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Boltunk
Boldog Anyák és Apák napját kíván Boltunk csapata!

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

Reklámmagazinja





a Szerkesztő

Májusban és júniusban folyamatosan lehe-
tőségünk van ünnepelni. Kezdődik máris az 
Anyák napjával, ami mindenki számára fontos 
és kihagyhatatlan ünnep. Ilyenkor köszönjük 
meg az Édesanyáknak, hogy vannak nekünk, 
gondoskodnak rólunk és törődnek velünk. Na-
gyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg erről 
az ünnepről, mert minden anyukának, kis- és 
nagymamának jár az ünneplés.

Néhány vasárnappal később máris újabb le-
hetőségünk van az együttlétre és mókázásra, 
hisz megérkezik a Gyereknap. Persze a gye-
rekeknek fogalmuk sincs róla, hogy miért is 
tartjuk meg ezt az ünnepet, mi mégis örülünk  
annak, hogy a születés- és névnapokon felül 
újabb lehetőségünk van arra, hogy megajándé-
kozhassuk őket. Hisz a gyermekeink számunk-
ra a legfontosabbak. Nem feltétlenül kell ezen 
a napon a legnagyobb ajándékkal készülnünk, 
de egy együtt, kacagással töltött napot min-
denképpen szánjunk rájuk, hisz ez nem csak 
nekik, de nekünk is a legjobb kikapcsolódás. 

Aztán elérkezik a június, és ezzel együtt az 
Apák Napja is. Bár Magyarországon ez az ün-
nep még nem jött annyira divatba, mi buz-
dítunk rá mindenkit, hogy készüljön erre a 
gyerekével, hisz az apukák ugyanannyira 
megérdemlik az ünneplést,  mint az anyukák. 
Nélkülük nem lenne annyira kerek ez a világ, 
kevésbé lennének érdekesek és izgalmasak a 
dolgok. Egy apró figyelmesség a gyerkőcöktől 
vagy apa kedvenc étele garantálja az örömöt 
és a meghatottságot. 

Ne hagyjátok ki ezeket az örömteli pillana-
tokat, hisz ezekből születnek a felejthetetlen 
emlékek!

Felelős szerkesztő: Randrianantoandro Dorothy
E-mail: hirdetes@matti.hu

Nyomdai előállítás: Oláh Nyomda Kft.
1211 Budapest, Központi út 69-71.
Reklámtervezés: Hubicska Zsolt

Fotók: BigstockPhoto, Matti Kft., Babaker Kft.

Az újságban szereplő árak 2015. május 1. és június 30. között érvénye-
sek, 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.
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Kedves Olvasó!
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Aktuális

Van egy gyermekneveléssel kapcsolatos 
fogalom, amire mindenki – gyerekes, nem 
gyerekes – egyaránt felszisszen. A szó 
hallatán egy elvörösödött fejjel üvöltő kis 
sátánfajzat jelenik meg a szemünk előtt, aki 
a legrosszabb helyen veti a földre magát, és 
toporzékolásba kezd. Ahogy csemeténk eléri 
az 1 – 1,5  éves kort, egyre gyakrabban jut 
eszünkbe, hogy vajon nála mikor kezdődik 
el ez az időszak, amit dackorszaknak 
nevezünk. Váratlanul érkezik, szinte egyik 
napról a másikra, az addig engedelmes, 
nyugodt kisgyermekből egy hisztis, a 
legapróbb dolgokkal is ellenkező hárpia 
lesz. De mi is történik ekkor valójában?

Ahogy a gyerekek betöltik az első életévüket, 
elkezdődik egy önállósodási folyamat. 
Az önálló járás, a szobatisztaságra való 
képesség kialakulása mind ezt a folyamatot 
segítik elő, természetes tehát, hogy az 
önálló akarat is fejlődik. Az akarat fejlődése 
pedig azzal jár, hogy gyermekünk feszegeti 
a határokat, kipróbálja, meddig mehet 
el. Mindent ő szeretne egyedül csinálni, 
vagy pont az ellenkezője: nem akarja 
csinálni, amit kérünk tőle. Tulajdonképpen 
számára is rémisztő a helyzet, mert vannak 
olyan helyzetek, amikor már nem képes 
abbahagyni a hisztit, elveszíti a kontrollt saját 
érzelmei felett. Ezért nagyon fontos hogy 
megértsük: gyermekünk nem gonoszságból 
kezd el hisztizni, a legtöbb esetben a 
dühödt kiabálás és sírás nem nekünk szól. 

Dackorszak
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Aktuális

Itt is érvényesül az az elv, hogy a gyermeknek észszerű 
korlátokra van szüksége, mert ez ad neki biztonságot, és ha 
ragaszkodunk ezekhez a nevelési elvekhez, később megérti, 
hogy azok a javát szolgálják. Tudjuk, hogy ha a kisgyermek 
fáradt - mert esetleg kimaradt a délutáni alvás, vagy beteg 
- akkor szinte biztosan számíthatunk hisztire, de ugyanígy 
vannak napok, amikor szülőként mi is nehezebben viseljük a 
dühkitöréseket. Pedig a legfontosabb ezekben a pillanatokban, 
hogy megőrizzük higgadtságunkat. Ha a hisztire mi is 
dühkitöréssel válaszolunk, az nagyon megrémisztheti 
csemeténket. Mérjük fel a helyzetet, és ha semmilyen veszély 
nem áll fent (pl. nem az úttesten szeretne szaladgálni), 
akkor lehetünk kicsit engedékenyebbek. Semmiképpen 
ne verjük meg, ne szégyenítsük meg, és főként ne zárjuk 
be sehová, mert az olyan félelemérzetet kelthet benne, 
ami a későbbiekben nagyon komoly magatartászavarokat 
eredményezhet. Ne zsaroljuk ajándékkal, édességgel, de 
kisebb alkukba belemehetünk (Rendben, még lecsúszhatsz 
háromszor a csúszdán, de aztán el kell indulnunk.). 

