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Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

Matti Bébidepó

Szeretetteljes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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A feltüntetett fogyasztói árak az újság időtartama alatt érvényesek.
A további tommee tippee® termékekről érdeklődjön a boltokban.

Az Explora® innovatív, praktikus termékei 
babánk segítségére lesznek a tanulásban: könnyű 

inni belőlük és garantáltan csepegés-mentesek!
Többféle színben és mintával kaphatók.

Easy Drink
ivócsésze (7-12M)
lágy csőrrel
MAGAZIN ÁR:1799 Ft

Active Straw  
itatópohár (12+M)
szívószálas
MAGAZIN ÁR: 1999 Ft

First Sips  
első itatócsésze (4-7M)
kicsi, lágy csőrrel
MAGAZIN ÁR: 1799 Ft

Active Sipper 
itatópohár (12+M)
duplafalú
MAGAZIN ÁR: 1999 Ft

Active Sporty 
itatópohár (12+M)
csőrös 
MAGAZIN ÁR: 1999 Ft

inni 

BPA
mentes

tanulok!
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Az újságban szereplő árak 2014. március 1. és április 30. között ér-
vényesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban fog-
lalnak. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékek 
műszakilag,  ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges 
helyesírási, ill. nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni. Kér-
jük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek 
az ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos terve-
zésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet követ-
keztében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük 

szíves elnézésedet.

Kedves Olvasó!

a Szerkesztő

Ugye Te is épp annyira élvezed a természet éb-
redését, mint mi? Csodás dolog várni arra, hogy 
még hosszabbak legyenek a nappalok, hogy kibúj-
janak az első tulipánok a lassan melegedő földből, 
és madárcsicsergős délelőttön sétálhassunk a gyer-
kőceinkkel.

A várakozás része ebben az időszakban a húsvétra 
való felkészülés, ami gyerekekkel még mókásabb, 
ehhez rengeteg ötlettel készültünk Neked. Az ap-
rók szüleinek egy kis iránytűt hoztunk, ami segít 
kiválasztani a megfelelő babahordozót, a nagyob-
bacskák anyukáinak és apukáinak pedig az első 
igazán nagy mérföldkőről, a szobatisztaságra való 
szoktatásról mesélünk, hogy eloszlathassuk a félel-
meket, és adhassunk néhány hasznos tanácsot.

Egy olvasónktól a terhességi cukorbetegséggel kap-
csolatos kérdést kaptunk, ezért megkértük szak-
értőnket, hogy mondja el nekünk a legfontosabb 
tudnivalókat róla, ezzel pedig megnyugtathassunk 
minden kismamát. 

Kérdezz – felelek rovatunk aktuális témája a mese, 
a gyerekkor egyik legfontosabb része, ezért mi is 
fontosnak tartottuk megválaszolni az olvasóinktól 
kapott kérdéseket.

Az érdekes és hasznos cikkek mellett most sem ma-
radhatnak ki az ínycsiklandó receptek és a fantasz-
tikus ajánlatok, amiből igazán jó nyusziajándékokat 
választhatsz az apróknak.

Madárcsicsergős, napsütéses, nyuszitappancsos ta-
vaszt és kellemes húsvéti ünnepeket kíván
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mam Training Brush 
fogkefe

Learn To Brush 
fogkefe szeTT

magazin ár:
670 Ft

magazin ár:
1.350 Ft

magazin ár:
670 Ft

mam firsT Brush fogkefe

A helyes fogmosást tanulni kell. A 
Training Brush a fogmosást kezdettől 
fogva megkönnyíti. És a mama vagy 
a papa segítségével még könnyebben 
megy.

- hosszú, ergonómikus nyél
- masszírozó fej az érzékeny fogínyek 
  masszírozására

- rövid, kompakt nyél
- masszírozó fej az érzékeny 
  fogínyek masszírozására

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.
4

mam oraL Care fogápoLó és szájüregTiszTíTó 
nyuszi

magazin ár:
1.490 Ft

- tisztítja a baba szájüregét és az 
  első fogakat
- masszírozza az érzékeny fogínyt
- speciális, extra puha anyagokból

A fogorvosok és szülésznők megegyeznek: 
ajánlatos a baba szájüregét a születéstől kezdve 
rendszeresen tisztítani, hogy a baktériumok ne 
tudjanak megtelepedni, és hogy a babák hozzá-
szokjanak a rendszeres fogápoláshoz. 

A készlet 1 db Training Brush (Gyakorló fogkefe) és 1 
db First Brush (Első fogkefe) fogkefét tartalmaz.
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Szobatisztaságra

A megfelelő időpont kiválasztása nem egyszerű. A szoba-
tisztaság alapfeltétele ugyanis, hogy a gyermek szervezete 
elég érett legyen ahhoz, hogy saját maga tudja szabályoz-
ni a vizelet- és székletürítést, ehhez pedig az idegrendszer 
megfelelő fejlettségére van szükség. A gyerekek nagyjából 
kétéves korukra érnek meg annyira, hogy elkezdhessünk 
foglalkozni a kérdéssel. Ekkor már érzi, hogy mikor kell 
pisilnie vagy kakilnia, és előbb-utóbb a nedves pelenka is 
zavaró lesz számára. Érdemes megfigyelni, hogy mikor 
telik el hosszabb idő úgy, hogy a pelus száraz marad, és 
nem szabad kihagyni a beszélgetést sem erről. 

Az első, és legfontosabb, hogy a gyerekek utánozva ta-
nulnak, ezért ne csukjuk ki őt a wc-ből, mutassuk meg 
neki a dolgokat, a wc papírt, és beszélgessünk el vele, 
hogy mindez mire való. Nagyon oda kell figyelni, hogy ne 
alakítsunk ki benne szégyenérzetet, és biztosítsuk róla, 
hogy ez egy természetes folyamat. Érdemes a megfelelő 
időpontot kiválasztani a bili első használatára. Lehet ez a 
lefektetések előtt, ébredés után, étkezés előtt vagy után. 
Érdemes kérdezgetni is, hogy kell-e wc-re mennie, így 
megtanulja, hogy szóljon, ha szükséges.

