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BabyOno bébiőr
cikkszám: 197

Baby Ono konnektordugó 6 db 
cikkszám: 950

BabyOno puha sarokborító 4 db
cikkszám: 957

BabyOno éjszakai fény
cikkszám: 960

BabyOno éjszakai fény 
dallamokkal, cikkszám: 961

BabyOno bébiőr kétirányú 
cikkszám: 198

OTTHON

Tegyük bababiztossá a lakást!
Hatalmas kihívás egy lakást úgy bababiztossá tenni, hogy ezzel ne korlátoz-
zuk le nagyon a kicsi mozgásterét, és maradjon olyan hely, ahol kiélheti a 
benne élő kíváncsiságot, és felfedezheti a körülötte lévő tárgyakat. Az első lé-
pés az, hogy eltegyünk a gyermek útjából minden nehéz, instabil dekorációt 
és veszélyes anyagot. Sokszor elég az is, ha ezeket magasabbra tesszük, de 
figyeljünk oda, hogy biztosan ne tudja lerántani vagy kinyitni azokat a hely-
eket, ahová ezeket tettük. Mindig gondoskodjunk arról, hogy a konnektorok 
bababarátok legyenek, és az éles sarkok legyenek beborítva. Érdemes egy 
kellemes éjjeli fényt tenni a baba szobájába, ezzel is nyugodtabbá téve az 
éjszakai felébredéseket és etetéseket. 

biztonságban 



Szeretettel várunk üzletünkben!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. REPÜLJÜNK 
A BABÁVAL

6. BABAVÁRÁS
NYÁRON

14. NYÁRI UTAZÁS
GYEREKÜLÉSBEN

24. SEGÍTSÉGET 
ADÓ TERMÉKEK

40. MINDJÁRT 
KEZDŐDIK AZ OVI

Bár még csak június eleje van, amikor ezt a számot szer-
kesztjük, már most lehet érezni a nyári napok varázslatos 
hangulatát. Nehéz is ilyenkor igazán a munkára vagy a kö-
telező dolgokra koncentrálni. Már vágynánk ki a városból, 
szeretnénk utazni, kirándulni, napozni és mindent kipró-
bálni, amit a nyár tartogat a számunkra. Jelenleg még erre 
nincs lehetőségünk, de ennek a magazinnak az összeállítása 
során igyekeztünk igazi nyári témákkal foglalkozni, hogy ezt 
a hangulatot belecsempészhessük az oldalakra is. 

Ha már az utazás szóba került, hasznos tippeket adunk a 
repüléshez kisbabával. Bár nem tudtuk minden légitársaság 
szabályozását leírni, általánosságban igyekeztük alaposan 
körbejárni ezt a témát. Ugyanígy azt is, hogy kell-e a gye-
reknek napszemüveg, és ha igen, akkor milyen. 

Nyári szám lévén foglalkozunk azzal is, mire érdemes nyá-
ron figyelni a gyerekülés használatakor, hogy a gyerek ne 
izzadjon bele. Sőt, még a mamák életét megkönnyítő ter-
mékekből is összegyűjtöttünk hármat, hogy időt és energiát 
tudjanak maguknak spórolni. Bár legszívesebben nyaralnánk 
még hónapokig, de ebben a számban már foglalkozunk az 
ovikezdésre felkészüléssel, főleg az először oviba készülők 
szüleinek adunk hasznos tanácsokat. 

Reméljük, hogy ez a számunk is elnyeri a tetszésedet!  
Csodás nyári napokat kívánunk!
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OTTHON

DREWEX  
ZSIRÁF ÁGY

DREWEX ZSIRÁF 
KOMÓD

DREWEX ZSIRÁF 
ÁLLÓSZEKRÉNY

MAGAZIN ÁR:
24.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
39.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

- szín: tölgy/fehér és cappuccino
- fiókkal vagy anélkül is kapható
- kiszerelhető rácsok, kerek rácsok
- 100% fenyő + laminált bútorlap
- súlya: 31 kg fiókkal
- méretei: 60X120 cm

- 3 fiókos pelenkázó komód 
- szín: tölgy/fehér és cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 41 kg
- méretei: 48X83X90 cm

- 2 ajtós + 1 fiók 
- szín: tölgy/fehér és cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 65 kg
- méretei: 48X83X160 cm

A Drewex gyárban mindig figyelnek a természetességre és a biztonságra, a bútorok gyártásához váloga-
tott fűrészárut használnak minőségi alapanyagból. A leggyakrabban tömör fenyőt használnak a gyerek-
ágyak elkészítéséhez. Ez a legegészségesebb anyag, amely garantálja a magas minőséget és tartósságot. A 
bútorokhoz felhasznált anyagok (beleértve a festékeket és a lakkokat) szintén biztonságosak a gyermekek 
számára, és a minőségük is garantált. Sok éves tapasztalatuk során kiküszöbölték a hibákat, és a legko-
molyabb szabványoknak is megfelelnek. A legmodernebb géppark és asztalosaik sok éves tapasztalata 
biztosítja az Európa-szerte elismert minőséget és teljesítményt a bútorgyártásban.



A nyugalom jár 
Önnek!

www.angelcare.hu

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt olvassa el a használati útmutatót.



6 AKTUÁLIS

A nyári meleg sokszor kimerítően hat a kismamák szer-
vezetére, de odafigyeléssel és felkészüléssel megkönnyít-
hetjük magunk számára ezt az időszakot. A legfontosabb 
dolog, amit meg kell említenünk, az a folyadékpótlás, ami-
re a várandósság során kiemelten oda kell figyelni. Mindig 
érdemes magunkkal vinni hűtött vizet, bárhová is me-
gyünk, mert ha nekünk melegünk van, akkor a babának 
is. Minimum 2-3 liter fogyasztása ajánlott naponta. Sajnos 
a cukros üdítők nem jók a szomj oltására, ezért ne fo-
gyasszuk őket nagy mennyiségben. Ha mégis ízes italokat 
kívánunk, akkor saját készítésű teákat vagy frissen facsart, 
házi gyümölcslevek jöhetnek szóba, de ne ez adja a folya-
dékfogyasztásunk alapját. 

BABÁT VÁRNI ÉVSZAKTÓL 
FÜGGETLENÜL  CSODÁLATOS 
DOLOG. DE AZÉRT VANNAK 
OLYAN APRÓ, ÉS KEVÉSBÉ 
APRÓ DOLGOK, AMIK MI-
ATT BIZTOSAN ÁLLÍTHATJUK, 
HOGY NYÁRON SOKKAL KÉ-
NYELMESEBB BABÁT VÁRNI, 
MINT TÉLEN. NÉZZÜK, HOGY 
EBBEN A MELEGBEN MIRE ÉR-
DEMES ODAFIGYELNI A  
VÁRANDÓSSÁG SORÁN. 

BABAVÁRÁS  
NYÁRON



A megfelelő vízmennyiség segít az ödémák ki-
alakulása ellen is. Sokat segít még a sófogyasztás 
visszaszorítása  és a helyes cipő megválasztása 
is. Ez azért is fontos, mert sok kismama eléggé 
instabillá válik a várandósság alatt. Érdemes a 
lábra megfelelően tartó, jól szellőző, minőségi 
cipőt választani. Igyekezzünk óránként sétálni 
egyet, mert a sokáig tartó ülés/állás nem tesz jót 
a vénáknak. Ha tehetjük, polcoljuk fel a lábunkat. 

A nyár legnagyobb előnye, hogy lényegesen 
kevesebb vírus, kórokozó kering a levegőben, 
mint ősszel vagy télen, így ez rád és a babádra 
nézve is biztonságosabb. Mégis érdemes oda-
figyelni a megfelelő tápanyagok és vitaminok 
fogyasztására, ezzel is elősegítve a könnyebb és 
nyugodtabb babavárást. 

Ilyenkor könnyebb összeállítani a várandós ru-
határat is, mint télen, hisz nyáron a szoknyá-
ink, ruháink még nagyobb pocakkal is kényel-
mes viseletet biztosíthatnak. De azért fontos 

odafigyelni, hogy mindig jól szellőző, kellemes, 
ha lehet pamut anyagból készült ruhát válasz-
szunk. Az alsóneműre külön figyeljünk, hogy 
minőségi és kényelmes anyagból készüljön. 