Jusson eszünkbe, ha látja rajtunk, hogy dühösek vagyunk, 
már valamit elért, ezért a legjobb felvenni a pókerarcot. 
Nem érdemes órákig tartó magyarázkodásokba, könyörgésbe 
belebonyolódni: egyetlen határozott mondattal mondjuk 
el, hogy mit várunk el tőle. Sokszor az is segít, ha valami 
meglepő, figyelemelterelő dologgal kibillentjük a helyzetből. 
Ha olyan helyen vagyunk, ahol esetleg veszélybe kerülhet, 
vagy csak kellemetlen a szituáció (egy üzlet kellős közepén), 
akkor nyugodtan emeljük fel és vigyük biztonságos helyre, 
ahol aztán magára is hagyhatjuk egy rövid időre. Vannak 
gyerekek, akikre nyugtató hatással van, ha szorosan 
magunkhoz öleljük, de ez nem mindenkinél jön be. Egy 
biztos: soha ne törődjünk azzal, hogy a környezetünk mit 
fog szólni vörös fejjel üvöltő gyermekünkhöz.

Jó hír: a dackorszak ahogy jön, úgy el is múlik, ha 
következetesek és higgadtak vagyunk, annál hamarabb.

Babasegély Szolgálat felkérésére 
írta Majthényi Éva védőnő



6

Higiénia

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MALTEX 84 CM BABAKÁD
LEENGEDHETŐ

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

- 84 cm-es kád
- leengedhető
- lila és zöld színben

THERMOBABY BABYCOCCON
BABATARTÓ
- 8 hónapos korig használható
- a kényelmes testtartás lehetővé 
  teszi a pancsolást a kádban
- tapadókoronggal rögzíthető
- gumírozott fekvőfelület

MAGAZIN ÁR:
3.190 Ft

BERBER ARÉNA T80 
MEREV, ÍVES PELENKÁZÓ
- kialakításának köszönhetően könnyen tisztítható
- vidám színekben
- mérete: 80x50 cm

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft
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Játék

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Kérdezz – felelek

A mi tapasztalataink szerint semmilyen játék 
nem képes órákig lekötni a gyerekeket, így gyak-
ran álljatok meg az autóval, és hagyjátok, hogy a 
gyerkőc felfedezze a környéket. Így minden ka-
land lesz a számára. Érdemes DVD lejátszón vagy 
hangoskönyvben meséket is magunkkal vinni, 
mert ezzel segíthetjük a gyerek gyorsabb elalvását. 

Mivel a kisbabák tanulása folyamatos, ezért érdemes 
körülvenni őket koruknak megfelelő játékkal. Nyilván 
ekkor még nem a klasszikus értelemben vett játékok-
ról beszélünk, de egy puha babakönyv vagy egy zené-
lő-forgó hosszú ideig le tudja kötni a baba figyelmét. 
Igazán jó ajándék még a szundikendő, ami a puha 
érintésével megnyugtatja a babákat.

AUTÓVAL INDULUNK A CSALÁDI 
NYARALÁSRA, ÉS SZERETNÉNK, HA A 2 ÉVES 
FIÚNK JÓL VISELNÉ AZ UTAT. MIVEL TUDNÁM 
HOSSZABBAN LEKÖTNI A FIGYELMÉT? 

BARÁTNŐM KISLÁNYÁNAK SZERETNÉK AJÁNDÉKOT VENNI, DE TELJESEN 
ELBIZONYTALANODTAM. MIRE FIGYELJEK ODA, HOGY MINDENKÉPPEN 
BABABARÁT JÁTÉKOT TUDJAK VÁLASZTANI?

Ne válassz olyasmit, amin apró darabok 
vannak, mert a kicsik ezeket könnyen le-
nyelik. Ne legyenek éles szélek, sarkok a 
játékon, ne tudja becsípni a babaujjakat. 
Ha elektromos játékról van szó, a gyerkőc 
ne férjen hozzá az elemekhez, elektromos 
részekhez. Bababarát anyagból készüljön, 
vagy olyan lakkal legyen bevonva, ami nem 
veszélyes a gyerekek számára. 

ÉPPEN BABÁT VÁRUNK A PÁROMMAL, ÉS 
FELMERÜLT BENNÜNK A KÉRDÉS, HOGY 
ÚJSZÜLÖTTNEK ÉRDEMES-E JÁTÉKOT VÁSÁROLNI? 



Játék

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

TAF TOYS I LOVE BIG MAT JÁTSZÓSZŐNYEG

TAF TOYS CAR WHEEL 
AUTÓS JÁTÉKCENTER

TAF TOYS ALL IN 1 CAR 
AUTÓS JÁTÉK

TAF TOYS KOOKY CUBE 
JÁTÉKKOCKA

TAF TOYS SPRING 
TIME ZENÉLŐ-FORGÓ 

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

A Taf Toys nagy méretű játszószőnyege színes vidám és 
különböző anyagokkal nyújt felfedeznivalót a babának. 
A játszószőnyeg mérete 100x150 cm. 

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

Ez a színes, vidám játszószőnyeg külön-
böző mintával és sok humoros, kedves 
rajzzal kapható.

