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badabulle
BéBé Station  
4 in 1 multifunkciós 
robotgép

Megmelegíthetjük az anyatejet, a tápszert és az üveges bébiételt. Megpárolhatjuk a zöldségeket, 
húsokat, gyümölcsöket. Összeapríthatjuk a zöldségeket, húsokat, gyümölcsöket. Felolvaszthatjuk 

vele a lefagyasztott ételt. Házilag készített bébiétel kevesebb, mint 15 perc alatt!

Praktikus: 2 gombbal vezérelhető minden funkció, a baba minden 
ételét könnyedén elkészíthetjük vele. jelzi, amikor az étel elkészült, 

a tartozékokat rendezőfiókban tárolhatjuk.

Párol, turmixol, melegít és olvaszt.

a badabulle termékeket keresd a bababoltokban!



Szeretettel várunk!

kedveS olvaSó!

rövid ízelítő  
aktuáliS

magazinunkBól:

10. mi a Szeretetnyelve
a gyermekednek?

6. HaSznoS ötletek  
altatáSHoz

25. Élő nyuszit 
HúSvétra?

32. SzoptatáS 
a SzaBadBan

36. élvezd a 
várandóSSágodat!

Hihetetlen, hogy máris a húsvéti, március-áprilisi számunkat 
készítjük, pedig még csak most múlt el a karácsony, és 
most indult el a farsangi szezon. Bár igaz, hogy a magazint 
jóval hamarabb szerkesztjük meg a valós megjelenése előtt, 
igyekeztünk előre tervezni, és sok-sok hasznos tippet és 
akciót becsempészni ennek az újságnak az oldalaira. 

Kiemelt témaként természetesen foglalkozunk a húsvéttal, 
főleg azzal, hogy érdemes-e élő nyuszit megvenni a 
gyerekeknek ajándékba erre az ünnepre. Senkit nem 
szeretnénk lebeszélni ezen szándékáról, de állatorvos 
szakértőnkkel megpróbáltuk a legjobban körbejárni a 
felmerülő kérdéseket. ezenkívül ebben a magazinban 
foglalkozunk még azzal is, hogy a babáknak pontosan 
milyen is a szeretetnyelve, és mire érdemes odafigyelni, 
ha jól akarjuk őket szeretni. Persze nem maradhatnak 
ki a hihetetlen kedvező áron kapható termékek mellett 
a szakcikkek sem, olvashattok az újságban tippeket az 
otthoni biztonságra és a babák nyugodt altatására is. 

Reméljük, hogy a kedvezményes árú termékek széles 
választéka és az izgalmas cikkek elnyerik a tetszésedet!

Boltunk teljes csapata nevében kívánunk mosolygós tavaszi 
napokat és húsvéti ünnepeket!
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babyono Éjszakai fÉny

babyono 3D-s 
mikroszálas takaró

magazin ár: 
2.990 Ft

Szép
álmokat 
kicsim!

babyono kÉtirányú 
bébiőr
- kétirányú kommunikáció
- 2,4 GHz-es technológia
- magas érzékenység
- 300 m vételkörzet nyílt terepen
- csíptetővel könnyen hordozható
- energiatakarékos készenléti (vox) mód
- 32 csatorna a zavartalan működésért

A takaró két nagyon 
puha rétegből áll, 
amelyen rávarrott 
díszek adnak térbeli 
élményt, így segítik a 
csecsemők és gyerme-
kek kognitív fejlődé-
sét. a takaró finom és 
könnyű.

magazin ár: 
13.990 Ft

a magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.

- 60 perc után automatikusan kikapcsol
- az érintő (taP-on) funkció segítségével 
  felkapcsolhatod, pulzálásra állíthatod
  vagy le is kapcsolhatod
- kb. 100 óra üzemidő elemcsere nélkül
- az éjszakai lámpa talpát a falra lehet
  ragasztani

magazin ár: 
3.990 Ft



Nyugodt álmok?
A Funnababy ágyneműben garantált!

a funnababy ágyneműcsaládok 
egyedi szín- és mintavilága ga-
rantáltan feldobja a babaszoba 
hangulatát. 100%-ig pamutból 
készülnek, öko-tex minősíté-
süknek köszönhetően a babának 
a lehető legnagyobb kényelmet 
biztosítják. A Funnababy márka 
már 13 éve vigyázza a gyermekek 
álmát világszerte, mostantól már  
Magyarországon is!

a funnababy  
ágyneműket keresd  
a bababoltokban!
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KerüljüK a szemKontaKtust

semmi sem hat ösztönözőbben a ba-
bánkra, mint az, ha mélyen a szemébe 

nézünk. Még a legnagyobb fáradtság ideje alatt 
is percek alatt kimegy az álom a szeméből, ha 
ránk pillant és észreveszi, hogy őt nézzük. te-
hát mindig óvatosan, a hosszabb szemkontak-
tust kerülve tegyük be a babát az ágyba. 