Ha már a higiéniánál tartunk, sok kismamá-
ban felmerül a kérdés, hogy lehet-e vízpartra 
és strandra menni. Az általános válasz az, hogy 
igen, de ezt mindenképpen érdemes előtte 
megbeszélni az orvosunkkal, mert ebben min-
dig az ő szava a mérvadó. Ha engedi, akkor is 
oda kell figyelnünk az alábbiakra:

Ne tegyük ki a pocakunkat  
közvetlen napfénynek! 

Használjunk magas fényvédő faktorú  
napkrémet! 

Mindig árnyékos helyen legyünk délben, 
amikor a legjobban tűz a nap!  

Válasszuk inkább a természetes vizeket 
a mesterséges uszodákkal, strandokkal 

szemben! 



8 JÁTÉK

TAF TOYS DZSUNGEL CIMBORÁK 
JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL

A FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁS IDEJE
A TAF TOYS JÁTÉKOKKAL GARANTÁLT

PUHA  
PÁRNÁZOTT  

SZŐNYEG, AMIN 
KÉNYELMESEN 
ÉRZI MAGÁT A 

BABA!

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

- kényelmesen párnázott szőnyeg
- levehető játékhíddal
- fejlesztő játékokkal
- levehető babatükörrel
- a játékhídon lévő játékok 
  és a különböző anyagok 
  fejlesztik a baba érzékeit
  és finommotorikus mozgását
- cikkszám: 11825

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
11.990 Ft



TAF TOYS STROLL’N 
ROLL JÁTÉKHÍD JÁTÉKKAL 
SPORTKOCSIRA

TAF TOYS AUTÓS BÉBI 
JÁTÉKCENTER TÜKÖRREL

TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ 
MUSICAL DUCKS

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

- csatokkal rögzíthető
- rugalmas fejlesztő játékhíd
- átlátszó csörgőlabdával, forgó 
  prizmás labdával és kereplővel
- cikkszám: 11475

- a játék felkelti a gyermek érdeklődését
- a játszott zene megnyugtatólag, álmosítólag hat
- feltehető kiságyra, fa járókára
- tartószerkezet: műanyag
- figurák: kiváló minőségű plüss
- egymástól függetlenül ki/be 
  kapcsolható színes fényjáték, 
  zene és forgó mozgás
- hangerőszabályzóval
- cikkszám: 11625

MAGAZIN ÁR: 
12.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

ZENÉJÉVEL ÉS MOZGÓ  
JÁTÉKAIVAL TELJESEN  
LEFOGLALJA A BABÁT!

Színes, izgalmas játékcenter babatükörrel, háttal
bekötött ülésben utazó babáknak. Újszülött kortól 
használható. Cikkszám: 10375



10 UTAZÁS

FIGYELJÜNK A KORHATÁRRA!

A légitársaságok eltérően árazzák be a gyer-
mekek jegyének árait, ezért mindenképpen ér-
demes a foglalás előtt utánanézni, hogy hány 
éves korig utazhat a baba a szülő ölében, és 
ez mennyi költséggel jár, illetve mikor kell neki 
már külön ülést vásárolni a repülőre. Fontos, 
hogy ne a foglaláskori, hanem a visszautazás al-
kalmával betöltött életkorral számoljunk, mert 
a légitársaságok is mindig ezt veszik figyelem-
be, és a helyszíni bírság sokkal borsosabb árú, 
mint az előre megvásárolt jegy. 

A REPTÉREN HASZNÁLJUK KI  
A LEHETŐSÉGEKET!

A Liszt Ferencen, de általában a világ összes 
repterén találhatunk játékra kialakított része-
ket, amiket érdemes kihasználni azért, mert így 
a gyermek könnyebben fárad el az utazás ide-
jére, és nagyobb valószínűséggel fogja átaludni 
az utat. A reptéren van lehetőség jó minőségű 
etetőszéket is használni az etetések idejére. Ál-

MA MÁR A FAPADOS JÁRATOKNAK KÖ-
SZÖNHETŐEN A CSALÁD REPÜLŐVEL IS 
VISZONYLAG OLCSÓN EL TUD JUTNI NYÁ-
RON A TENGERPARTI ÚTI CÉLOKRA VAGY 
A NAGYOBB VÁROSOKBA. TUDJUK, HOGY 
KISGYERMEKKEL, SŐT BABÁVAL NEM EGY-
SZERŰ AZ UTAZÁST MEGOLDANI, EZÉRT 
IS SZEDTÜK ÖSSZE A LEGHASZNOSABB 
TIPPEKET A REPÜLÉS IDEJÉRE. 

REPÜLJÜNK 
EGYÜTT  

A BABÁVAL

talában a babával utazó családoknak lehetősége 
van kihasználni a gyorsabb biztonsági ellenőr-
zésre jogosító sort, és sok esetben az elsőbbsé-
gi beszállást is, de ezeknek a feltételeiről min-
dig az adott repülőtéren vagy légitársaságnál 
érdeklődjünk. 

TUDJUK, HOGY MIT VIHETÜNK  

FEL A GÉPRE!

Bár minden társaság méretezése eltér a másiktól, 
az általában mindenkire igaz, hogy a személyes 
kézipoggyász mellé még egy csomagot fel lehet 
vinni a fedélzetre, ha babával utazunk. Fontos 
tudnunk, hogy bébihordozót csak akkor vihetünk 
magunkkal a repülés idejére, ha külön megvásá-
roltuk a mellettünk lévő ülőhelyet a baba részére. 

Általában a légitársaságok díjmentesen biztosítják 
a babakocsi szállítását a repülőgépen, de fontos, 
hogy azt nem lehet felvinni az utastérbe, hanem 
beszálláskor a lépcső aljánál kell hagyni, és a sze-
mélyzet teszi be azt a csomagtérbe. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

A reptereken lévő szigorú biztonsági előírások-
ra mindig figyeljünk oda, és az alapján pakoljuk 
össze a kézipoggyászunk tartalmát. Fontos, hogy 
csak 100 ml alatti folyadékokat vihetünk át az el-
lenőrzésen, azt is úgy, ha egy átlátszó, újrazárha-
tó, legfeljebb 1 liter térfogatú műanyag zacskóba 
helyeztük őket. Ez alól kivételt képez a bébiétel, 
amiből a megadott mennyiségnél többet is felvi-
hetünk a fedélzetre.

KÖSSÜK LE A BABA FIGYELMÉT!

Mindenképpen fontos, hogy előre gondoskod-
junk arról, hogy mivel foglaljuk le a babát a re-
pülés ideje alatt. Szerelkezzünk fel több játék-
kal, mesekönyvvel, és érdemes a telefonunkra 
is tölteni meséket vagy olyan filmeket, amiket 
szeret, mert azok repülő üzemmódban az uta-
zás egész ideje alatt használhatóak. A legkiseb-
beket a le- és felszállás ideje alatt megszop-
tathatjuk vagy meg is itathatjuk azért, hogy a 
nyomáskülönbséget jobban tudják kezelni. A 
nagyobbaknak olvadós rágót vagy cukorkát is 
adhatunk. 

TAF TOYS KOOKY GIFT 
SET AJÁNDÉKSZETT

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

A színes formák és a különböző speciális tar-
tozékok fejlesztik a babák fantáziáját, érzéke-
lését és motoros koordinációját. 
Cikkszám: 11535

Tartalma:
1. Kooky Chime Bell forgó, ami könnyen a 
hordozó, vagy a merev mózeskosár karjára 
felcsatolható 
2. Kooky High Chair Toy etetőszékre, ami 
elszórakoztatja a babát, amíg az ételre vár
3. Kooky készségfejlesztő játékfigura, ami a 
különböző anyagainak köszönhetően leköti 
a baba figyelmét
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UTAZÁS

MAGAZIN ÁR:
49.990 Ft

MIGO SATURN AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

Nagyon fontos, hogy a gyere-
kek mindig viseljenek a koruk-
nak és a fejlettségüknek meg-
felelő méretű bukósisakot. 

Kényelmes, de nem lelógós 
ruhát hordjanak a biciklizés 
alatt, nehogy beleakadjon a 
kerekekbe. 