Cikkszám: 10845

- felhúzható egységgel
- könnyen felszerelhető
- vidám színekben és 
  kedves figurákkal
- újszülött kortól

  Cikkszám: 11215

- könnyedén rögzíthető
- a gyermek is vezethet utazás közben
- autóhangokat ad, zenél és kattog
- biztonságos babatükörrel
- menetirány szerint bekötött 
  ülésben utazó gyermekek számára
- 12 hónapos kortól

  Cikkszám: 11135

- csörgő-zörgő autós játék babáknak
- a nagy tükörben folyamatosan látható a baba
- könnyen rögzíthető, hátrafelé néző
  gyermekülésekhez használható

  Cikkszám: 11555
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MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

- puha játékkocka
- különböző anyagok, vidám
  színek, rágóka, zörgő gyűrűk
- bárhová felakasztható
- 3 hónapos kortól

  Cikkszám: 11205
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Vásártér

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

TOYZ ZAP FAVÁZAS  
FUTÓBICIKLI

FERRARI BELINE 
AUTÓSÜLÉS

LITTLE TIKES 5:1 
BABATORNÁZTATÓ

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
14.990 Ft MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

- 30 kg-ig terhelhető
- vastag, levegős abroncsok, állítható kormány és ülés
- merev váz és kiváló minőségű anyagok
- legnagyobb a fa futókerékpárok között
- több színben

- 9-36 kg-ig használható
- vállpánton állítható övfeszítés 
- állítható magasságú fejtámasz 
- levehető háttámla
- levehető huzat
- sípol, ha esetleg
  kikapcsolódik az öv

- ötféle dallamot játszik
- forgatható játékpult
- 5 különböző játékmód
- Activity gombok: aktiválják a zenét
  és a villogó fényeket
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MEGGYPÜRÉ 
- 1 érett banán 
- 60 g meggy

A meggyet magozzuk ki, 
majd a banánnal pürésítsük 
össze. Nagyobb gyerekek-
nek babakeksszel is gazda-
gíthatjuk. 

BANÁNOS  
ZABKÁSA
- 130 ml víz 
- 20 g zabpehely 
- 1 érett banán

A vízzel együtt feltesszük a 
zabpelyhet főni addig, amíg 
megpuhul. Ha kész, akkor 
beletesszük a pépesített ba-
nánt, majd elkeverjük. Ha 
szükséges, akkor össze is 
turmixoljuk.

ZÖLDSÉGES 
CSIRKEPÜRÉ
- 150 g csirkemell filé 
- 100 g brokkoli 
- 1 kis krumpli 
- 1 ek olívaolaj

A krumplit megtisztítjuk, 
és mindent apróra vágunk. 

BÉBIÉTELEK 

HÁZILAG  
1 ÉVES KORIG
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Eszem-iszom

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Az olívaolajon megpirítjuk kis sóval a 
csirkét, majd a krumplit és a brokkolit 
is. Kis idő múlva felöntjük vízzel, majd 
alaposan összefőzzük. Amint minden 
megpuhult, alaposan összeturmixoljuk. 

ÍZES KRUMPLI-
FŐZELÉK
- 250 g krumpli 
- fél fej hagyma 
- 50 g edami sajt 
- 1 ek olívaolaj

Az olajon megpirítjuk a hagymát, és 
a megtisztított, kockára vágott krump-
lit hozzáadjuk. Majd felöntjük vízzel 
és megsózzuk. Addig főzzük, amíg 
a krumpli meg nem puhul. Amint 
megfőtt, hozzáadjuk a sajtot, és jól 
összeturmixoljuk. 

BARACKOS  
TÚRÓKRÉM
- 300 ml natúr joghurt 
- 100 g tehéntúró 
- 2 nagyobb barack

A megtisztított, apróra vágott barac-
kot a túróval és a joghurttal alaposan 
összeturmixoljuk. 

CLEVAMAMA ETETŐHÁLÓ 
PÓTHÁLÓVAL

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

A BABÁK ÉLVEZHETIK AZ EGÉSZSÉGES, TERMÉ-
SZETES ÍZEKET, A SZILÁRD ÉTELEK ELŐNYEIT A 
FULLADÁS VESZÉLYE NÉLKÜL.

Tehetsz a hálóba friss 
gyümölcsöt, zöldséget, 
de pároltat, vagy főt-
tet is. A hús, a hal és 
a babakeksz etetésé-
nek is ideális eszköze. 
A tartós szoptatást is 
támogatja, nem zavarja 
meg a csecsemő szopá-
si kedvét, készségét! 

A fogzási fájdalmat is csök-
kenti, ha hűtött gyümölcsöt, 
zöldséget teszel bele.

MOMERT AUTÓS ÉS OTTHONI 
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ
- kényelmes és praktikus
- a beállított hőmérsékletet órákig képes fenntartani
- gyorsan melegít
- 40°C szint: az étel hőmérsékletét hosszú ideig az 
  anyatej természetes hőfokán tartja
- 70°C szint: etetési hőmérsékletre melegíti a tejet
- kiegészítők: citromfacsaró és etetőtál

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft
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Eszem-iszom

BEL BABY ELDOBHATÓ 
MELLTARTÓBETÉT (30 DB)

DR. BROWN’S BIMBÓVÉDŐ 
KRÉM (15 ML) MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
690 Ft

- ragasztócsík a biztonságos 
  használat érdekében
- extra puha, nem szőtt
  borítás
- nedvszívó cellulóz mag
- légáteresztő
- egységár: 23 Ft/db

- lanolinmentes krém
- szoptatás előtt nem kell 
  lemosni
- hipoallergén és parabénmentes
- nem tartalmaz hozzáadott illatanyagot
- Egységár: 132.666,6 Ft/liter

ComfortFit™ szívófej, jobban illeszkedik, ezért 
hatékonyabb. Közvetlenül a cumisüvegbe fej-
het, természetes hullámvonalú etetőcumija segít 
fenntartani a bevált szoptatási módot. Easy Exp-
ress™ ergonomikus, könnyed kar. 