Ha nyári időszakra tudjuk tenni az első próbát, a pelenkát 
egyszerűbb elhagyni, és bugyit adni a gyerkőcre. Ha a 
gyerek bepisil, meséljünk neki arról, hogy ez mi volt, és 
néhány percig hagyjuk rajta a nedves bugyit, érezni fog-
ja a kényelmetlenséget. Ugyanezt megtehetjük leszoktató 
pelenkával is, ami nem zárja magába teljesen a nedves-
séget, és a gumis dereka lehetővé teszi, hogy a bugyihoz 
hasonlóan lehúzhassuk, ha bilizés jön. 

Ha a nappali bilizés már megy is, az éjszakai időszak még 
pelenkában telik majd, hiszen ez egy hosszabb idő, amit 
ki kell bírni. Lefekvés előtt biliztessünk, és ha eljön az a 
nap, amikor reggel már száraz pelenkával ébred, megpró-
bálhatjuk a pelusmentes alvást. Ilyenkor az ágy védelmé-
ről azért még gondoskodjunk egy vízálló lepedővel. 

Ne felejtsük el megdicsérni a gyerkőcöt, ha sikerül bilizni, 
de ne essünk abba a hibába, hogy túlzásba visszük, mert 
ennek a folyamatnak természetessé kell válnia. Ha bal-
eset éri akár napközben, akár éjszaka, semmiképpen se 
büntessük, és ne kiabáljunk vele, hiszen neki is időre van 
szüksége, ráadásul szorongóvá válhat emiatt. 

Ha a gyermekünk eléri a megfelelő kort, elég érett lesz a 
szobatisztasághoz. Elképzelhető, hogy ő maga fogja majd 
kérni, hogy vegyük le róla a pelenkát, és 
idővel – 3 éves kor körül – kialakul a 
teljes szobatisztaság. A későbbiekben 
ritkán ugyan, de előfordulhat egy-egy 
bepisilés, ez nappal jellemzően azért 
van, mert a gyerek roppant el-
foglalt (a játék fontosabb), és 
elfeledkezik magáról, éjjel pedig 
előidézheti akár egy megfázás 
is. Ha csak nagyon ritkán fordul 
elő ilyesmi, ne aggódjunk miatta, 
viszont a később visszatérő 
rendszeres bepisilésről 
érdemes beszélgetni a 
gyerekorvossal.

A pELusróL vALó LEszoKTATás A szÜLőK EgyiK LEgNAgyoBB 
MuMusA. Az óvodáBAN Már ELvárás, Hogy A gyErEKEK csAK 
szoBATiszTáN KErÜLjENEK BE, AMi ÉrTHETő, HiszEN Ez Az iN-
TÉzMÉNy NiNcs FELKÉszÜLvE A pELENKásoKrA, És 3 ÉvEs Kor-
BAN Már szoBATiszTáK LEHETNEK A gyErEKEK.

szoktatás

Higiénia





Vásártér
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Nincs hely a csomagtartódban? A CAM 
MicroAir a piacon kapható legkisebbre össze-
csukható babakocsi! Az állítható magasságú 
tolókarnak köszönhetően összecsukva mind-
össze 89 cm hosszú babakocsi a legkisebb 
autóba is befér, mégis tágas, kényelmes, és a 
legkisebbek számára is használható. Légkondi 
a babakocsiban? Igen! Az oldalpanelek lenyi-
tásával igazi nyári babakocsivá varázsolható.

Cam miCroair BaBakoCsi
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babyono fésű-kefe 
TermészeTes sörTékkeL

magazin ár:
890 Ft

keresd
BoLTunkBan!



litaf ez- step 
testvérfellépő
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ThermoBaBy BaByTop 
etetőszék

magazin ár:
8.190 Ft

- székre szerelhető 
- kinyitható lábakkal székké alakítható 
- kicsire összecsukható 
- biztonsági övvel 
- több színben

fiLLikid kapaszkodós 
wc szűkítő
- kényelmes, puha felület
- könnyen tisztítható
- a kapaszkodók segítségével 
  a gyermek biztosan tartja magát

magazin ár:
2.990 Ft

dr. Brown’s preVenT 
VákummenTes 
jáTszóCumi 
mintás 2 db-os

ajánLoTT fogy. ár:
13.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Egyedi szabadalmaztatott műszaki megoldásával minden babako-
csi típushoz csatlakoztatható. Bolygókerékkel készül. Ajánlott 2 
éves kortól 5 éves korig.

magazin ár:
1.890 Ft

Vásártér

A speciális légcsatorna nem enged vá-
kuumot képezni, így megóvja a fogakat 
és a szájpadlást a deformitástól. 
Egységár: 945 Ft/db
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Cam sonnoLenTo hinTa

caretero astral pihenőszék

magazin ár:
26.990 Ft

magazin ár:
9.990 Ft

- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- 5 pontos biztonsági öv
- 2 levehető játék
- 3 sebességű hinta
- 5 megnyugtató dallamot és 3 különböző 
  természeti hangot játszik, állítható hangerővel
- beállítható kikapcsolás-időzítő (10-20-30 perc)
- elemmel működtethető
- előkészített hálózati csatlakozás 
  (hálózati adapter külön vásárolandó hozzá)
- levehető, mosható huzat

- 9 kg-ig használható
- állítható dőlésszögű háttámla és ülőfelület
- levehető játékhíd
- 3 pontos biztonsági öv
- ringatható és fixálható talp
- kényelmes fogantyúk
- könnyen összecsukható
- erős vázszerkezet

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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Mondókázzatok!
Elő a mondókás könyvekkel, hiszen a rengeteg locsolóvers mellett, amit a fiúknak taníthatsz (reméljük a 
locsolás hagyománya még sokáig megmarad, és ennek a nagyi is örülni fog) biztosan találsz néhány húsvéti 
verset. A nagyobbak megtanulhatják, a kicsiknek pedig azért érdemes verseket, mondókákat felolvasni, 
mert nagyon élvezik ezek ritmusosságát, és előbb-utóbb meg is tanulják őket. 