Indulás előtt minden esetben 
ellenőrizzük, hogy nincs-e sé-
rülés az ülésen, és a gyerek-
ülés megfelelően van-e rögzít-
ve a kerékpáron. 

Csak stabilan ülni tudó gye-
reket lehet biciklisülésben a 
kerékpáron szállítani. 

Figyeljünk oda, hogy általában 
az elöl rögzíthető ülések 12-15 
kg-ig használhatóak, míg a cso-
magtartóra vagy vázra szerel-
hető változatok általában 6 éves 
korig vagy 22 kg-ig ajánlottak.

- 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
- széles lábvédő rész

VÁZRA SZERELHETŐ 
VÁLTOZAT!

BELLELLI MR FOX 
CLEVER BICIKLIÜLÉS

HASZNÁLD 
MEGFELELŐEN 
A BICIKLIÜLÉST!

- 9-18 kg közötti gyermekek számára
- 3 pontos biztonsági övvel vagy 
  Solar Isofix talppal rögzíthető
- az ISOFIX talppal a gyermekülés
  forgathatóvá válik
- 3 pozícióba dönthető
- a fejtámla 4 magassági 
  beállítással rendelkezik
- 5-pontos biztonsági heveder 
- puhán kipárnázott, anatómiai 
  kidolgozású gyermekülés 
- az ISOFIX talp nem tartozék



- 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
- széles lábvédő rész

TÖKÉLETES TÁRS 
AZ UTAZÁSOKHOZ!

Tartozékok: naptető kihajtható  
napellenzővel, esővédő, bevásárlókosár.

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

- 36 hónapos korig használható
- könnyű súlyú (7 kg)

- kompakt alumínium váz
- széles és mély, megerősített ülés

- 5 pontos biztonsági öv
- kényelmesen párnázott
- levehető kapaszkodó

- fixálható bolygókerekek elöl
- összekötött fék hátul

- levehető és mosható huzat

CAM FLIP SPORT
BABAKOCSI

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 
2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
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Új gyerekülés vásárlásakor a leggyakoribb kri-
térium a szülőknél, hogy pamut üléshuzattal 
rendelkező típust válasszanak annak érdekében, 
hogy a gyermek ne izzadjon bele az ülésbe. Igen 
ám, de az ülések jelentős része műszálas huzat-
tal készül, amiről tudjuk, hogy a meleg nyári na-
pokon nem túl szerencsés választás. 

Különösen hosszabb utakon okoz kényelmet-
lenséget az, hogy a fejtámlánál és a gyermek 
hátánál már az első órában vizes lesz az ülés. 
Az utazási komfort csökkenésén túl a gyermek 
bőrének kipirosodásával is járhat ez a probléma. 
De vajon mit lehet ellene tenni?

Létezik egy nagyon egyszerű és jó megoldás, az 
autósülésekbe tervezett izzadásgátló betét, ami a 
bababoltokban kapható. Ez egy olyan anyag, ami 
méhsejt mintájának köszönhetően nem nyomó-
dik össze, amikor hozzáér a testhez. Engedi ára-
moltatni a levegőt a teljes testfelületen, ami az 
üléssel érintkezik. Létezik belőle bébihordozóba, 
9-18 kg-ig és 15-36 kg-ig használható változat is. 
Használható frottírhuzattal együtt és nélküle is.

Ha ezt beszereztük, nincs más tennivalónk, mint 
néhány praktikával gondoskodni arról, hogy az 
autóban minél kellemesebb hőmérséklet legyen. 
Nyilván erre megoldás lehet a klíma, de nem 
mindenki bírja és nem is feltétlen egészséges, ha 

a nagy melegben megizzadva beülünk a lehűtött 
autóba. Praktikus megoldás az utazás időpontjá-
nak megválasztása. Hosszabb utazásra érdemes 
inkább a hajnali indulást választani. Az, hogy 
merre megyünk és milyen időpontban, nagy-
ban befolyásolja, hogy melyik ablakot érdemes 
árnyékolni.

Ha a reggeli órákban indulunk nyugat felé, ne 
felejtsük el a hátsó szélvédőt árnyékolni, mert a 
felkelő nap pont a gyerkőcünk feje búbját éri, a 
hordozóban lévő baba pedig arcba kapja a reg-
geli napfényt.

TERMÉSZETESEN a baba felőli oldalsó szélvédőt 
is érdemes tapadós vagy rolós árnyékolóval el-
látni. Gyakran látni, hogy a szülők textilpelenkát 
csíptetnek a hátsó ablakokra úgy, hogy a pelen-
kát ráterítik az ablakra és felhúzzák. Tökéletes 
megoldás, mert szuperül árnyékol, de a gyerkőc 
így nem lát ki, ezért nyűgös lehet az utazás alatt.

Mindig igyekezzünk árnyékos parkolóhelyet ta-
lálni, illetve érdemes indulás előtt előre menni és 
átszellőztetni a kocsit, hogy egy kicsit lehűljön a 
benti hőmérséklet. Ha hosszabb ideig vagytok egy 
helyen, ahol nap éri az autót, akkor pelenkával 
vagy törölközővel takarjátok le az autósülést, mert 
nagyon át tud melegedni és az öv fém alkatrészei 
még égési sérülést is okozhatnak a babának.  

NYÁRI UTAZÁS GYEREKÜLÉSBEN 

Mire figyeljünk?
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PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

IZI UP X3 
ISOFIX

AUTÓSÜLÉS

MOST EGYÜTT: 

69.990 Ft

KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ
A fej- és háttámla magassága egyszerűen állít-
ható mindkét oldalról a szinkronizált funkció 
segítségével. 
EGYSZERŰ BESZERELÉS
Az iZi Up ülést könnyű beszerelni, és elkerül-
hető a nem megfelelő használat azáltal, hogy 
nincs rajta felesleges övvezető.

ALVÓ POZÍCIÓ
Az iZi Up ülést két alvópozícióba állíthatja a gyermeked 
akár önállóan, saját magának a fogantyúk segítségével.

BIZTONSÁGOS KÉNYELEM
A gyermek oldalirányú ütközésektől való védelme nemcsak a 
speciálisan kialakított fej- és deréktámasz biztonságára van 
bízva, hanem nagy erőhatás esetén az ülés elfordul, így mérsékli 
a testre ható erőt.

A BESAFE IZI UP X3 ISOFIX GYEREKÜLÉS 15-36 
KG-IG HASZNÁLHATÓ. BEKÖTÉSI IRÁNY: 

MENETIRÁNY SZERINT. RÖGZÍTÉS MÓDJA: ISOFIX 
RENDSZERREL/3 PONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL.

MOST NYÁRI HUZATTAL!
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nandu www.nandu-wrap.com

Totyogó csatos 
babahordozó

(8 hónaptól - 3 évesig)

Kendős csatos
babahordozó

(újszülött kortól - 1.5 évesig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól - 8 kg-ig)

Babahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Már a magzat is folyamatos mozgásban van, így kis-
babaként is lényeges a mozgás, mozgatás. Nagyon 
fontos, hogy a pocakban is mozogjunk vele, termé-
szetesen pihenjünk is, de az édesanya óvó testében 
átélni a mozgásokat meghatározó élmény.

Mutassunk meg gyermekünknek mindenféle moz-
gást, ami a világban éri. Forgás, finom rezgés, hintá-
zás, ringatás, mászás minden irányba.

Mozgásszakértők szerint a mászás a legfontosabb 
mozgásforma egy kisgyermek számára. A testrészek 
olyan összehangolt együttműködésére van szükség 
ekkor, ami hatással van az idegrendszerre és az agy 
fejlődésére.

Szülőként fontos, hogy gyermekünk szabad mozgá-
sát elősegítsük. Laza, kényelmes puha textíliájú ru-
hácskát adjunk rájuk, kerüljük a szoros, kinőtt vagy 
merev anyagú darabokat.

 
Támogassuk babánkat a mozgásfejlődésben. Figyel-
jük a mozgásai változásait. Fontos, hogy minden 
mozgásfázis meglegyen, és ezeket segítség nélkül 
végezze, saját erejéből, saját tempójában: forgás 
mindkét oldalra, kúszás, mászás, felülés, felállás, já-
rás.

A baba hordozásával sokat segíthetünk a mozgása 
fejlesztésében, és a hordozás közbeni ingerek jól tá-
mogatják az idegrendszer és az agy fejlődését.