EGYSZERŰ, KÖNNYŰ HASZNÁLAT, TISZTÍTÁS ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS.

STIMULÁLÓ ÉS FEJŐ MÓD A NAGYOBB TEJLEADÁSÉRT

MAGAZIN ÁR:
10.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

TÁLCA:
- rendezetten hűthető vagy fagyasztható az anyatej
TASAK:
- dupla zár a cseppmentes tárolás érdekében
- a talpkiképzésnek köszönhetően megáll
- feliratozható, 180 ml-es űrtartalom
- hűtőben és fagyasztóban 
  is használható
- 25 darabos
- egységár: 119,6 Ft/db

MOST EGYÜTT CSAK:
2.990 Ft

DR. BROWN’S ANYATEJTÁROLÓ
TASAK TÁLCÁVAL

Állítható kétfázisú japán technológia:

Stimuláló fázis - kis szívóerejű, rövid, 
gyors szívás, beindítja a tejadó reflexet.

Fejő fázis – lassabb, mélyebb, ürítő 
szívások a maximális tejleadás érdeké-
ben.

LANSINOH KÉTFÁZISÚ KÉZI MELLSZÍVÓ
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Aktuális

Hatalmas öröm a családnak a második gye-
rek érkezése. De ezt a boldogságot gyakran 
beárnyékolja az aggodalom, hogy nagyob-
bik gyermekük hogyan fogja fogadni az új-
szülöttet.  A testvérféltékenység természe-
tes jelenség. Ne dramatizáljuk túl, de ne is 
tegyünk  úgy, mintha nem létezne. A leg-úgy, mintha nem létezne. A leg-, mintha nem létezne. A leg-
nehezebb helyzetben ilyenkor az a gyermek 
van, aki eddig egyke volt. Ő szenvedi meg 
legjobban a csecsemő érkezését. Hiszen 
eddig kizárólagosan birtokolta szülei sze-
retetét. A második gyermek könnyebben 
viseli, ha még egy testvér érkezik, mert az 
ő számára természetesebb, hogy nem csak 
az övé a figyelem.

Mostanában több olyan családdal talál-
koztam, ahol kistesó született. A nagyobb 
gyerek reakciója a nem örült kijelentéstől a 
„megfojtom” reakcióig terjedt. Nyilván en-
nek elkerülésére a kiegyensúlyozott mama 
a legjobb „szer”. Ha a mama jóban van ön-

magával, a gyereket is fel lehet, sőt fel is 
kell készíteni a tesó fogadására. Ez persze 
nagyon nehéz feladat. A szervezés nagyon-
nagyon fontos. Ahogy kiderül a terhesség, 
kezdjük el mondani a gyerekünknek, hogy 
mi történik velünk, így ha a hasunk nőni fog, 
már tesóként beszélhetünk róla. A jelenlegi 
babavárást összeköthetjük a nagyobb gyer-gyer-
mek várásának mesélésével, így ő a történet 
része lehet. 

A gyermek számára a napi rutin ne változ-
zon. A rendszer a gyerek életében a biz-
tonságot adja. Készítsük fel, hogy ezentúl a 
maminak kevesebb ideje jut majd rá, illetve 
mással is kell majd törődnie.

Születés előtt tájékoztassuk a gyereket 
arról, hogy anya kórházba fog menni, és 
most fog megszületni a várva várt kistesó. 
Fontos tudnia, hogy kivel és hol lesz ez idő 
alatt, amíg anya kórházban van. A mobilte-

NAGYTESÓ LESZEL!  
FELKÉSZÍTÉS A KICSI ÉRKEZÉSÉRE
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lefon ma már sokat „könnyít” a helyzeten. 
Lehet anyuval beszélni, látni, akár mesét is 
hallgatni tőle.   Beszélnünk kell arról is, 
hogy milyen változások lesznek a lakásban  
ki, hol fog aludni,  mert lehet, hogy az új-
szülött a szülők szobájában lesz elhelyezve.

Az apuka sokat segíthet a gyermek életé-
ben történő jelenlevéssel, meséléssel. El-
mondhatja a gyerkőcnek, hogyan várta őt 
még a születése előtt. Milyen nagyszerű 
dolog volt, hogy a világra jött, és hogy mi-
lyen büszke rá, hogy ilyen okos, nagy tesó-
vá fog válni hamarosan. Milyen jó, hogy ő 
már ilyen nagy és közösen tudják megélni 
a kicsi érkezését, és már tud segíteni is eb- már tud segíteni is eb-ár tud segíteni is eb- eb-
ben a helyzetben. Erősíteni kell benne azt 
az érzést, hogy mennyire szükség van rá, 
mennyire fontos ő is a tesó érkezésekor és 
mennyire büszkék vagyunk rá.

Készítsük fel folyamatosan meséléssel, be-
szélgetéssel, hogy az új jövevénnyel sokat 
kell majd foglalkozni. Etetni kell 3 óránként 
és az lehet, hogy sírós lesz az elején. Nyug-
tassuk meg a nagyobbat, hogy ő majd tud 
nekünk segíteni az esti fürdetésnél, és az 
milyen jó móka lesz. El kell mondani neki, 
hogy hogyan kell bánni majd a csecsemővel 
és hogy mire számítson az első időben. A 
baba születése után vendégségbe érkezőket 
kérjük meg, hogy ne csak a kicsinek, de 
a nagynak is hozzanak valami apróságot, 
nehogy elhanyagolva érezze magát.  Meg-
beszélhetjük a gyerekünkkel, hogy ő is ké-
szíthet valami ajándékot a jövevénynek. Mi 
pedig készítsünk vagy vásároljunk olyan 
apróságokat a nagynak, amit időről időre a 
kistesója „küld” neki.  

