összEtEttEbb táRgyRA kELL gondoLnunk, 
EzéRt több szEmpontot is FigyELEmbE kELL vEnnÜnk A vásáRLásnáL.

HOGYAN
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könnyű használni?

Anyukák számára a legfontosabb, hogy az etetőszéket gyorsan és egyszerűen tudja kinyitni, összecsukni, 
beállítani, ezért válasszunk olyan modellt, amit egy kézzel lehet állítani, és nincs szükség bonyolult mozdu-
latokra és mindkét kézre ahhoz, hogy a megfelelő pozícióba állítsuk a széket.

Meddig fogjuk használni?

ha sokoldalú etetőszéket vásárolunk, akkor akár 3 évig. ha az etetőszékünk magassága állítható, és a tálcát 
is le tudjuk venni, akkor a nagyobbacska gyermekünk akár a családi étkezőasztalnál, a családdal együtt 
ebédelhet vagy vacsorázhat.

Eszem-iszom

cam campione etetőszék

magazin ár:
29.990 Ft

- akár fél kézzel is állítható minden funckiója
- egy mozdulattal kinyitható és összecsukható
- 6 pozícióban állítható magasság
- 3 pozícióban dönthető háttámla
- dupla tálcás, mely akár le is vehető
- ötpontos biztonsági öv
- nagy méretű tároló háló
- a hátsó lábakon fékezhető műanyag kerekekkel
- a könnyebb tárolhatóság érdekében lapra csukható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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kapható színek:

a fáziSokat bemutató képek illuSztrációk. 



Vásártér
babyono SzüléS utáni egéSzSégügyi betét 10db

diSney 3 dimenzióS falidekor

magazin ár:
740 Ft

magazin ár:
990 Ft

- a szuperabszorbens mag megköti a 
  folyadékot és a kellemetlen szagokat
- légáteresztő külső borítás
- puha felület
- széles és kényelmes
- vékony kialakítás
- ragasztócsíkkal rögzíthető
- egységár: 74 Ft/db

- könnyen és hatékonyan fejhető le a maradék anyatej
- ergonómikus kialakítás: jobb- és balkezesek számára 

  is kényelmes
- 150 ml-es cumisüveggel és talppal

- adapterrel széles nyakú cumisüvegekhez
- könnyen összeszerelhető és tisztítható

30

babyono kézi mellszívó babyono elektromoS 
cumisüveg-melegítő

magazin ár:
7.490 Ft

- gyors és pontos melegítés
- állítható hőmérséklet

- kiemelőkosár
- beépített termosztát a biztonságos melegítésért

- energiatakarékos technológia
- cumisüveghez és bébiételes üveghez is használható

magazin ár:
4.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.

- öntapadós
- 3d hatású fali dekorációk
  a babaszobába



Hőálló cumisüvegek

A baby ono üveg cumisüvegek magas minőségű boroszilikát üvegből ké-
szülnek, amelyek ellenállnak a nagyon magas és az alacsony hőmérsékletnek is. 
A gyógyszerészeti laborokban is használt üveg kivételesen erős, mégis sokkal 

könnyebb a hagyományos üvegből készült cumisüvegeknél, így 
kényelmessé teszi az etetést.

Elérhető méretek:
120 ml-es, standard méretű, 
240 ml-es, standard méretű

120 ml-es, széles nyakú, 
260 ml-es, széles nyakú

nincs jobb, mint az anyatejes táplálás, 
hiszen létfontosságú tápanyagokat kaphat 
meg a baba belőle. mégis előfordul, hogy 
a szoptatást ki kell egészíteni a cumisüve-
ges táplálással, és ehhez mindig a legjobb 

minőségű cumisüvegeket keressük. 

magazin ár:
1.990 Ft

magazin ár:
2.190 Ft

magazin ár:
2.390 Ft

magazin ár:
2.590 Ft



Eszem-iszom

         várandósság ideje alatt gyakran 2-3 mérettel is 
megnő a mamák melle. gyakran nagyobb a bal mell, 
mint a jobb. nem mindig jelentős a különbség, de 
szinte soha nem szimmetrikus a két mell.

nem csak a jó melltartó beszerzése miatt fontos, 
hogy minden mama ismerje melle méretét, hanem 
azért is, hogy hatékonyan működő mellszívót tudjon 
vásárolni. 

van olyan édesanya, akinek jelentős méretkülönbség 
van a mellei között, ezért más méretű szívófejre 
van szüksége a jobb melléhez, mint a balhoz. Ez 
teljesen egészséges, csak a mellszívó vásárlásakor 
kell arra figyelni, hogy olyat vegyen, amihez be 
tud szerezni kisebb vagy nagyobb mellszívó 
tölcsért. Legelőnyösebb az, ha olyan mellszívót 
választ, aminek csomagolásába eleve kétféle 
méretű szívótölcsér van, mert akkor bármikor tud 
az aktuális igényének megfelelő tölcsérek közül 
választani. A kereskedelemben kapható olyan 
mellszívó, melyhez egy pár standard és egy pár 
nagyméretű szívóharang is van.