A babáknak elengedhetetlen a mozgás, a család és 
legfőképp az anya aktív állapota. Mozduljunk ki, 
mozogjunk, mozgassuk, tornáztassuk, masszírozzuk 
kisgyermekünket, ahogy a baba és a mi igényünk 
kívánja, és ahogy lehetőségeink adottak.

MOZGÁSBAN A BABA

Kósa Kata
nandu-wrap.com



nandu www.nandu-wrap.com

Totyogó csatos 
babahordozó

(8 hónaptól - 3 évesig)

Kendős csatos
babahordozó

(újszülött kortól - 1.5 évesig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól - 8 kg-ig)

Babahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

SKILLMAX
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

AJÁNLOTT FOGY ÁR:

26.990 Ft

KÉNYELMES

0-25

A Skillmax gyerekülés 9 kg-ig menetiránynak háttal, míg 
9-25 kg-ig menetirány szerint beköthető az autó biztonsági 
övével. Kiváló minőségű anyagokból készült, ezzel garan-
tálva a megfelelő biztonságot. A legkisebbek kényelméről 
a puha szűkítőbetét gondoskodik, míg a nyugodt alvást az 
5 pozícióba állítható ülőrész garantálja. 5 pontos biztonsági 
öve jól párnázott, és az övvezetője segíti a helyes bekötést. 
Huzata légáteresztő, így nyáron is praktikus a gyerekek szá-
mára, ráadásul egyszerűen levehető és mosható.

KERESD A BABABOLTOKBAN!
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UTAZÁS

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

NATTOU PLÜSS BABY ON BOARD
Két tapadókorong segítségével könnyen az autó ablakára 
helyezhető kedves plüssállatka. Több színben és figurával.

- mérete: 120x60 cm
- tároló- és hordozótáskával
- 25 kg-ig használható
- könnyen tisztítható

A gyermek első 5 éve 
a legfontosabb a meg-
felelő beszédkészség 
elsajátítása során, így 
beszélgessetek mi-
nél többet, hogy ez 
a készsége a legjob-
ban fejlődni tudjon. 
Egy utazással eltöltött 
nap során erre renge-
teg lehetőség adódik, 
használjátok ki. 

TIPP:

FILLIKID UTAZÓÁGY 



Valljuk be, hogy nekünk teljesen más 
szempontjaink vannak egy babakocsi 
kiválasztásakor, mint a férfiaknak. Ők a 
minőséget és az ötletes megoldásokat 
keresik, míg minket rabul tud ejteni egy 
színkombináció vagy egy aranyos kiegé-
szítő. Még szerencse, hogy a Valco Baby 
Snap 4 babakocsi választásakor nem 
kell izgulnunk, mert ez a babakocsi 

mindent tud, amit ők szeretnének.

A kocsi nagyon jól kezelhető, igazi prak-
tikus városi társ a fékezhető hátsó és a 
bolygósítható első kerekeivel. Az ülőké-
jének a háttámlája állítható, akár majd-
nem teljesen vízszintesbe is dönthető. 
A védőkarfája egyszerűen levehető, míg 
a kupolája több pozícióba is állítható. 
A sportrészének anyaga légáteresztő,  

és váza egyszerűen összecsukható. 
UGYE, HOGY NEM LEHET BELEKÖTNI?

PRÓBÁLD KI TE IS A VALCO BABY SNAP 4 BABAKOCSIT!

"Mert nagyon könnyű, 3 különböző tetővel kap-
ható, fektethető-ültethető, és egy nagyobb  
kézitáska méretre összehajtható."

CSAJOS BABAKOCSI

MI CSAJOK MIÉRT 
IS SZERETJÜK?

Mert igazi vagány társ a 
mindennapokra. A külön 
megvásárolható, cserél-
hető színes kupoláknak 

köszönhetően minden nap 
más stílusú babakocsit 

tolhatunk magunk előtt, 
akár igazodva a ruhánk 

vagy éppen a hangulatunk 
színéhez.

A VALCO BABY SNAP 4

MIÉRT SZERETI PIRNER ALMA  
A VALCO BABY SNAP4 BABAKOCSIT?
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A Földünket körülvevő légkör, különös tekintet-
tel az ózon-rétegre kiszűri a 280 nm hullám-
hossz alatti sugarakat, azaz az UV-C sugárzást 
is. Az UV-A (320-400 nm) és az UV-B (280-320 
nm) sugárzás azonban eléri a földfelszínt és az 
embereket. Az UV-B a felszínre jutó napfény kb. 
0,5%-a, de a legtöbb akut és krónikus elváltozá-
sért felelős.

Az UV-B sugárzás intenzitása függ a napsugár 
beesési szögétől (az évszaktól és a napszaktól), 
a földrajzi szélességtől, a tengerszint feletti ma-
gasságtól, valamint a közvetlen környezettől, 
ami a sugárzást visszaveri. A tengerszint feletti 
magasság növekedése 300 m-ként 4%-kal növeli 
az UV-sugárzás intenzitását. A hó 80%-ban, a 
vízfelszín 10-30%-ban, a homok és a beton 15-
20%-ban veri vissza az UV-sugárzást. Ezek a 
napvédelem megválasztásához fontos informáci-
ók. Az ablaküveg a teljes UV-B-t, míg az UV-A 
felét képes kiszűrni.

A sugárzás elleni védekezés fontosságát gyermek 
és serdülőkorban az is emeli, hogy a testfelszín 
18 éves kor alatt kapja meg az egész életre szóló 
káros UV-sugárzás 80%-át!

Megoldás a napszemüveg!
A gyermekeknek kortól függetlenül javasolt a 
napszemüveg viselése, ha hosszan vannak nyáron 
a szabadban, télen a hóban, és különösen fontos 
szerepe van a szóródó fények kiszűrésében. 

NAPSZEMÜVEG: 

Az emberi szem számára látható fény spektruma 
a sugárzások 400-800 nm hullámhosszú tarto-
mányába esik.

Alapvető tulajdonságai  
a jó napszemüvegnek:
Szűrje ki a teljes UV-spektrumot 400 
nm-ig. Ennek garanciája, hogy a nap-
szemüveget lehetőleg optikában vásárol-
ják, és legyen a szemüvegen feltüntetve az  
„UV400 CE” jelzés. Szűrje ki a látható fény 75-
80%-át, különös tekintettel a kék és lila színre. 
Egyenletesen legyen színezve, ne torzítsa a lát-
nivaló képet. A napszemüveg színének megvá-
lasztásához több tényezőt is érdemes figyelem-
be venni. A szürke, barna és borostyánsárga 
lencse nem befolyásolja a színlátást. A sárga 
javítja a kontrasztérzékenységet, de kicsit meg-
változtatja a színeket. A zöld csökkenti a csillo-
gást, kiszűri a káros kék sugarakat is. A piros 
sportoláshoz kiváló, mivel a zöld háttér előtt 
növeli a kontrasztot.

A napszemüveg formája anatómiailag kövesse 
az arcot, lehetőleg fedje le a lencse a teljes lá-
tóteret, és oldalt árnyékoljon a hátulról-oldalról 
érkező sugarak ellen. A speciális sportszemüve-
gek teljesen fedik a szemet és megakadályozzák 
a szemgyulladást okozó sugarak szemfelszínre 
jutását: gleccser-szemüveg, síszemüveg.