Gyűjtsetek barkát!
Kiránduljatok nagyokat, és közben gyűjtsetek barkát. 

Mutassátok meg a gyerkőcöknek, hogy milyen puha 
nyuszifarkak vannak az ágon. Érintsék meg őket, ezzel 
is megtanulhatják, hogy mennyire érdekes a természet, 
hogy ilyen ágakat növesztenek a fűzfák. Ha van néhány 
szál barkaág, otthon mehet a vázába, erre kerülhetnek 

majd a húsvéti dekorációk.

Dekoráljatok!
A picikkel is lehet kreatívkodni. vegyetek elő víz-
festéket, és előre kivágott tojás vagy nyuszi for-
májú lapokra ujjal fessetek mindenféle mintákat, 
tenyérlenyomatokat. A nagyobbakkal már lehet 
kifestőzni, rajzolni, kivágni, ragasztani, de akár 
süthető gyurmából is készíthettek nyuszis, bá-
rányos formákat. Ha kész vagytok, ne felejtsétek 
el feldíszíteni a barkaágakat.

Nyusziünnep – 
készülj a húsvétra!

Az apróságok nagy rajongói az ünnepeknek, főleg ha van valami aranyos dolog, amit 
hozzá lehet kötni. A húsvét a gyerekek egyik kedvence, hiszen a nyuszik és báránykák 
egyébként is jelen vannak az életükben akár plüssjátékok, akár meseszereplők formá-
jában, így számukra kézzel fogható a dolog.

A készülődés a nagyobbacskák számára az oviban már korábban elkezdődik, de a ki-
sebbeket is be lehet vonni, sőt, a nagyobbak ovis programjaiból akár ötleteket is lehet 
lopni. Mi is adunk nektek néhányat, hogy még tartalmasabb lehessen a készülődés.



A tojásfestés nem 
maradhat el!
Ez inkább kétéves kortól érdekes, de nekik már na-
gyon izgalmas dolog a tojásfestés. Először is találja-
tok olyan tojásfestéket, amit nektek könnyű kezelni 
– ez egyéni, mindenki mást szeret. Főzzetek meg 
előre egy tucat tojást jó keményre, adjatok neki egy 
alapszínt, majd mehet rá a mintázás: matrica, filc-
toll, zsírkréta, nyomda, bármi. A kifújt tojást ugyan 
fel lehet akasztani dekorációnak, de az apró kezek 
még nem tudják olyan óvatosan fogni őket, hogy ne 
törjenek el, ezért ezt halasszátok el iskolás korra.

Süti is kell!
Tésztát nyújtani minden gyerek imád, és ahogy a 
karácsony, úgy a húsvét sem maradhat süti nél-
kül. Ha gyerkőccel terveztek sütit sütni, érdemes 
egy egyszerű linzer receptet választani, hogy minél 
könnyebb legyen vele dolgozni, és már csak néhány 
vidám kiszúróra lesz szükség, hogy tudjatok húsvé-
ti formákat szaggatni. Ha kisültek a sütik, és a gye-
rekeknek még van kedvük foglalkozni vele, jöhetnek 
a sütidekoráló tollak. Ezekben színes cukormáz van, 
és szép vékonyan lehet vele rajzolni. Néhány cukor-
gyöngy vagy gumicukor is segíthet a díszítésben.

Ti küldtök még képeslapot?
A mai világban a legtöbben már csak e-mailben vagy sms-ben küldenek húsvéti üdvözletet. Élesszétek fel 
a hagyományokat, és húsvét előtt 1-2 héttel szerezzetek be húsvéti képeslapokat, vagy fotópapírra nyom-
tassatok saját fotókat, amit képszerkesztővel akár át is alakíthattok az ünnep hangulatának megfelelően, de 
akár saját kezűleg is készíthettek néhány lapot. A lényeg, hogy kézzel írjátok meg a lapokat, a gyerkőcök is 
rajzoljanak bele, vagy a legkisebbek kéznyomatát tegyétek rá, és sétáljatok el együtt a postára feladni. Aki 
megkapja, biztosan nagyon fog neki örülni.

Mi kerüljön az ablakra?
Matrica, üvegfesték, nyuszi formájú kivágás, bármi. Lényeg, hogy a gyerekszoba is 
öltözzön ünneplőbe, így a gyerekeknek saját dekorációjuk is lehet. 

No és mi van még hátra?
Várni a nyuszit. A kertben vagy a házban rejtsétek el az ajándékokat, amiket a nyuszi 
hoz majd, és ébredés után a gyerekek induljanak el a vadászatra, keressék meg a piros 
tojásokat, csokinyuszikat. Hétfőn pedig ne felejtsétek el, hogy a fiúknak locsolás, a 
lányoknak pedig a locsolók várása a legfőbb program.

Játék
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kooky CuBe
koCka

kooky Boy feL-
akaszThaTó 
figura

kooky girL feL-
akaszThaTó 
figura

magazin ár:
3.390 Ft

magazin ár:
3.390 Ft

magazin ár:
3.390 Ft

magazin ár:
6.290 Ft

magazin ár:
3.390 Ft

Cikkszám: 11205Cikkszám: 11295

Cikkszám: 11305

Cikkszám: 11475

Cikkszám: 11445

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

sTroLL’n roLL karfa 
jáTékkaL sporTkoCsira

super duCk feL-
akaszThaTó kaCsa



Játék

aquaworld vízivilág fürdőjáték

14

magazin ár:

??? Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

magazin ár:
2.690 Ft

magazin ár:
3.990 Ft

bath tales fürdőszobai mesék
- 10 vidám színes, puha állatos kártya, amely a 
  nedves csempére vagy kárda tapasztható
- fejleszti a fantáziát és a szókincset
- a gyerekek saját meséket találhatnak ki a 
  kártyák segítségével
- 12 hónapos kortól