A helyesen megválAsztott szívófej

A megfelelő méretű szívófej és bimbócsatornája 
biztosítja, hogy az anyatej a mellbimbóhoz jusson, és 
abból akadálytalanul ürüljön. minél nagyobb szívófejet 
választanak, annál nagyobb bimbócsatornájának 
átmérője is. Abban az esetben, ha bármelyik 
kérdésre nem a válasz, illetve fájdalom van, más 
méretű szívófejre van szükség.

A szívófej mérete nem megfelelő

túL nAgy A szívóFEJ és bimbóCsAtoRnáJA, 
ezért a keletkező vákuum túl mélyre húzza be a 
bimbót és a bimbóudvart. ilyenkor a tejcsatornák 
megnyúlnak, keresztmetszetük elvékonyodik, és 
ez csökkenti a keresztül jutó anyatej mennyiségét, 
illetve az anyatej egy része nem ürül ki. Amikor nem 
tömít megfelelően a mell, mert túl nagy számára a 
tölcsér, nem alakul ki vákuum, ezért nem ürül a 
tej sem.

túL kiCsi szívóFEJ és A bimbóCsAtoRnA 

Csetneki Julianna 
szülésznő, szakértő

A

Cél a tartósanyatejes táplálás

EsEtén a bimbóudvar és a bimbó a mellszívóhoz 
dörzsölődik, a bimbó összenyomódik, és a 
tejcsatornák elzáródnak. A dörzsölődés miatt a 
bimbón mechanikai sérülések is keletkeznek, ez 
duzzanattal, fájdalommal járhat, ezért szoptatási 
nehézséget okozhat. ilyen esetben sem működik jól 
a mellszívó, és az anyatej egyáltalán nem, vagy csak 
részben ürül.

A kiemelkedően hatékony mellszívóknak stimuláló 
üzemmódja is van, ami fájdalommentesen, kíméletesen 
be tudja indítani a tejleadó reflexet, fejő fázisa 
pedig hatékony, gyors tejürülést biztosít, mert az 
anya igényeinek megfelelő beállítást tesz lehetővé. 
kívánom, hogy gyermekük szoptatása és szükség esetén 
az anyatej fejése is sikeres és fájdalommentes legyen.

- a mellbimbó mindig a szívófej közepére 
  illeszkedik-e, 
- szabadon mozog-e a mellbimbó a szívófej 
  bimbócsatornájában, 
- semmi vagy csak kevés bimbóudvar terület  
  szívódik-e be a szívófej bimbócsatornájába, 
- látható-e ritmikus, hullámszerű mozgás a 
  mellen, ami a mellszívó  
  szívásritmusának felel meg, 
- kiürül-e mindenhonnan az anyatej, 
- érez-e mellbimbó fájdalmat.

Érdemes megfigyelni, hogy:
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- újszülött kortól kb. 3 éves korig
- tágas, emelhető háttámlájú, ringatható mózeskosárral
- megfordítható sportrésszel
- elöl bolygókerekekkel
- szinkronizált fék hátul
- kényelmes felfüggesztés
- esernyőre csukható, könnyű és kompakt váz
- nagy bevásárlókosár
- esővédővel és lábzsákkal
- 0-13 kg-ig használható autósüléssel
- pelenkázótáskával

combi family  

multifunkciós babakocsi

magazin ár:
119.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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Higiénia

fillikid plüss szundikendő

fillikid plüss sípoló

magazin ár:
2.490 Ft

magazin ár:
1.690 Ft

- bababarát plüss anyagból készült
- bagoly, egér vagy halacska figurával
- babakocsira, kiságyra, hordozóra rögzíthető

- bababarát plüss anyagból készült
- rágókával
- bagoly, egér vagy halacska mintával

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. január 15-től február 28-ig érvényesek.

fillikid plüSS trapéz
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- bababarát plüss anyagból készült
- bagoly, egér vagy halacska mintával
- kb. 23x23 cm

magazin ár:
1.690 Ft



Mini Electric™ elektromos mellszívó
most ultramagos melltartóbetéttel

„A lefejt anyatej olyan, mint a folyékony arany.”

Anyatejjel könnyedén

Most 30 db
ultramagos
melltartó
betéttel!

30.990 Ft
Számolj velünk!
Mini Electric mellszívó 30 db melltartó betéttel, most csak

Az ár a magazin időtartama alatt, a készlet erejéig érvényes.

A Mini Electric™ elektromos
mellszívót kényelmesen használ
hatod otthon vagy utazás közben,
mert automatikusan ritmikusan szív.
A gyorsan felépülő vákuum lehe
tővé teszi a gyengéd, ugyanakkor
hatékony fejést.
Ha bimbód mérete nagyobb vagy
kisebb mint az átlagos, a
PersonalFit tölcsérekkel ez a
készülék minden bimbómérethez
tökéletesen illeszthető.

Online regisztrációval Medela
Babamosoly Garanciát kérhetsz,
ami 6 hónapos garancia kiter
jesztést biztosít.

Elsősorban a maradék anyatej
lefejésére ajánljuk, ha mégis sokat
kellene fejned, alkatrészeit kombi
nálhatod a Medela kórházi fokozatú
bérelhető készülékeivel.