OptoKid Gyermekszemészet  
és Binokuláris Látáscentrum 

www.optokid.hu  
+36 1 44 33 200

kell vagy nem?
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MAGAZIN ÁR:
20.990 Ft

DISNEY I-MAX AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

DISNEY COSMO AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

DISNEY BEFIX AUTÓSÜLÉS

- 9-36 kg-ig használható
- vállpánton állítható övfeszítés
- 7 fokozatban állítható fejtámla
- duplán párnázott, dőlésszöge 
  az alján lévő ék kihajtásával növelhető
- levehető huzat
- felhajtható kartámasz
- több színben

- 15-36 kg-ig ajánlott autósülés
- a fejtámla állítható
- ülésmagasítóként is használható
- a huzat levehető és mosható

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- ülésszűkítő és fejszűkítő betéttel
- 5 pontos biztonsági öv
- vállpánton állítható övfeszítés
- a váz dupla héjszerkezetű
- levehető és mosható huzat
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MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

ANGELCARE BÉBIŐR AC420
- 864 MHz
- hangra bekapcsoló hangtovábbítás
- 8 csatorna
- éjszakai fény
- állítható mikrofon-érzékenység 
- alacsony elemfeszültség jelző
- elemes és hálózatos üzemmód 
- színes LCD kijelző
- gyerekszoba-hőmérséklet kijelző
- hangszintet jelző ikon
- beépített övcsipesz
- ideiglenes némító funkció

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

- két játékhíddal 
- 4 darab levehető játékkal 
- 90 cm-es átmérő

WOMAR REFLUX PÁRNA
Az ék forma garantálja a megfelelő pozíciót a baba gerincének, és 
megvédi őt a fulladástól. Anti-allergén és a legkitűnőbb minőségű 
kötöttáruból készült. Jól szellőzik. Gyermekgyógyászok által ajánlva.

MAGAZIN ÁR:
17.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

FILLIKID JÁTSZÓSZŐNYEG



MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

DR. BROWNS ANYATEJES 
ZACSKÓ TÁROLÓ REKESZ

- az anyatej tároló tálcában 
  rendezetten hűthető vagy 
  fagyasztható a lefejt, 
  anyatejtároló tasakba töltött 
  anyatej
- 10 db anyatejtároló tasakkal

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

NANIA DREAM ANIMALS ÜLÉSMAGASÍTÓ
- 25-36 kg-ig használható
- levehető és mosható huzattal

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

CLEVAMAMA BABATÖRÖLKÖZŐ
- a mama mindkét kezét szabadon 
  hagyja, hogy a babát biztonságosan 
  kiemelhesse a kádból
- 100% pamut, jó nedvszívó és 
  kíméletes a baba érzékeny bőréhez
- színek: fehér, kék, kék mintás, 
  rózsaszín, rózsaszín mintás, 
  krém és krém mintás
- méret: 104x98 cm
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HIGIÉNIA

Valljuk be, hogy az anyukák élete egyáltalán 
nem egyszerű. Bár kívülről sokszor tűnhet 
álomszerűnek az otthon töltött idő, az anya-
sággal, a háztartással és az esetleges munkával 
kapcsolatos dolgokat bizony nem könnyű ösz-
szeegyeztetni. Ezért nagyon hálásak vagyunk az 
olyan termékek kifejlesztéséért, amik megköny-
nyítik a mindennapjainkat. Ezekből jöjjön most 
néhány, ami elnyerte a mi tetszésünket. 

Babavárás alatt:  
szívhanghallgató készülék
A várandósság alatt a kismamák folyamatosan 
aggódnak amiatt, hogy babával minden rend-
ben legyen a 9 hónap során. Vannak, akik ezt 
az aggódást jobban viselik, mások kevésbé. Ne-
kik mindenképpen ajánljuk a szívhanghallgató 
készülék beszerzését, mert a stressz a mag-
zatra nézve is nagyon káros lehet. A szívhang-

hallgatóval akár minden este meghallgathatjuk, 
hogy a babával minden rendben-e, sőt vannak 
típusok, amik fel is veszik a szívhangot, amit 
a későbbiekben el lehet küldeni a családtagok-
nak, barátoknak. 

Problémás szoptatás esetén: 
Tápszerkészítő készülék
Az anyatej tényleg az egyik legcsodálatosabb a 
világon, de ha valamilyen probléma miatt nem 
sikerül megoldani hosszútávon a gyermek szop-
tatását, és semmi sem segít ebben, akkor sem 
kell kétségbe esni. Ma már nagyon jó minőségű 
tápszereket lehet kapni, amiket a tápszerké-
szítővel pillanatok alatt el is készíthetünk. Pár 
perc alatt a megfelelő hőmérsékletre melegíti 
a szűrt vizet, és kiadagolja az előre beállított 
tápszermennyiséget közvetlenül a cumisüveg-
be, megkönnyítve az éjszakai etetéseket. 

- magas hát- és kartámla
- mindkét oldalon fül és tapadókorong 
- csúszásmentes felület
- 3 játékkal
- kerekített forma
- tapadókoronggal rögzíthető

 
MEGKÖNNYÍTŐ TERMÉKEK

MAGAZIN ÁR:
4.190 Ft

THERMOBABY AQUABABY BABAÜLŐKE KÁDBA



MAGAZIN ÁR:
699 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

MALTEX MACI ÉS BARÁTAI KÁD

MALTEX BILI

MALTEX ZENÉLŐ BILI

Ergonómikus kialakítású, 
mintás, műanyag bili. 

Ergonomikus kialakítású bili, 
aminek ha az alja nedvességgel 
érintkezik, kedves dallamot kezd 
játszani.

Ergonomikus kialakításával 
biztonságossá, kényelmessé 
teszi a fürdetést.

MAGAZIN ÁR:
1.490 Ft

MALTEX BABATARTÓNagyobb testvérek esetén:  
Testvérfellépő
Ha a kisebb gyermek a babakocsiban utazik, a 
nagyobb pedig a szülő kezét fogva sétál, sok-
szor problémát okoz, ha a nagy elfárad. Ilyen-
kor a gyerkőc általában az 
anyuka karjaiba kérezkedik, 
ezzel nehézkessé téve a 
babakocsi tolását. Ilyen 
esetekre szuper megoldás 
a testvérfellépő használata. 
Ezt az újszülött babakocsi 
vázára kell felszerelni, és a 
gyerek könnyen felállhat rá, 
ha esetleg elfárad 
a kalandozás 
közben. Kiválasz-
tásnál ügyeljünk 
arra, hogy nem 
minden vázzal 
kompatibilis 
mindegyik típus, 
így mindenkép-
pen kérjük a 
szakeladók  
tanácsát. 

MAGAZIN ÁR:
2.690 Ft

- újszülött kortól 
- kényelmes kialakítás
- kedves figurával
- 100 cm-es



MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.290 Ft

DR. BROWNS DELUXE 
ELEKTROMOS CUMISÜVEG- 
ÉS ÉTELMELEGÍTŐ

AQUELLA ANTIBACTERIAL  
NEDVES TÖRLŐKENDŐ

BADABULLE ÉTELTÁROLÓ

- anyaga nagyon puha, jó minőségű
- az egész család használhatja
- egységár: 5,93 Ft/lap

5 darab műanyag 250 ml-es ételtároló. 
Egységár: 458 Ft/db

A Dr. Brown’s elektromos cumis-
üveg- és ételmelegítő gőzrend-
szerével gyorsan és könnyedén 
melegíti fel a cumisüveg vagy a 
bébiételes üveg tartalmát is.

AJÁNLOTT  
FOGY. ÁR:
89 Ft

Egy feltöltéssel számos adag 
ételt melegíthetsz fel. A víztar-
tály kiürülését a gép jelzi. Az 
LCD kijelző segítségével be-
állíthatsz mindent, és magára 
hagyhatod, a melegítő jelezni 
fogja, ha elkészült a bébiétel. 
Ha 10 percig nem használod, 
a melegítő automatikusan 
kikapcsol.

LANSINOH 2 FÁZISÚ KÉZI 
MELLSZÍVÓ+ 1 FT-ÉRT
160 ML-ES CUMISÜVEGGEL 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

Japán technológia, két fázissal: 
1. Stimuláló fázis: kis szívóerejű, rövid, 
gyors szívás, beindítja a tejadó reflexet.
2. Fejő fázis: lassabb, mélyebb, ürítő szí-
vások a maximális tejleadásért.

ComfortFit™ szívófej, pontosan illeszkedik, ezért 
hatékonyabb. Nagyobb méretű szívótölcsér és alkat-
részek is vásárolhatók. Közvetlenül a cumisüvegbe 
fejhet, természetes hullámvonalú etetőcumija segít 
fenntartani a bevált szoptatási módot. Egyszerű, 
könnyű használat, tisztítás és összeállítás.

26 ETETÉS

MOST EGYÜTT:
11.990 Ft



ÚJDONSÁG: ANINA                 ETETŐSZÉK
MILYEN IS EGY IGAZÁN JÓ ETETŐSZÉK?

KERESD A BABABOLTOKBAN!