Amíg az újszülött alszik, addig törődjünk 
sokat a nagyobbal. Figyeljünk oda rá, érez-
ze gyermekünk, hogy ugyanolyan fontos 
számunkra, mint eddig, sőt nagyon jól esik 
a segítsége.  Fontos az esti mese és a  gyen-
gédség a nagy gyereknek, a külön neki járó  
babusgatás, és az a lehetőség, hogy rend-
szeresen  valamelyik szülővel kettesben el-
mehessen olyan helyekre,  ahol a kicsi nincs 
jelen.

Ha a gyermekünkben mégis tombol a félté-
kenység, nyugtassuk meg.  Ha valami rosz-
szat csinál, ne szidjuk meg nagyon. Mond-
juk neki, hogy nagyon szeretjük, de ezt így 
akkor sem szabad vagy lehet. Vigyázni kell 
arra, hogy a kisbaba se éljen vissza a törő-
déssel, mert hamar rá tudnak jönni, hogy 
ha elég hangosan sírnak, akkor anya vagy 
apa rögtön ott terem. Ezt hamarosan ész- rögtön ott terem. Ezt hamarosan ész-. Ezt hamarosan ész-
reveszik a nagyobbak is, és ők is hasonlóan 
reagálnak majd, sírni vagy esetleg hisztizni 
is fognak azért, hogy a szülők jobban rá is 
figyeljenek. 

Sokat segíthetnek a nagymamák ebben az 
időszakban, hogy elég törődés jusson a na-
gyobb gyerkőcnek. Kereshetünk olyan köny-
veket, amiben testvér születik, ezzel is segít-
ve a felkészítést. Ezek rendszeres olvasása 
segít a gyereknek az új helyzetben történő 
eligazodáshoz. Rájön, hogy nincs egyedül, 
hogy más gyereknek is született már tesó-
ja. Az utcán pocakos nő láttán is beszélget-
hetünk a tesó érkezéséről, az új helyzetről, 
hogy ez ezután mindig így lesz.  Sokat segít-
het olyan családok látványa, akinek már van 
egy gyereke, és a mama babát vár.



Eszem-iszom

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

THERMOBABY 
MŰANYAG ELŐKE

BEL BABY PELENKÁZÓ 
ALÁTÉT (10 DB)

CAM STILO ETETŐSZÉK

DR BROWN’S SZÉLESNYAKÚ 
AJÁNDÉK SZETT

MAGAZIN ÁR:
599 Ft

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft
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DR BROWN’S 
ÜVEGMOSÓ KEFE

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

- extra nedvszívó 
  cellulóz töltet
- a külső réteg nem 
  engedi a szivárgást
- 10 darabos
- Egységár: 169 Ft/db

- a szivacsos vég alaposabb 
  tisztítást tesz lehetővé
- cumimosó eszköz
  a kefe nyelén
- tapadókorongos talp 
  a higiénikus tárolásért
- több színben

- több színben

- a szett tartalma: 1 db 240 ml-es széles nyakú  cumis-
üveg (1-es etetőcumival, tisztítókefével), 1 db PreVent 
játszócumi 0-6 hónapos babák számára,  1 db cumilánc
- 4 színben

- könnyen kinyitható 
  és összecsukható
- levehető etetőtálca
- hárompontos biztonsági öv
- a könnyebb tárolhatóság 
  érdekében lapra csukható

VÁLASZTHATÓ SZÍNEK:
A kép illusztráció. 
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HASZNOS  
TERMÉKEK  

UTAZÁSHOZ
DREAMBABY ÁRNYÉKOLÓ 
UV-SZŰRŐS

MAGAZIN ÁR:
2.290 Ft

99 %-os UV-védelmet biztosító, babakocsira, pihenőszékre, 
autóba szerelhető árnyékoló.

BELTUPP KIEGÉSZÍTŐ 
BIZTONSÁGI ÖV

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

A BeltUpp kiegészítő biztonsági öv a 15-36 
kg kategóriájú ülések 5 pontos övrendsze-
rének hiányát hivatott pótolni. A 15-36 kg 
kategóriában az ülések kevésbé dönthetőek. 
Ezért gyakori, hogy a gyerekek alvás közben 
kidőlnek az ülésből. A BeltUpp öv ezt is se-
gít megakadályozni. Emellett a biztonságot 
is növeli. 

3
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FILLIKID UTAZÓÁGY

FILLIKID NAPERNYŐ

NATTOU PLÜSS 
BABAFIGYELŐ TÜKÖR

MAGAZIN ÁR:
3.290 Ft

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

- 3 ponton állítható dőlésszög
- megszűri az ultraibolya sugárzást (UV 50+)
- hengervázas babakocsikhoz ajánljuk
- sok színben kapható

Ha nem elég nagy a babakocsidon 
a naptető, érdemes beszerezni 
egy univerzális napernyőt. 
Ezeknek flexibilis a szára, 
így tudod úgy hajtani, hogy 
mindig árnyékoljon. És használj 
fényvédős krémet! Indulás előtt 
legalább fél órával kend be a 
baba arcát és kezét megfelelő 
faktorszámú, gyerekek részére 
készült védőkrémmel, majd a 
hatóidő letelte előtt kend újra.

Ha a gyerkőc nagyobb, sokat lesz napon, 
és már nem lehet babakocsiban tologatni, 
hanem fut egész nap, érdemes a szemét 
is védeni, és beszerezni egy kifejezetten 
kisgyerekeknek való, megfelelő minőségű 
napszemüveget. Nem játékot, hanem egy 
valóban alkalmas darabot, ebben segítenek 
optikusnál, bababoltban.