- a felfújható, földgömböt formázó labda karjai 
  tapadókoronggal erősíthetők a kádhoz
- a 6 színes figura tépőzárral rögzíthető a földgömbre
- fejleszti a képzelőerőt, és lehetővé teszi, hogy akár két  
  gyerek is egyszerre játszhasson a kádban
- 18 hónapos kortól ajánlott

- a 360°-ban elforduló kerekek segítségével álló helyzetből 
 bármilyen irányba elmozdítható
- fejleszti az egyensúlyérzéket
- kék és pink színben

magazin ár:
3.590 Ft

marko whirlee babajármű

14

babyono vízhőmérő

magazin ár:
790 Ft

- higanymentes, 
  törésbiztos
- könnyen olvasható 
  skálával
- halacskás vagy zsiráfos 
  figura



magazin ár:

??? Ft
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fürdőkönyv és kesztyűbáb szett

magazin ár:
2.690 Ft

beezeebee bee day fürdő puzzle

magazin ár:
5.390 Ft

magazin ár:
3.590 Ft

Mit esznek az állatok? A színes puzz-
le segít megtalálni az állatok eledelét, 
közben pedig érdekes meséket talál-
hatnak ki a gyerekek. 18 hónapos kor-
tól ajánlott.

- tapadókorongokkal rögzíthető sziget 4 tengeri állatkával,  
  amelyek összenyomva rögzíthetők a szigeten  
- fejleszti a képzelőerőt és a finommotoros mozgásokat 
- fürdőkádban és azon kívül is használható 
- 12 hónapos kortól

zeeland sziget fürdőjáték

A fürdőkönyv 6 színes belső oldalból áll, amelyek 
serkentik a vizuális érzékelést, ösztönzik a fantáziát 
és a képzeletet, és fejlesztik a gyermek memóriáját. 
A fürdőkönyv három féle kesztyűbábbal is elérhető, 
méhecskés, baglyos vagy tehenes változattal is. A kesz-
tyűbáb egy gyorsan száradó, puha törülköző anyagból 
készült, mely kiválóan használható tisztálkodásra is a 
fürdés közben.

Játék



angelcare 620 bébiőrző

amal kacper leengedhető 
oLdaLú kiságy

BaByono 
pLüss sípoLó

magazin ár:
13.990 Ft

magazin ár:
1.390 Ft

magazin ár:
18.990 Ft

Otthon

16

- 60 x 120 cm
- a matrac nem tartozék

-  fejleszti a motoros koordinációt és 
  az érzékelést
- különböző színek és anyagok segítik 
  felfedezni a különbségeket
- rugalmas rágókával

- hangszintet jelző ikon
- hatótávolságon kívüli figyelmeztetés (kb. 250m nyílt
  terepen, 80-100m lakásban, helyi adottságoktól és helyi
  árnyékolástól, zavarástól függően)
- beépített övcsipesz
- a szülői egység tölthető akkumulátorral rendelkezik
- pilot tone – automatikus hang be-, és kikapcsolás, 
  hangra bekapcsoló hangtovábbítás
- 3 csatorna
- éjszakai fény
- alacsony elemfeszültség jelző
- elemes és hálózatos üzemmód (áramkimaradás  
  esetén automatikusan elemes üzemmódba kapcsol)

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.



Az utánozhatatlan 
légzésfigyelő

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Az ANGELCARE 
légzésfigyelőket 
több mint 25 
hazai kórház 
ajánlja.
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a terhességi cukorbetegségről 
szakértő szemmel

A hasnyálmirigyünk termel egy inzulin nevű hormont, 
melynek a szénhidrátok anyagcseréjében az egyik legfon-
tosabb feladata, hogy bejuttassa a glükózt a sejtjeinkbe. 
Ha kevés van belőle, a vérben megnő a cukor koncent-
rációja, melynek számos rossz következménye van. Ezt 
az állapotot nevezzük cukorbetegségnek. A várandós nők 
egy része (2-10%) - többnyire a terhesség második felé-
ben – cukorbeteg lesz, s náluk az anyagcserezavar sú-
lyosságának függvényében alacsony szénhidrát tartalmú 
diéta tartásán túl akár inzulin injekciókra is szükség lehet.

kiknél magasabb a kockázata a terhességi cukor-
betegségnek?

Akiknek az előző várandósság(ok) alatt volt terhességi 
cukorbetegségük (30-60%-uknál számíthatunk ismét a 
betegség kialakulására), akik túlsúlyosak (ha valaki túlsú-
lyos, fontos, hogy még babavárás előtt minél több kilótól 
váljon meg) és akiknek a közeli hozzátartozói között van 
cukorbeteg.

Vannak ennek jelei? hogyan Vesszük ezt észre? 

Nem szabad megvárnunk, hogy a - kezdetben „néma” 
- vércukorszint emelkedés tüneteket okozzon. Ezért a 
kismama vércukrát több alkalommal is ellenőrzik váran-
dósság alatt. Már az első vérvizsgálatok között szerepel 
az éhomi (hosszan tartó = éjszakai „éhezést” követően 
reggeli előtt levett) vércukorszint meghatározása, illetve 
közvetve a rutin vizeletvizsgálatok is jelezhetik a vércukor 
kóros megemelkedését. A 6-7. hónapban (rendszerint a 
24-25. héten) kerül sor az ún. cukorterhelésre. Az éhomi 
vércukorszint meghatározását követően nagy szénhidrát-
tartalmú folyadékot kell a kismamának meginnia, majd 
ismételt vérvételek történnek. A kórosan magas értékek 
terhességi cukorbetegséget jeleznek.

mit kell tennie a kismamának, ha cukorbeteg 
lesz?