KÖNNYEN 
TISZTÍTHATÓ
Az Anina Pappi 
etetőszék mosható 
tálca- és ülésbetéttel 
rendelkezik.

KÉNYELMES ÜLÉS
Az etetőszék háttámlája 
több fokozatba dönthető.

ÁLLÍTHATÓ  
MAGASSÁG
Több pozícióba 
állítható az Anina 
Pappi etetőszék 
magassága.

KIS HELYET
FOGLAL
Összecsukott 
helyzetben állítva
egyszerűen tárolható.

BIZTONSÁGOS 
Egy kézzel egyszerűen 3 
helyzetbe állítható tálcája és 
ötpontos biztonsági öve van.

AJÁNLOTT
FOGY. ÁR:
24.990 Ft

TÖBB SZÍNBEN
KAPHATÓ
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CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY C525

BABYONO PELENKABETÉT BABYONO FÜLTISZTÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
1.290 FtP
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- anyaga: polipropilén
- űrtartalom: 10 liter

ÖSSZECSUKHATÓ FÜRDETŐÁLLVÁNY KÁDDAL  
ÉS PRAKTIKUS ESZKÖZTARTÓ TÁLCÁVAL

- újszülött kortól 12 hónapos korig ajánlott
- kompakt méretűre csukható állvány
- praktikus eszköztartó tálca
- Olaszországban készül

BABY BAGNO BABAKÁD

- hat hónapos korig az egyik oldalon fektetni, 
  hat hónapos kor felett a másik oldalon
  biztonságosan ültetni lehet a babát
- csúszásgátló betétekkel  
- szivacs- és szappantartó
- kivehető hajöblítő kancsóval
- leeresztődugóval, leeresztőcsővel
- stabil kialakítás, erős anyagok

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

100 darabos illatosított pelenkatároló zacskó, 
egységár: 6,9 Ft/darab. Cikkszám: 1052

MALTEX PELENKATARTÓ 
VÖDÖR HELLO KITTY

BABYONO ILLATOSÍTOTT 
PELENKATÁROLÓ ZACSKÓ 

MAGAZIN ÁR:
690 Ft

Használata kíméli a textilpelenkát. Szövés nélküli 
kelméből készül. Puha, lágy kelmeszerkezete és 
jó nedvszívó képessége van. 110 darabos, egység-
ár: 6,27 Ft/db. Cikkszám: 069

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
690 Ft

MAGAZIN ÁR:
269 Ft

- biztonsági véggel ellátott 
- 100% pamut
- 56 db-os
- egységár: 4,80 Ft/db
- cikkszám: 111



BADABULLE FÜRDŐJÁTÉK-TARTÓ
Könnyen felrögzíthető, nagy 
tárolóhellyel rendelkezik.
Cikkszám: B021001

A BADABULLE TERMÉKEKKEL JÁTÉK LESZ A FÜRDETÉS!

KERESD A BABABOLTOKBAN!

BADABULLE HAJMOSÓ KARIKA
3 pozícióba állítható, megvédi 
a babák szemét.
Cikkszám: B021602

1.

1.

2.

3.

3.

4.

4.

2.

BADABULLE HŐMÉRŐ KÁDBA
Digitális vízhőmérő hosszú 
élettartamra tervezve.
Cikkszám: B037001

BADABULLE CSÚSZÁSGÁTLÓ 
KÁDBA HŐMÉRŐVEL
Jelzi a víz hőmérsékletét, mé-
rete: 70 x 40 cm.
Cikkszám: B023005
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AZ ANYATEJES, DE A TÁPSZERES TÁPLÁLÁSNÁL IS 
NAGYON FONTOS, HOGY AZ ESZKÖZÖKET, EDÉNYE-
KET MINDIG TISZTÁN TARTSD. BABÁD IMMUNREND-
SZERE MÉG CSAK ÉPPEN KIALAKULÓBAN VAN, KÖ-
RÜLÖTTE PEDIG BAKTÉRIUMOK, GOMBÁK, VÍRUSOK 
ÉS EGYÉB ÉHES FENEVADAK MILLIÓI VÁRJÁK, HOGY 

RÁTÁMADHASSANAK.

HOGY GONDOZD 
 A MELLSZÍVÓDAT?

Mit tehetsz azért, hogy az anyatejet a lehető legtisztább 
formában kaphassa meg a babád? Akkor jársz a legjobban, 
ha csak szoptatsz!  Ekkor babád mindig a legjobb cso-
magolásból kaphat ideális hőmérsékletű, teljesen friss és 
első osztályú táplálékot. Ha már fejned kell, sokkal bonyo-
lultabbá válik a helyzet.  Tisztán kell tartanod a mellszí-
vót, gondosan, megfelelő hőmérsékleten tárolnod a tejet, 
beltartalmi veszteség nélkül felmelegítened, és valahogy 
úgy megetetned vele, hogy lehetőleg még cumizavar se ala-
kuljon ki. És mosogatnod és mosogatnod kell, minden nap 
legalább ötször, naponta egyszer pedig fertőtlenítened.

MOSOGATÓSZERES MOSOGATÁS = ZSÍROLDÁS

Az anyatejjel érintkező alkatrészeket nagyon sokan csak 
„forró” csapvíz alatt leöblítik, nem használnak mosogató-
szert. Ösztönösen érzik, hogy nem jó konyhai mosogató-
szert használni az anyatejes edények, eszközök mosoga-
tására.  A normál mosogatószerek öblítés után maradék 
anyagot, például ún. fényezőszert vagy felületaktív anyag-
maradékot hagynak az alkatrészek felületén. Ezek beleol-
dódnak az anyatejbe, pedig semmi keresnivalójuk nem len-
ne ott. A baba orra nagyon érzékeny. A citrusillatú anyatej 
számára inkább taszító, mint vonzó étel.

Nagyon kevés speciálisan erre a célra kifejlesz-
tett mosogatószert találsz a boltokban. Ezek 
egyike a Friendly Organic kifejezetten mellszí-
vó készülékek és anyatejes edények mosogatá-
sára kifejlesztett szere. Nagyon sűrű, kiadós. 
Növényi eredetű felületaktív anyagból készült, 
illatmentes. Nem károsítja a környezet, óvja ba-
bád egészségét. 

A mosogatásnál ügyelj arra, hogy csak teljesen 
szétszedett mellszívót mosogass el! Ha a szelep 
eltávolítható a szelepfejről, óvatosan vedd le, 
ha ajakszeleppel szerelték, óvatosan mosogasd 
el azt is. A felületekhez tapadt maradékot még 
tökéletesebben eltávolíthatod a nehezen hoz-
záférhető helyekről is, ha vékony mosogató-
kendő csíkot, vagy erre a célra készített kicsi 
kefét használsz. A legtöbb mellszívó készülék 
műanyag alkatrészei a mosogatógép felső tálcá-
ján is elmosogathatók. Ha van rá lehetőséged, 
használj szaniter programot!

FERTŐTLENÍTÉS

Bár már az alapos mosogatás és szárítás is je-
lentős mértékben csökkenti a felületekre tapadt 
mikroorganizmusok számát, a teljes biztonság-
hoz szükséges a napi egyszeri fertőtlenítés is. 
Ezt a hatást elérhetjük hővel, például kifőzés-
sel, forró gőzzel  vagy vegyi anyagokkal.  Ve-
gyi anyagok közül csak olyat szabad anyatejes 
palackok fertőtlenítésére használni, amik nem 
hagynak maradék vegyi agyagot a felületen.  

Ha a kifőzést választod, mindig hideg vízbe 
tedd a műanyag alkatrészeket és melegítsd for-
rásig, majd még forrald további 3-5 percig. Ha 
tejleadó anyuka vagy, akkor az anyatejgyűjtő 
által megadott eljárást tartsd be. Soha ne dobd 
a lobogó, forrásban lévő vízbe az alkatrésze-
ket! A hirtelen hőmérséklet-változás miatt a 
műanyagok deformálódhatnak, megrepedhet-
nek.  A főzővízhez adott citromlével vagy cit-
romsavval elkerülheted a vízkő lerakódását a 
mellszívó alkatrészein. Gőzzel fertőtleníthetsz 
elektromos vagy mikrohullámú gőzfertőtlenítő 
edényben vagy mikrohullámú gőzfertőtlenítő 
zacskóban. Ez utóbbi nagyon praktikus, ha 
nincs sok helyed a konyhában.