- könnyen tisztítható
- mérete: 120x60 cm

Segítségével könnyen 
szemmel tartható a hát-
só ülésen menetiránynak 
háttal bekötött gyermek, 
így biztonságos a veze-
tés. A hátsó ülés fejtám-
lájára rögzíthető.



IZI COMFORT X3 GYEREKÜLÉS

Utazunk
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NANIA COSMO AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

- alumínium váz
- extra jól párnázott belső
- 5 pontos biztonsági öv
- fixálható bolygókerekek elöl
- kényelmes rugózás
- állítható lábtartó és tolókar
- állítható és levehető sportkarfa
- könnyen levehető, mosható huzat
- kompakt méretűre csukható
- hálós, légáteresztő oldalfal

CAM MICROAIR BABAKOCSI 2014-ES SZÍNEK

MAGAZIN ÁR:
34.990 Ft

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- központi övfeszítés
- több színben

Ha kisgyerekkel indultok 
nyaralni, a legfontosabb, hogy 
az utazás előtt legalább egy 
héttel ülj le, és egy papírra 
kezdj el listát írni azokról 
a dolgokról, amiket be kell 
csomagolnod, egy másik 
oszlopban pedig arról, 
hogy addig miket kell még 
elintézned. A lista legyen 
szem előtt, és amint kész 
vagy valamivel, pipáld ki, 
így látod, hogy mi vár még 
rád. Egy dologra kell figyelni, 
hogy mindezzel időben kezdj 
foglalkozni.

22
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Az egyedülálló rögzítési rendszernek köszön-
hetően az iZi Comfort X3 ülést sokkal egysze-
rűbb bekötni, mint a többi, biztonsági övvel 
rögzíthető gyerekülést. Sokkal nagyobb biz-
tonságot nyújt egy esetleges frontális vagy ol-
dalsó ütközés során. Az ülés számos pozícióba 
állítható anélkül, hogy újra meg kellene feszí-
teni a biztonsági övet. A beépített oldalvéde-
lem megvédi a gyermek testének sebezhető 
részeit.

IZI COMFORT X3 GYEREKÜLÉS

OLDALVÉDELEM

A LEGJOBB ALVÓPOZÍCIÓ

EGYSZERŰ BESZERELÉS

Az ülés kiemelkedő védelmet 
nyújt a fejnek és a testnek. Ütkö-
zést elnyelő anyaggal párnázva.

Számos alvópozíció egyszerű be-
állíthatósággal az optimális ké-
nyelemért!

A forradalmi övvezető rendszer 
egyedülálló előnyőket nyújt. Pon-
tosan látod, hogy fut az öv az ülés 
előtt, nem pedig mögötte.

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft
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A BABYONO GONDOSKODIK
BABYONO SZUNDIKENDŐ

BABYONO FELFÚJHATÓ 
CSÖRGŐHENGER

BABYONO ZENÉLŐ-FORGÓ 
UTAZÓÁGYRA

- fejleszti a mozgást, a koordinációt, az érzékelést
- vidám színek és figurák díszítik

- bababarát plüssből
- segít az elalvásban

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

Rólatok
- fehúzható zenélő egység
- megnyugtató dallam
- vidám plüssfigurák
- utazóágyra és fa kiságyra 
  is rögzíthető 

BABYONO AUTÓS  
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ

- gyorsan felmelegíti az ételt
- a legtöbb cumis- és bébiételes 
  üveg melegítésére alkalmas
- a beépített termosztát 
  megakadályozza a túlmelegedést
- ideális megoldás hosszabb autós
  utazáshoz
- a melegítéshez nincs szükség vízre

Szivargyújtóról működő cumisüveg- és bébiétel-
melegítő.

MAGAZIN ÁR:
3.590 Ft



A szett tartalma: mellszívó, masszírozó feltét, 150 
ml-es cumisüveg, talp a cumisüveghez, újszülött 
etetőcumi, adapter széles nyakú cumisüveghez, tisz-
títóeszköz, hálózati adapter, 2 db R6 elem. Állítható 
szívóerő, könnyen használható és tisztítható, hálózat-
ról és elemről is működtethető, BPA mentes.

BABYONO ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ
+ BABYONO ANYATEJTÁROLÓ ZACSKÓ

- az anyatej hűtőtt tárolására alkalmas
- feliratozható
- előre sterilizált
- térfogata: 100 ml

MOST ANYATEJTÁROLÓVAL KAPHATÓ!

MOST EGYÜTT CSAK:
16.990 Ft



Utazunk

monapel

www.monapel.com

100% megbízható méretezés.  

ÖKO, bőr- és bababarát 
alapanyagok.

Minden igényt kielégítő, 
mosható pelenkák: 
ÚSZÓPELENKÁK, 
egyméretes pelenka 
belsők/külsők, 
2 méretes All In One pelenkák, 
mosható betétek, pelenkázási 
kiegészítők.

Hamarosan itt a nyár! Szívesen megyünk medence kö-
zelébe, strandra, tó vagy tenger partjára. Kisgyermek-
kel, kisbabával babaúszásra vagy medencében is hasz-
náljunk pelenkát, hogy magunk és mások számára is 
higiénikus legyen a fürdőzés! Legyünk előrelátóak és 
használjunk úszópelenkát, amit nem kell fürdés után 
kidobni, hanem kiöblítve végtelenszer használhatunk 
egész évben! A mosható úszópelenkákat kinőve a ki-
sebb testvérek is megörökölhetik, annyira tartós meg-
oldás.

Könnyű feladni és levenni, a napon gyorsan meg-
szárad, mosógépben mosható a többi ruhával, ki-
használási lehetőségei végtelenek és nem utolsó 
sorban egy nagyon gazdaságos megoldás.