A napi szénhidrát-bevitelt keretek közé kell szorítania 
(előírják neki, hány grammot fogyaszthat az egyes étke-

zéseknél). A szénhidrátok között van olyan, amit kerülni 
kell, s van olyan is, ami nem okoz gyors vércukorszint 
emelkedést, ezért előnyben részesítendő. Ezen túl a kis-
mamának napjában legalább négyszer ellenőriznie kell 
majd a vércukorszintjét. A helyes diétát mutatja, ha ezek 
egész nap élettani tartományban maradnak. Természe-
tesen már a diagnózis felállításakor meg kell tanulnia a 
várandós anyukának, mindez hogyan történjen, s ezzel 
párhuzamosan kezdetét veszi az a tanulási folyamat, mely 
a mérési eredmények megfelelő értékeléséhez és a diéta 
helyes kialakításához vezet. Ha mindezek ellenére túlsá-
gosan magas a vércukor, szükség lehet inzulin injekciók 
adására is.

milyen szöVődményei lehetnek annak, ha a Váran-
dósság során cukorbetegség alakul ki?

Minél inkább az élettani tartományban vannak a mért 
vércukor értékek, annál kevésbé kell számolnunk kóros 
következményekkel. Ilyen a magzat túlzott növekedése és 
az édesanyánál egy nagyon súlyos kórkép, a preeclampsia 
kialakulása. Ez utóbbi várandóssággal összefüggő beteg-

cukorbetegség? Vércukormérés, Vércukor-
szint csökkentő gyógyszerek, inzulin injek-
ció? ismerősen cseng, de mi is ez Valójában?
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Cam ComBi famiLy BaBakoCsi

stabil váz, megfordítható sportrész, kényelmes felfüggesztés, 
tágas belső terek, minőségi huzatok és praktikus pelenkázótáska 
szolgálják a babák és a mamák kényelmét. Minden egyben – 
ringatható mózeskosár, biztonsági autósülés és sportész egy 
csomagban, mindegyik egy mozdulattal rögzíthető a vázon.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Az öröK KLAssziKus KiroBBANó ForMáBAN – Az EsErNyőrE csuKHATó 
MuLTiFuNKciós BABAKocsi Már TöBB MiNT 15 ÉvE Az ANyuKáK KEdvEN-
cE, És A rAjoNgás TörETLEN!

magazin ár:
119.990 Ft

TArTozÉKoK: mózeskosár, sportrész, 
Area 0+ hordozó, lábzsák, naptető, esővé-
dő, bevásárlókosár, pelenkázótáska.

ség tüneteiről, ahogy a szülést követő ellenőrzésekről is a 
gondozást végző orvostól tudhat meg többet a kismama. 
Fontos tudni, hogy azok a nők, akiknél terhességi cukor-
betegséget diagnosztizálnak - bár a szülés után a legtöbb 
esetben elmúlik ez az anyagcserezavar -, nagyobb esély-
lyel lesznek később cukorbetegek. javasolt tehát a váran-
dósság alatti diéta szülés utáni folytatása, ahogyan ezt a 
gondozást végző szakemberek a további szűrővizsgálatok 
alapján szükségesnek ítélik.

miért káros a nöVekVő magzatra, ha magas az 
édesanya Vércukra?

Ha magas a kismama vércukra, a baba vérében is meg-
emelkedik a vércukorszint, s erre az állapotra ő hasonló 
inzulintermeléssel válaszol. Ennek számos negatív hatása 
van az egész szervezetre, az anyagcserére, a keringési 
rendszerre, a vérképző rendszerre, a tüdő és az ideg-
rendszer fejlődésére is. gyakoribb a koraszülés és a baba 
elvesztésének a kockázata is. A fokozott magzati inzulin-
termelésnek már méhen belül is felismerhető következ-
ménye a baba túlzott növekedése, ezért ilyenkor gyakrab-
ban végeznek ultrahang vizsgálatokat. A baba állapotáról 
ad információt az ún. „nonstress test” (NsT). 

Az édesanya cukorbetegsége miatt nagyobb újszülött jel-
legzetesen pufók, mert a méhlepényen keresztül átadott 
természetellenesen sok cukorból a baba hatalmas (zsír- 
és egyéb tápanyag-) raktárakat épít. Ha nagyobb a baba, 
nagyobb az esélye, hogy a megszületés során kompliká-
ciók lépjenek fel (ilyenek például a különböző szülési sé-
rülések). 

A megváltozott anyagcsere miatt megszületés után átme-
netileg számos probléma jelentkezhet, ilyen az alacsony 
vércukor szint (hypoglikaemia), mely súlyos, akár hosszú 
távú következményekkel is járhat. Gyakrabban számít-
hatunk a gyermeknél légzészavar kialakulására, valamint 
fokozottabb és elhúzódóbb lehet az újszülöttkori sárga-
ság is. Mindezek akadályozzák az édesanya és újszülött 
zavartalan együttlétét, invazív beavatkozásokat tesznek 
szükségessé és nyújtják a kórházi ápolás hosszát is. Ha 
a terhesség során fellépő cukorbetegséget sikerül időben 
felismerni és hatásosan kezelni, minden esélye megvan 
annak, hogy ne kelljen az előbb felsorolt szövődmények-
től tartanunk!

dr. szeiler Borbála
Babasegély szolgálat felkérésére

www.babasegely.hu
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nania Cosmo gyereküLés

fisher priCe dream 
üLésmagasíTó

magazin ár:
16.990 Ft

magazin ár:
5.990 Ft

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

- 25-36 kg-ig használható
- több színben

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.
20
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nania BeLine gyereküLés

nania Befix gyereküLés

magazin ár:
14.990 Ft

magazin ár:
8.490 Ft

- 9-36 kg-ig  
- a fejtámasz magassága állítható 
- pohártartóval 
- több színben

- állítható magasságú fejtámasz 
- levehető háttámla 
- levehető huzat 
- több színben

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.
21
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       ülés után végre eljött a pillanat, mehetünk haza a 
kórházból! Minden újdonsült szülőpáros ezt várja a leg-
jobban, hiszen a kórházban ugyan van segítség, és talán 
lehet egy kicsit pihenni, de az otthon kényelménél nincs 
jobb.