CAM IDEA ETETŐSZÉK

BADABULLE MŰANYAG 
ELŐKE

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

Kényelmes, nagyobb méretű előke fiús és lányos 
színben. Könnyen tisztítható és strapabíró. 

- kicsire összecsukható
- univerzális rögzítőrendszer 
  állítható hevederekkel
- háttámlás felnőtt székre rögzíthető
- 7 pozícióban állítható magasság
- levehető tálca
- 5 pontos öv a baba bekötéséhez
- csúszásmentes gumi a lábakon
- puha és mosható üléshuzat
- hordozótáskával

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

LANSINOH CUMISÜVEG
Etetőcumija egybeöntött, különböző vastagságú, rend-
kívül puha és egyedülállóan nyúlékony, szilikon anyagú. 
Ez lehetővé teszi, hogy 2-3 szorosra megnyúljon, akár a 
mellbimbó szopáskor. Nyílása csak a baba szívására nyílik 
meg, ezzel megelőzve a túletetést és a fogszuvasodást. AVS 
szelepe/levegőző rendszere csökkenti a levegő nyelését és 
ezzel a baba hasfájását.

32 ETETÉS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

160 ML-ES:
1.690 Ft

240 ML-ES:
1.790 Ft

NEM ZAVARJA A 
BEVÁLT SZOP-
TATÁSI MÓDOT, 
AZ EGÉSZSÉGES 
SZÁJ ÉS AZ 
ÁLLKAPOCS 
FEJLŐDÉST!



Lassú áramlás

az innovatív 

szelepnek 

köszönhetően.

ANTI-

COLIC

A MAM Anti-Colic cumisüveg babák és szülők számára nyújtott előnyeit tanulmányok is bizonyítják. 
Az üveg alján található innovatív szelep megakadályozza, hogy a baba levegőt nyeljen. A lassú 
folyadékáramlásnak köszönhetően a kólikás hasfájás csökken, ezt az édesanyák 80%-a megerősítette.

Az egyedülálló MAM selyemszívóka® selymesen puha szilikon felületű, rendkívül kellemes érzést nyújt 
a csecsemőnek, és segíti az átállást a szoptatásról az üvegből való ivásra. A babák 94%-a** elfogadja a 
MAM selyemszívókát.

Önsterilizáló funkcióval rendelkezik, amely különösen utazáskor praktikus. Ha többet szeretne megtudni 
a MAM Anti-Colic cumisüvegekről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról, látogassa meg honlapunkat!

*    helyi tanulmány, Ausztria 2011, 73 hasfájós babán tesztelték/piackutatás, Egyesült-Államok, 35 hasfájós babán tesztelve

**  Piackutatás 2009-2014, 1349 babán tesztelve

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEG 

80%-kal* kevesebb 
hasfájás a babáknál

Nézzétek csak,
ivás közben is
pihenhetek!

MAM Anti-Colic: többféle színben és méretben a MAM Silk Teat-tel és önsterilizáló funkcióval

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

Csapatmunka a maximális biztonságért:
Csak egészségügyi szakértőink
jóváhagyása után állnak rendelkezésre
termékeink a babák számára.

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT 

Anti-Colic

Silk
Teat 94%

Elfogadja**

1. Töltsön bele
 20 ml vizet 

2.  Rakja össze 
a cumisüveget

3. Melegítse mikrohull.
sütőben 3 percig 

Az önsterilizálás
3 egyszerű lépésben:

Önsteri-
lizáló

funkció

MAM Szívóka

®®

MAM Anti Colic Cumisüveg 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:31
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ÚJDONSÁGAINK
XKKO 70X70-ES BAMBUSZPELENKÁK 
3 DARABOS KISZERELÉSBEN

TOMMEE TIPPEE TWISTSHAKE ANTI-COLIC 
CUMISÜVEG TÁPSZERES BABÁKNAK

GMINI GRAND
Az Xkko bambuszpelenkák rendkívül finomak és erősen 
nedvszívóak, ezért sokrétűen használhatjuk őket akár a 
baba alá, vékony takarónak, büfiztetéshez, fürdés után 
vagy pelenkabelsőként. 

Anyaguk antibakteriális és környezetbarát, és a 
bambusz tartalmának köszönhetően nagyon puha, 
kellemes érzést biztosít a baba bőrének. 3 dara-
bos csomagolásban kaphatóak élénk színekben.  

GRACO COAST BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

A Graco Coast 9-18 
kg között használ-
ható, kényelmesen 
párnázott gyerekülés 
megerősített oldal-
fallal. 5 fokozatban 
dönthető, a fejszű-
kítője és háttámlája 
könnyen állítható a 
maximális kényelem 
érdekében.

A TwistShake megalkotta a cumisüvegek 
új generációját! A forradalmi újdonság le-
egyszerűsíti a tápszerkészítés folyamatát, 
ugyanis a cumisüveghez praktikusan tarto-
zik egy zárható tápszeradagoló, egy kivehető 
szűrő, egy anti-colic cumifej és egy kupak. 

Akár otthon, vagy útközben szeretnéd elké-
szíteni babád ételét, a TwistShake megköny-
nyíti a dolgod! 

Csak adagold ki a megfelelő mennyiségű 
tápszert és vizet, öntsd össze őket, rázd fel 
jól, vedd le a kupakot és csemetéd már ehet 
is. Az anti-colic cumifejnek köszönhetően 
még a kellemetlen hasfájás-
tól sem kell tartani. 

Elérhető narancs, kék, rózsa-
szín, zöld és fehér színben, 
180ml, 260ml és 330ml-es 
kiszerelésben.

Az ötpontos, dupla biztonsági öve csúszásmentes anyag-
gal van ellátva, hogy elnyelje az ütközés során keletke-
ző energiát. Az öv magassága két pozícióba állítható, és 
hossza is szabályozható. Könnyen és egyszerűen besze-
relhető az autóba. Huzata mosógépben mosható. 



GMINI GRANDG-MINI GRAND PICASSO BABAKOCSI

A babakocsi levehető védőkarfával, állít-
ható lábtartóval és levehető kupolával van 
ellátva. A sportrész 5 pontos biztonsági öv-
vel rendelkezik. Fékezhetőek a hátsó kere-
kei és nagyon egyszerűen összecsukható. 
Maxi-Cosi adapter segítségével kompatibi-
lis a BeSafe és Maxi-Cosi hordozókkal. 

TRENDI, MÉGIS PRAKTIKUS

TARTOZÉKOK: babakocsi váz, sportrész (mó-
zeskosárrá alakítható), bevásárlókosár. 

A G-MINI GRAND BABAKOCSIT KERESD A BABABOLTOKBAN!



36
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

ETETÉS

Nincs jobb, mint az anyatejes táplálás, hiszen 
létfontosságú tápanyagokat kaphat meg belőle a 
baba. Mégis előfordul, hogy a szoptatást ki kell 
egészíteni a cumisüveges táplálással, és ehhez min-
dig a legjobb minőségű cumisüvegeket keressük. 

BABYONO HŐÁLLÓ CUMISÜVEGEK

A Baby Ono üveg cumisüvegek magas minőségű 
boroszilikát üvegből készülnek, amelyek ellenáll-
nak a nagyon magas és az alacsony hőmérsék-
letnek is. A gyógyszerészeti laborokban is hasz-
nált üvegnek köszönhetően ezek a cumisüvegek 
kivételesen erősek, mégis sokkal könnyebbek a 
hagyományos üvegből készülteknél, így kényel-
messé teszi az etetést. Standard méretű és széles 
nyakú változatban is kaphatóak.

VÁLASZD A MINŐSÉGI 
BABYONO TERMÉKEKET!

BABYONO HŐÁLLÓ, 
SZÉLESNYAKÚ 
ÜVEG CUMISÜVEG
(120 ML-ES)

MAGAZIN ÁR:
1.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.590 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

BABYONO HŐÁLLÓ, 
SZÉLESNYAKÚ

ÜVEG CUMISÜVEG 
(260 ML-ES)

GONDOSKODIK A BABÁKRÓL ÉS A MAMÁKRÓL! 