Kósa Kata

ÚSZÓPELENKA, AVAGY A HIGIÉNIKUS STRANDOLÁS
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NANIA BEFIX GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
10.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető támla

DISNEY BEONE HORDOZÓ

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

FISHER-PRICE DREAM 
ÜLÉSMAGASÍTÓ - 0-13 kg-ig használható

- puha, párnázott belsőrész
- hárompontos öv
- levehető huzat

- 25-36 kg-ig használható
- levehető és mosható üléshuzattal

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

- 22 kg-ig használható
- könnyen tisztítható műanyag
- puha, mosható huzat
- könnyen kezelhető 
  biztonsági kapcsoló
- állítható lábtartó, biztonsági öv
- kényelmes tág ülés
- magasított oldalsó rész
- széles lábvédő rész

BELLELLI KERÉKPÁRÜLÉS MR. FOX CLEVER
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A BIZTONSÁG A  
LEGFONTOSABB

Mindenképpen bababolt-
ban vásároljuk meg a 
bébihordozót, mert ott 
van lehetőségünk arra, 
hogy szakszerű segítsé-
get kapjunk a beszerelés-
hez, és megnézzük, hogy 
ténylegesen milyen a mi 
autónkban a kiválasztott 
hordozó. Fontos, hogy 
mindenképpen menet-
iránynak háttal kössük be 
a gépjármű anyósülésére 
(amennyiben ki lehet kap-
csolni a légzsákot) vagy az 
egyik hátsó ülésre. 

IDŐZÍTS MEGFELELŐEN

Egy nyugodt gyerkőccel 
mindig könnyebb utazni, 
ezért indulás előtt etesd 
meg, cseréld ki a pelusát, 
hogy a kirándulás alatt ne 
legyen nyűgös a baba. Ha 

jól időzíted ezeket, akkor 
a gyermek el fog aludni 
az autóban. Felkészülve 
az ilyen esetekre, érde-
mes olyan bébihordozót 
választani, ami a babako-
csi vázára is feltehető és 
vízszintesig dönthető, így 
nem zavarjuk meg a picur 
álmát. 

HAGYJ IDŐT MINDENRE

Hagyj elég időt magadnak 
és a babának, hogy elké-
szüljetek. Ha időre men-
tek, inkább told el egy 
kicsivel, mint hogy idege-
sen próbálj meg mindent 
összeszedni, mert a baba 
azonnal megérzi ezt, és 
ő is nyűgösen fog a sok 
változásra reagálni. Min-
dig több pelenkát, ételt és 
italt vigyél magaddal, ne-
hogy gondot okozzon, ha 
valahol hosszabb ideig kell 
maradnotok. 

UTAZÁS EGY ÚJSZÜLÖTTEL
Akár a kórházból hazaszállítás vagy egy gyors bevásárlás a városban, minden-
képpen tedd a baba első autós utazásait biztonságossá és stresszmentessé. 

RÉTEGESEN ÖLTÖZTESD

Az autóban nyár elején mindig 
melegebb van, mint kint, ezért 
érdemes úgy készülni, hogy 
több réteg is legyen a babán, 
amit könnyű levenni, ha me-
lege van. 

CSAK NYUGODTAN

Fontos, hogy ha elkezd sírni a 
baba, akkor maradj nyugodt, 
és ne kezdj el pánikolni. Amint 
lehet, állj meg, és próbáld meg 
megnyugtatni őt. Valószínűleg 
csak éhes, vagy elkezdte unni 
az autózást. Ha nincs lehető-
séged azonnal megállni, ak-
kor nyugodt hangon kezdj el 
hozzá beszélni vagy esetleg 
énekelni, mert sok esetben a 
hangod is képes megnyugatni 
a gyermekedet. 

Biztonságos utazást kívánunk!
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MAGAZIN ÁR:
99.990 Ft

- esernyőre csukható, stabil váz
- dupla kerekekkel
- központi fék
- bölcsőként is használható,  
  hintáztatható mózeskosárral
- biztonságos bébihordozóval
- megfordítható sportrésszel
- lábzsákkal
- praktikus pelenkázótáskával
- több színben is kapható

Cam Combi Tris
multifunkciós babakocsi



Otthon

TOMY STANDARD ZENÉLŐ-FORGÓ

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

- 10 féle dallamot játszik, világít, forog
- levehető plüssfigurával
- éjszakai mód 5 különböző dallammal, megnyugtató fényeffektekkel
- nappali mód 5 dallammal, természetes hangokkal
- 5 vagy 15 perces időzítéssel



31

Otthon

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

EGYRE TÖBBEN VÁLASZ-
TANAK NATÚR, SEMLE-
GES SZÍNVILÁGÚ BÚTOR-
ZATOT A SZÜLETENDŐ 
GYERMEK SZOBÁJÁBA. 
ENNEK OKA LEHET A 
KÖNNYEBB ÖRÖKÖLHE-
TŐSÉG, VAGY A MEG-
LÉVŐ BÚTORZATHOZ 
VALÓ ILLESZKEDÉS. MIN-
DENESETRE A GYÁRTÓK 
MŰHELYEIBŐL IS EGYRE 
GYAKRABBAN KERÜLNEK 
KI ILYEN BÚTOROK.

HASZNOS DEKORÁCIÓS ELEMEK

Viszont mivel mégiscsak gyerekszobáról 
van szó, mindenképpen érdemes feldob-
nunk színes kiegészítőkkel, dekorációs ele-
mekkel. És ha már kiegészítőket veszünk, 
érdemes olyanba beruházni, ami nem csak 
szép, de hasznos funkciói vannak. 