A legtöbb kórház most már úgy adja haza az újszülöttet, 
ha a ruhái mellé apuka magával viszi az autósülést is. Ez 
teljesen jogos, hiszen ideális esetben anyuka már mag-
zatkorában vigyázott a gyermekére az autóban egy mag-
zatvédő öv segítségével, és most sem lehet ez másként. 
Honnan legyen viszont hordozónk? És milyen? Mekkora? 
És egyáltalán, hogyan válasszunk?

NÉzzÜNK KicsiT KörÜL A BABAHordozóK viLá-
gáBAN, HáTHA TuduNK sEgíTENi A váLAszTás-
BAN!

Első, és legfontosabb, hogy autósülésről beszélünk, ami-
nek elsődleges funkciója a baba védelme az autóban, 
minden más másodlagos. A kiválasztásnál nagyon fontos, 
hogy az ülés megfeleljen az ECE R44-04 szabványnak. E 
nélkül nem kerülhet forgalomba biztonsági ülés, hiszen 
ez jelenti azt, hogy az ülés megfelel a szabvány által előírt 
összes feltételnek, így biztonságos a babák számára.

A szülők legnagyobb része ma már úgy vásárol hordo-
zót, hogy az része egy többfunkciós babakocsinak. Ennek 
nagy előnye, hogy amellett, hogy az autóban használjuk, 
a babakocsira is tudjuk rögzíteni. Persze nem szabad el-
felejtenünk, hogy 6 hónapos kor előtt nem javasolják a 

gyerekorvosok, hogy 
hosszabb ideig félig 
ülő helyzetben tart-
suk a babát, ezért a hordozót ne használjuk a mózeskosár 
helyett. Ha a többfunkciós babakocsi mellett döntünk, 
mindenképpen vegyük szemügyre alaposan a hordozót. 
Nézzük meg a hordozófület, vegyük szemügyre az anya-
gát, a huzatot. jó, ha van benne szűkítőbetét, hiszen az új-
szülött számára fontos, hogy a neki még viszonylag nagy 
ülésben is stabilan lehessen rögzíteni, és a feje se billeg-
jen. Legyen könnyen kezelhető és megfelelően párnázott. 

Ha szólóban vásárolunk babahordozót, akkor is minden-
képpen érdemes megnézni a fentieket, emellett pedig jó, 
ha tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha mégis 
szeretnénk babakocsira csatlakoztatni. A gyártók rendsze-
rint az ülés használati útmutatójában és a weboldalukon 
is feltüntetik azoknak a babakocsiknak a listáját, amivel 
kompatibilis az ülés, amit általában adapterrel lehet rög-
zíteni. Az adaptert a babakocsihoz kell megvásárolnunk, 
nem pedig az üléshez, érdemes erről megkérdezni az el-
adót a szaküzletben.

A legkisebbeknek is van lehetőségük isofix csatlakozású 
babaülésben utazni. Ha ilyen ülést szeretnénk vásárolni, 
mindenképpen nézzünk utána, hogy létezik-e isofix csat-
lakozású bázis a hordozóhoz, mert előfordulhat, hogy a 
kinézett üléshez nem, vagy csak egy egyszerű, övvel be-
köthető bázist tudunk vásárolni. A bázis megvásárlásán 
érdemes elgondolkodni, mert az autóba való be- és kisze-
relést lényegesen megkönnyítheti, és ennél az üléskate-

Irány haza 
a babahordozók világa

sz
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góriánál még bizony nagyon sokszor kell ki- bepakolni a 
gyerkőcöt az üléssel együtt. 

Fontosak a kényelmi szempontok is. Ha a babánk télen 
lesz kb. fél éves, vagy kicsivel nagyobb, akkor olyan hor-
dozót válasszunk, aminek nagy a beltere, hogy vastagabb 
ruházatban is be tudjuk majd kötni kényelmesen. Lénye-
ges a már említett szűkítőbetét is, és sokan szeretik a fel-
hajtható naptetőt és a lábzsákot is.  Extra kényelemként 
létezik olyan hordozó is, amelynek lehajtható a háttám-
lája, így az autóban ülésként, a babakocsin vagy otthon 
pedig vízszintes fekvőfelületként is lehet használni. 

Nagy kérdés általában, hogy a szülők mikor vásároljanak 
babakocsit. Ha a baba egy picivel korábban születik a 
vártnál, akkor is szükségünk lesz majd ülésre a hazau-
tazáshoz, a babakocsi viszont ráér még néhány napig/
hétig. Készüljünk fel erre is, és válasszuk ki időben a 
többfunkciós kocsinkat, vagy gondoskodjunk egy kölcsön 
hordozóról, persze lehetőleg olyanról, aminek ismerjük 
az előéletét, és nem volt baleset részese, mert ahogy a 
nagyobbak ülésénél, ennél is fontos, hogy amennyiben 
baleset érte az ülést, akár láthatatlan sérülések is lehet-
nek rajta, amitől már nem olyan biztonságos, mint egy 
ép ülés.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

besafe babafigyelő 
Tükör

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

magazin ár:
2.390 Ft

- bababarát, törésbiztos tükör a menetiránynak háttal, 
  a hátsó ülésen utazó gyermekek szülei számára
- a gyermek vezetés közben is biztonságosan szemmel 
  tartható

ajánLoTT
fogy. ár:

59.990 Ft

iZi Up X3 ISOFIX

Könnyen beállítható
A fej- és háttámla magassága egyszerű-
en állítható mindkét oldalról a szinkro-
nizált funkció segítségével. 

EgyszErű bEszErElés
Az izi up ülést könnyű beszerelni, és 
elkerülhető a nem megfelelő használat 
úgy, hogy nincs rajta felesleges övvezető.

alVó pOZícIó
Az izi up ülést két alvópozícióba állít-
hatja a gyermeked akár önállóan, saját 
magának a fogantyúk segítségével.

A BEsAFE izi up X3 isoFiX gyErEKÜLÉs 15-36 Kg-ig HAszNáLHATó. 
BEKöTÉsi iráNy: MENETiráNy szEriNT. rögzíTÉs MódjA: isoFiX 
rENdszErrEL/3 poNTos BizToNsági övvEL.