BABYONO HŐÁLLÓ 
ÜVEG CUMISÜVEG 
(120 ML-ES)
Cikkszám: 1339

Cikkszám: 1341

Cikkszám: 1342

Cikkszám: 1340

BABYONO HŐÁLLÓ 
ÜVEG CUMISÜVEG 
(240 ML-ES)



GONDOSKODIK A BABÁKRÓL ÉS A MAMÁKRÓL! 
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

ETETÉS

BABYONO AUTÓS  
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ

MOMERT CUMISÜVEG STERILIZÁLÓ 
FLEXIBILIS LÁZMÉRŐVEL

DR. BROWN’S SZÉLES NYAKÚ 
CUMISÜVEG AJÁNDÉK SZETT

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

MOST EGYÜTT:
9.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

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

- autó szivargyújtójáról működtethető
- bármilyen méretű cumisüveg és  
  bébiétel melegítésére alkalmas
- 2 az 1-ben: cumisüveg-melegentartóként
  is használható
- cikkszám: 193

Momert 1700 cumisüveg sterilizáló 
- mosogatógépben is tisztítható cumisüvegtartó kerettel 
- 8-10 perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket 
- egyszerre 6 cumisüveget is képes sterilizálni
- könnyen tisztítható
- megelőzi az ismételt szennyeződést 
  egy erre tervezett szűrőedénnyel 

Momert 1758 digitális lázmérő
- gyors, precíz és megbízható mérés
- riasztás láz esetén
- vízálló konstrukció



0 hó+
250 ml
táplálást könnyítő 
döntött nyakú cumisüvegek
újszülötteknek

légáteresztő lyukak 
a cumipajzson

magazin ár
  2.190 Ft

magazin ár
  1.490 Ft

magazin ár
  1.490 Ft

mindenütt,  ahol csak baba van

                    2 hó+ 250 ml 
cumisüvegek 
változtatható folyású 
szilikon etetőcumival

2 db-os
műanyag cumitartó tok

nyugtató cumik anyaga: szilikon
cumipajzs: polipropilén

PHYSIO AIR LIGHT BLUE 0-6 hó 2 DB

6-12

0-6

12+

PHYSIO AIR PINK 0-6 hó 2 DB

PHYSIO AIR LIGHT BLUE 6-12 hó 2 DBPHYSIO AIR PINK 6-12 hó 2 DB 6-12

0-6

12+

PHYSIO AIR LIGHT BLUE 12 hó+ 2 DBPHYSIO AIR PINK 12 hó+ 2 DB

6-12

0-6

12+

cumisüvegek
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        legfontosabb, amit érdemes jóval előtte 
elkezdeni, az a közös rákészülés lélekben az új 
időszakra. Beszélgessünk sokat a gyermekkel, 
hogy milyen változások várnak rá a következő 
időszakban milyen izgalmas kalandokra számít-
hat, és hogyan fog telni egy napja az oviban. Ha 
közel van az óvoda, akkor sétáljunk el arra akár 
naponta, hogy jobban megismerjük a környé-

ket, és ha van lehetőségünk, bátran menjünk 
be együtt. Ha nincs, akkor az óvoda honlapján 
szereplő képeket használjuk a beszélgetések 
alapjául. 

Ha még nincs kedvenc puha játéka, válasszunk 
ki neki egy kis társat, amit majd mindig ma-
gával vihet az óvodába. Ezt már jó előre vásá-

SZEPTEMBER ELEJÉN NAGYON SOK GYERMEK KEZDI MEG ÉLETÉBEN ELŐSZÖR AZ ÓVO-
DAI ÉLETET. NEM KÖNNYŰ VÁLTÁS EZ AZ OTTHON TÖLTÖTT NAPOK UTÁN SEM A 

GYERKŐCÖKNEK, SEM A SZÜLŐKNEK. MINDENKÉPPEN FONTOS TUDNI, HOGY MINDEN-
KINEK ÉRDEMES ERRE MÁR JÓ ELŐRE FELKÉSZÜLNIE, HOGY A VALÓS KEZDÉSKOR NE 

IDEGESKEDÉSSEL ÉS KAPKODÁSSAL INDULJANAK A NAPOK.

kezdődik az 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

roljuk meg, és adjuk oda a gyermeknek, hogy 
minél jobban összebarátkozhassanak. Érdemes 
egyből több darabra beruháznunk, mert köny-
nyen elveszhet az első hónapok káoszában a 
kiválasztott barát, és akkor bizony nagy lesz 
a baj. 

Már a nyár közepétől érdemes hasonló napi-
rendre szoktatni a kicsit, mint ami az oviban 
is lesz. Keljünk abban az időben, amikor majd 
akkor kelleni fog, hogy ne az utolsó pillanatban 
kelljen átszoknunk a nyári lazulás után. És per-
sze ne felejtsük a délutáni alvásra szoktatást 
sem, ezzel is könnyítve a beilleszkedést. 

Amennyiben még nem volt ezelőtt egyedül a 
gyermek, akkor nyáron már érdemes elkezde-
ni ehhez hozzászoktatni. A nagymamával, bé-

biszitterrel vagy barátnővel töltött idő során 
megtanulja, hogy a szülők mindig visszajönnek 
érte, és ez adja majd meg a biztonságérzetet az 
első óvodai napokra. 

Ha van lehetőségünk, keressünk a közössé-
gi oldalakon vagy a játszótéren olyan hasonló 
családokat, akiknek szintén ugyanabba az ovi-
ba fog járni a gyermeke ősztől. Ha már van a 
csoportban egy ismerős arc, a gyermekünk is 
könnyebben fog feloldódni. 

És a legfontosabb, hogy nincsen tökéletes meg-
oldás az ovi elkezdésére. Nem lesz könnyű idő-
szak senkinek sem, viszont, ha nyugodtan és 
felkészülten indulunk neki, akkor sokatt segít-
hetünk magunknak, és a kicsinek is.  

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

A óvodai
NATTOU PLÜSS LAPIDOU

Nagyon aranyos nyúl figura, ami puha plüss 
anyagból készült. Újszülött kortól használ-
ható,  de minőségi anyagának köszönhetően 
hosszútávon kedves társa lesz a gyerkőcnek. 
36 cm-es magasságának köszönhetően még 
könnyen kézben szállítható, mégis feltűnő. 

Több pasztell színben kapható. 
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Az újságban szereplő árak 2016. július 1. és augusztus 31. 
között érvényesek, forintban értendők, és mindennemű adót 
magukban foglalnak. A termékek dekoráció nélkül kerülnek 

árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón 
látottaktól, az esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért 

nem tudunk felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellen-
tétben 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.

MAGAZIN ÁR:
390 Ft

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

YO! PAMUT BABAZOKNI 
SZALAGGAL

ANGELCARE BÉBIŐR AC620
- hangra bekapcsoló hangtovábbítás
- 3 csatorna 
- éjszakai fény
- alacsony elemfeszültség jelző
- elemes és hálózatos üzemmód
- hangszintet jelző ikon
- hatótávolságon kívüli figyelmeztetés
- beépített övcsipesz
- a szülői egység tölthető akkumulátorral rendelkezik
- automatikus hang be-, és kikapcsolás

- kellemes tapintású, kényelmes anyagból
- több színben és mintával

CLEVAMAMA ETETŐHÁLÓ 
SZILIKON PÓTHÁLÓVAL 

- kellemes tapintású, kényelmes 
  anyagból készült
- több színben és mintával

MAGAZIN ÁR:
250 Ft

A BABÁK ÉLVEZHETIK AZ EGÉSZSÉGES, 
TERMÉSZETES ÍZEKET, A SZILÁRD ÉTELEK 
ELŐNYEIT A FULLADÁS VESZÉLYE NÉLKÜL.

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

Tehetsz a hálóba friss 
gyümölcsöt, zöldsé-
get, de pároltat, vagy 
főttet is. A hús, a hal 
és a babakeksz eteté-
sének is ideális eszkö-
ze. Nem zavarja meg 
a csecsemő szopási 
kedvét, készségét! A 
fogzási fájdalmat is 
csökkenti, ha hűtött 
gyümölcsöt, zöldséget 
teszel bele.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

YO! PAMUT BABAZOKNI