A szoba falát, esetleg a különböző bútor-
elemeket a legegyszerűbben matricákkal 
lehet dekorálni, erre ma már nagyon sok-
féle lehetőségünk van. Ezzel kapcsolatban 
fontos megemlíteni, hogy foszforeszkáló 
matricákat, csillagokat, holdat, bolygókat 
mindenképpen érdemes a falra ragasztani, 
mert az esti lámpaoltás után nagyon jól 
néz ki, és akár be is töltheti az elalvásig 
szükséges kevés fény szerepét is.

A gyermek ágyába mindig színes, 
ingergazdag ágynemű-garnitúrát válasz-

szunk, mert már ez nagyon egyszerűen fel 
tudja dobni a semleges bútorokat. A hoz-
zá színben, mintában harmonizáló hasznos 
kiegészítőkkel szintén díszíthetjük a szobát. 
Ilyen például a kiságy oldalára köthető, zse-
bes tároló, amiben az első időszakban több 
hasznos dolgot is elrejthetünk, amelyek akár 
a pelenkázáshoz, akár valamilyen esti cere-
móniához kellenek, később pedig az ágy kö-
rül totyogó gyerkőc első játékainak otthona  
is lehet.

Érdemes lehet beszerezni az ágy fal felé eső 
oldala mellé egy falvédőt is. Ebből a legegy-
szerűbb verzió is véd a hideg valamint a fal 
összemaszatolása ellen. Amennyiben olyat 
választunk, amin már zsebek is vannak, a 
későbbiekben – a heverővé alakított ágy 
mellett – szintén játékok tárolására lehet 
alkalmas.

a babaszobában



Otthon
Van egy kiegészítő, a baldachinfüggöny, ami több-
nyire megosztja az embereket. Sokan azt hiszik, 
hogy csak a szoba díszítésére szolgál, ami persze 
igaz, de a gyakorlati hasznát, hogy megszűri a kül-
világ bizonyos ingereit (az ablak alatti fa árnyjáté-
kát, egy monitor vibrálását) nem vehetjük el tőle. 

Végezetül érdekes lehet még a szoptatós párna 
szerepe. Vannak ágyneműgyártók, akiknél a ter-
mékpalettán szerepel ez is, tehát akár ugyanabból 
az anyagból is készülhet, mint az ágyneműk. Akár 
már szülés előtt is segít megtámasztani a növekvő 
pocakot. A gyermek születése után pedig támaszté-
kot nyújthat, amikor önállóan próbál ülni.

A fentiekből látszik, hogy akár csak lakástextilekkel 
is igazi, színes gyerekszobát tudunk varázsolni. Ér-
demes beruházni, hiszen nem csak szépek és deko-
ratívak, hanem hasznukat is tudjuk venni.

AMAL MICHAS CSOKI ÁGY MARKO FALIDEKOR

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

- 60 x 120 cm-es
- két pálcája kivehető a rácsból
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- öntapadós fali dekorációk
  a babaszobába
- több mintával



33

Otthon

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

ANGELCARE AC300 KÉTLAPOS LÉGZÉSFIGYELŐ 
CAPTIVA PELENKATÁROLÓVAL

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

CAM MORBILETTO ELEKTROMOS HINTA
- állítható sebesség és hangerő
- 5 dallam és 3 természetes hang
- időzíthető automatikus kikapcsolás
- elemmel vagy hálózatról működtethető
- 2 pozíciós háttámla
- puha fejszűkítő párna
- 5 pontos öv
- állítható magasságú naptető két plüssfigurával
- egyszerűen összecsukható

MOST EGYÜTT CSAK:
24.990 Ft

- matrac alatti szenzorpad elhelyezés
- teljes matracfelületen történő érzékelés
- 15 másodperc után előjelzés
- 20 mp után akusztikus és vizuális riasztás
- a riasztás meghosszabbított (1 perc) kijelzése
- 5 fokozatú érzékenység-szabályozás
- visszajelzés gyenge érzékelés esetén
- elemről történő működtetés
- alacsony elemfeszültség kijelzése

Bármilyen szabvány 
kiságymatraccal 
használható  (akár 
12cm-ig),  kókusz 
matraccal is!



Utazunk

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- 120x60-as utazóágyhoz
- kényelmes, puha tapintás
- hordozótáskával
- könnyen összehajtható

- minőségi alapanyagok
- emelhető magasságú
- kényelmes matraccal
- kibúvóablakkal
- pelenkázó feltéttel
- két fékezhető kerékkel 
- szúnyoghálóval

- minőségi alapanyagok
- emelhető magasságú
- kényelmes matraccal
- kibúvóablakkal
- pelenkázó feltéttel
- két fékezhető kerékkel
- szúnyoghálóval

CARETERO MEDIO CLASSIC UTAZÓÁGY

CARETERO MEDIO SAFARI 
UTAZÓÁGY

CARETERO MATRAC UTAZÓÁGYBA
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AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
19.990 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
19.990 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
5.790 Ft



CARETERO MEDIO SAFARI 
UTAZÓÁGY

közelebb 
a természeteshez

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

Kézi mellszívó
• Egyénileg szabályozható erősség
• Könnyű összeállítani és szállítani: 

csak 3 alkatrészből áll
MAGAZIN ÁR 9990 Ft

Újszülött etető előke
• Tejfelfogó gallérral
• 2 db/csomag
• Egységár: 995 Ft

MAGAZIN ÁR 1990 Ft

Anyatejtároló edény
• 4 db/csomag
• Egységár: 347,50 Ft

MAGAZIN ÁR 1390 Ft

Cumisüveg fedél
• 4 db/csomag
• Egységár: 347,50 Ft

MAGAZIN ÁR 1390 Ft

Cumisüveg melegítő
• 3 fokozatban működtethető
• Bébiételes üveghez is alkalmas 

MAGAZIN ÁR 9990 Ft

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 valódi anyamellhez