SIde Impact rOtatIOn
Kiemelkedően magas védelem gyermekednek, köszönhetően a  forradalami sir 
rendszernek, amelynek segítségével, ha oldalról éri behatás az autót, a gyermekülés 
elfordul, így védve meg gyermekedet az autó ajtaja által okozott sérülésektől. 
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CareTero faLCon gyereküLés

fiLLikid uTazójáróka

BeLLeLLi mr. fox 
kerékpárüLés 
ajándék sisakkaL

magazin ár:
16.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható
- biztonsági övvel beköthető
- állítható magasságú fejvédő
- párnázott 5 pontos belső öv, 
  mely 15 kg testsúly fölött kivehető
- ergonómikus karfák
- levehető és mosható huzat
- szűkítőbetét a kisebb 
  gyermekek számára
- a háttámla leszerelésével 
  ülésmagasítóvá alakítható

- négy levehető kapaszkodó
- színes keret és fehér oldalháló
- kicsire összecsukható
- kinyitva a mérete 100x90x76 cm

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

magazin ár:
14.990 Ft +

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

mosT együTT 
Csak:

14.990 Ft
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- 22 kg-ig használható
- könnyen tisztítható műanyag
- puha mosható huzat 
- könnyen kezelhető biztonsági  kapcsoló
- állítható lábtartó és biztonsági öv 
- kényelmes, tág ülés 
- magasított oldalsó rész a gyermeke 
  biztonságáért 
- széles lábvédő rész
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Kérdezz – felelek

Légy kreatív! Szerezz be 
kesztyűbábokat, üljetek 
le játszani, és máris kész 

a mese, amit ráadásul 
nem csak neked kell 

kitalálnod, hanem lehet 
közösen alakítani a 

történetet. Az esti fürdést 
is kihasználhatjátok, 

hiszen a fürdőjátékokkal 
is nagyon szuper sztorikat 

lehet kitalálni.

Akár újszülött kortól. A babák már a mama 
pocakjában is hallanak hangot, születés után 
ezért ismerik fel azok hangját, akikét sokat hal-
lották még odabent. Az anya és az apa hang-
ja megnyugtatóan hat, ezért akár már az első 
naptól mesélhetsz neki. Nem kell könyvből ol-
vasni, csak beszélgess vele pár percet akár az 
esti altatásnál, akár a nap bármely szakában.

Mikor érdemes elkezdeni 
a meseolvasást?

A gyermekemet nem köti le, ha csak 
felolvasok neki. Hogyan meséljek akkor?



Otthon

A tévé nem ördögtől való, de tudnunk kell 
okosan használni. persze elsősorban a mese-
könyv az, ami fejleszti a gyerekek fantáziá-
ját, de ne furdaljon a lelkiismeret, ha heti 1-2 
alkalommal megnéztek egy-egy olyan mesét, 
amit te magad választasz ki a gyerkőc korá-
nak megfelelően, és együtt nézitek meg, utá-
na természetesen kikapcsolva a tévét megbe-
szélitek, hogy mit láttatok. A lényeg, hogy a 
tévét soha ne használd bébiszitternek.

Szabad az egy év körüli 
babának tévéznie?



Vásártér
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BaByono jáTékTeLefon 

BaByono eLdoBhaTó Bugyi

Elemmel működő,  
babakézbe illő mé-
retű játéktelefon kü-
lönböző hangokkal, 
dallamokkal.

magazin ár:
790 Ft

- könnyű, szellőző anyagból készült
- rugalmas derék- 
  és combrész
- szülés után praktikus 
 és higiénikus viselet
- egységár: 158 Ft/db 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

magazin ár:
1.390 Ft



Vásártér
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CareTero fLy 
BéBihordozó

magazin ár:
11.990 Ft

- 0-13 kg-ig használható
- 3 pontos biztonsági öv 
  központi övfeszítővel 
- szűkítőbetét az újszülöttek 
  biztonságáért 
- gerinctámasztó betét
- ergonómikus hordozókar
- levehető, hátrahajtható naptető
- meleg lábzsák

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

marko 3d faLidekor

magazin ár:
990 Ft

- öntapadós, 3 dimenziós hatású fali dekoráció
- 18 féle mintával, a többit keresd boltunkban



dr. Brown’s széLes 
nyakú sziLikon póTCumi

momerT 1706 CumisüVeg 
melegítő + 1755 digitális 
vízhőmérő

BaByono üVeg és 
Cumimosó kefe 
sziVaCsos 720

- Level 1, Level 3 és y metszésű változatban kapható 
- egységár: 495 Ft/db 

magazin ár:
990 Ft

magazin ár:
390 Ft

mosT együTT Csak:
5.990 Ft

Eszem-iszom
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- a szivacsos vég haté-
konyan segít eltávolíta-
ni a szennyeződést

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

- a beállított hőmérsékletet órákig képes fenntartani
- az önszabályozója gondoskodik a beállított hőmérséklet fenntartásáról
- gyorsan melegít
- 40°c szint: az étel hőmérsékletét az anyatej természetes hőfokán tartja 
  hosszú ideig
- 70°c szint: 5 perc alatt etetési hőmérsékletre melegíti a tejet

- 100°C szint: sterilizálja az etetési eszközöket
- facsaró és etetőtál kiegészítők
- kényelmes és praktikus a mindennapi használatban +



Szoptatási kezdő szett 
tartalma:
 Kézi mellszívó 
– gyors, hatékony
 Anyatejtároló zacskó 
25 db – orvosi sterilitású
Éjszakai és nappali 
melltartóbetét 
24 db – egyedülálló nedvszívó képességű
Éjszakai és nappali 
melltartóbetét 
6 db  – szülészetre, utazáshoz
HPA lanolin bimbókrém 
10 ml – La Leche Liga támogatásával

Az USA-ban a mellápolás 
kategória vezető termékcsaládja. 
Kiváló termékei számos 
nemzetközi díjat nyertek.

A LANSINOH TÖBB MINT 25 ÉVE SEGÍTI 
A TARTÓS SZOPTATÁST ÉS ÉLVEZI AZ ANYÁK BIZALMÁT! 

SZOPTATÁSI KEZDŐ SZETT

SSzoptatási kezdő szett

15 990 Ft
MAGAZIN ÁR

I KEZDŐ SZETTKEZDŐ SZETT



Kávék
hidegen melegen

32 Minden recept elkészíthető koffeinmentes kávéból is.

kókuszos kávéshake 
manduladarabokkal

1 adag presszókávé
ízlés szerint vaníliáscukor
2 dl tej
1 darab mézeskalács vagy mézeskalács fűszer

A lefőzött kávét az ízlés szerinti mennyisegű vaníliáscukorral es a 
tejjel összemelegítjük. A csésze aljára rakjuk a mezeskalacsot vagy 
a fűszert, es rátöltjük a forró kávét. A mézeskalács felolvad, és 
kikanalazhatjuk. őrölt szerecsendióval még erőteljesebbé tehetjük 
az ízet. Mézeskalács helyett használhatunk akár brownie-t is vagy 
más hasonló süteményt.

2 káveskanál instant kávé
2-3 kávéskanál pörkölt mandula 
2 dl kókusztej
1 csipet kókuszreszelék
egy adag csokifagyi
jég

A mandulát összezúzzuk, majd az összes hozzá-
valóval együtt a turmixgépbe tesszük. Tejszín-
habbal díszithetjük.

2 cl Amaretto
1 adag hosszúra főzött presszókávé
tejszínhab ízlés szerint
barnacukor

A barnacukrot es a kávét összemelegítjük. Az Amaretto likőrt tet-
szés szerint összemelegíthetjük az eddigi keverékkel, vagy rétegesen 
a pohár aljára tölthetjük. Tejszínhabbal vagy akár anélkül is  fo-
gyaszthatjuk.

mézeskalács Latte

amaretto espresso
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istante etetőszék
Ebédelj egy jót, utána játssz egy kicsit, és ha belefáradtál a 
nagy munkába, pihenj le! Az istante etetőszékben mindezt 
megteheted, és közben közel lehetsz anyához és apához, 
hiszen ebben az egy eszközben megtalálsz mindent!

Egy multifunkciós szék – milliónyi élmény

- pihenőszékként 9 hónapos korig, etetőszékként 6 
  hónapostól 3 éves korig használhatod
- a szék magasságát 7 különböző szintre állíthatod be
- 4 pozícióban dönthető a háttámla 
- a lábtartót 3 pozícióban állíthatod
- kényelmesen párnázott betét dupla huzattal: egy bőrhatású 
  huzat, ami hiszen könnyen tisztítható, és egy kétoldalú 
  textilhuzat 
- ötpontos biztonsági övvel
- 2 tálcával: egy a játékhoz és egy az etetéshez
- bölcsőként vagy pihenőszékként is használhatod
- 2 fékezhető kerék és egy fogantyú segíti a mozgatást
- a nagy kosárba az étkezés alatt bedobálhatod a játékokat
- egy kézzel könnyedén kompakt méretűre csukhatod
- a műanyag részeket tisztíthatod egy nedves ruha 
  segítségével, a textilhuzatot pedig ki is moshatod 30°C-on
- Olaszországban készül

magazin ár:
49.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.



Eszem-iszom
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BaByono anyaTejTároLó 
Tasak 20 dB

ThermoBaBy moshaTó 
meLLTarTóBeTéT 6 dB

meBBy mikrós 
sTeriLizáLó

dr. brown’s bimbóvédő 
krém 15 ml

magazin ár:
1990 Ft

magazin ár:
1.690 Ft

magazin ár:
1.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. március 1-től április 30-ig érvényesek.

- BPA-mentes
- dupla simítózárral zárható
- feliratozható, fagyasztható 
- egységár: 99,5 Ft/db

- lanolinmentes krém, 
  nem hagy foltot a ruhán
- szoptatás előtt nem kell 
  lemosni
- hipoallergén, 
  parabénmentes
- nem tartalmaz 
  hozzáadott illatanyagot
- egységár: 112,7 Ft/ml

- szivárgásgátló bélés
- egységár: 248,3 Ft/db

- 5 db széles nyakú cumisüveg sterilizálására alkalmas
- 24 órán át sterilen tartja az üvegeket
- könnyen, mosogatógépben is tisztítható;
- utazáshoz is ideális

magazin ár:
3.990 Ft



Harmony™ kézi mellszívó
Calma™ etetőfejjel – a legjobb páros!

A Harmony™ az egyetlen kétfázisú kézi

mellszívó, amelyik utánozza a baba szopását.

• Stimulál, gyorsan beindítja a tejleadó reflexet.

• Hatékonyan fej

Tudományos kutatási eredményeken alapuló
technológia.
(Ha a dobozba csomagolt szívótölcsér méret neked nem

megfelelő, széles méretválasztékban vásárolhatsz tölcséreket

hozzá, mert egy méret nem jó mindenkinek!)

„A lefejt anyatej olyan, mint a folyékony arany”

Anyatejjel könnyedén

A Calma™ szoptatásbarát etetővel a

természeteshez közeli módon oldhatod

meg az anyatejes táplálást palackból is.

Nagyon jól utánozza az anyai mell

működését. A baba minden csepp tejért

megdolgozik, az etetés gyengéd és

természetes marad!

Most 3 db
anyatejtároló

palackkal!

Magazin ár: 16.900 Ft
Számoljon velünk!

A fogyasztói ár boltonként eltérhet, az ajánlat a készlet erejéig érvényes.



Matti bébidepó 
Megsúgjuk, hogy van egy hely budaörsön, ahol nem csak a bababoltosok vásárolhatnak!

Cím: 2040 bUdaÖRS, Gyár u. 2. 
tel.: 23/887-410

email: info@matti.hu
Nyitva: H-p.: 8-18, Szo.: 9-15, V.: 8-14

www.matti.hu

Importőr teljes kínálata a 
hét minden napján, 

nem csak kereskedőknek!