HaSznoS  
ötleteK  

altatáSHoz
két dologra nem lehet előre felkészülni a baba-
várás során, ebből az egyik, ha hasfájós lesz a 
babád, a másik pedig, ha rosszul vagy egyálta-
lán nem szeret aludni. mindkettő nagyon ki-
merítő élmény mamának, papának és babá-
nak egyaránt, ezért most a könnyebb álomba  

szenderüléshez adunk tippeket. 

nyugodt  
fürdetés

A meleg víz és egy 
puha szivaccsal vég-

zett fürdetés mindenkit meg-
nyugtat. nem kivételek ez alól a 
babák sem, ezért ha alvás előtt 
közvetlenül van fürdésidő, akkor 
ügyeljünk arra, hogy ne legye-
nek túl színes és hangos játékok 
a kádban, törekedjünk inkább a 
csendre és a lágy fényekre, amik 
nyugtatóan hatnak a kicsikre. 

tartsunK rendet  
a Kiságyban!

igyekezzünk a lehető legnyugodtabb kör-
nyezetet biztosítani a baba számára alvás 
közben. ügyeljünk rá, hogy ne legyen túl 
tömött a kiságy, ne legyen benne túl sok 
plüssjáték, ami elvonná az alvástól a baba 
figyelmét. fázós, könnyen felébredő babák 
számára ajánlott a takaró helyett hálózsá-
kot használni az egyszerűség kedvéért.

HívjuK segítségül  
az illatoKat!

néhány babát kifejezetten 
megnyugtat, ha az ágya 
mellé egy zsebkendőre né-
hány csepp tiszta levendula 

illóolajat cseppentünk, amiről köztudott, 
hogy segíti az ellazulást és a nyugodt ál-
mokat. 6 hónapos kor alatt nem ajánlott 
ennek a praktikának a használata, de na-
gyobb babáknál bátran kipróbálhatjuk, 
hátha segít a picinek. 

érintsd meg!

A legjobban a babát a szülei közelsége nyugtatja 
meg, ezért elalvás előtt tegyük a tenyerünket a 
kicsi pocakjára, karjára vagy a fejére, amíg el 
nem alszik. ez az egyszerű kis érintés csodákra 
képes. 

Ragaszkodjunk az időbeosztáshoz!

Egy teljesen kifáradt gyereket sokkal nehezebb elaltatni, 
ezért mindig ügyeljünk arra, hogy a megfelelő altatási időben 
tegyük be a kiságyba a babát. Ha megszokja a napi rutint, 
akkor sokkal hamarabb fog álomba szenderülni. 



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

sötétítsünK be!

a gyors elalvást leginkább az segíti elő, ha 
teljesen sötét van a baba szobájában. ebből 
tudja a picur, hogy alvás- és nem játék- vagy 
evésidő van. ébredés után napszaktól füg-
getlenül mindig húzzuk el a függönyt, hogy 
érezze a különbséget. 

Vegyük ki időben a cumit!

Amennyiben a baba könnyebben 
elalszik úgy, ha cumi van a szájában, érdemes 
figyelnünk, és kivennünk azt elalvás után, 
hogy később már ne ébredjen fel azért, mert 
kiesett a szájából vagy rossz helyen van a kis-
ágyban a cumi. 

babamasszázsra fel!

Egy kutatás bebizonyította, hogy azok a ba-
bák, akiket elalvás előtt 15 percig masszíroztak, 
könnyebben álomba szenderülnek, mint azok, 
akiket nem, így ha jót akarunk magunknak és 
a babának, akkor ezt érdemes kihasználnunk. 

vessünK be bármit!

Tisztában vagyunk vele, hogy 
milyen egy olyan babával együtt 
élni, aki nem szeret aludni! Mind-
annyian voltunk már ebben a helyzetben, így 
tudjuk, hogy bármilyen praktika bevethető, 
ami hatásos lehet. egy dologra kell figyelni, a 
biztonságra. Ha ez megvan, akkor mindegy, 
hogy autós utaztatásról vagy egész éjjeles hin-
táztatásról van szó, senki nem vethet rád sem-
milyen követ. A lényeg, hogy el tudjon aludni 
a csöppség.

taf toys Zenélő 
Éjszakai fÉny
- zenélő játék, egyben éjszakai fény
- zenék és természeti hangok lejátszása
- kivehető zenélő készülék
- a rágóka meghúzásával vagy a fénygömb  
  megnyomásával aktiválható
- szülő és baba is bekapcsolhatja
- 3 db aa elemmel működtethető (nem tartozék)
- cikkszám: 11795 bagoly, 11785 egér, 11775 csacsi

magazin ár: 
7.990 Ft
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a magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.

most együtt csak: 
24.990 Ft

fillikiD takaró

magazin ár: 
2.690 Ft

- felső oldal: 80% pamut/
  20% poliészter
- alsó oldal: 100% poliészter
- méret: 75 x 75 cm

- matrac alatti szenzorpad elhelyezés
- teljes matracfelületen történő érzékelés
- 15 másodperc után előjelzés
- 20 mp után akusztikus és vizuális riasztás
- 5 fokozatú érzékenység-szabályozás
- működtetés elemről
- gyenge elemfeszültség-kijelzés

angelcare ac-300 légZésfigyelő kétlapos 
érZékelővel és captiva pelenkatárolóval

+

magazin ár: 
5.999 Ft

momert 1762 Digitális 
Éjszakai fÉny És
sZobahőmérő
- éjszakai fény, hőmérsékletnek 
  megfelelő színváltoztatással
- szobahőmérő funkció
- lcd kijelző háttérfénnyel
- kék fény 14 °c alatt, zöld 
  fény 15-20 °c, narancs fény 
  21-26 °c, piros fény 27 °c felett
- hőmérési tartomány: 0 °c~50 °c
- pontosság: +/-1 °c
- micro usb-vel tölthető 
  akkumulátor



Használt pelenka-
tároló rendszer

Angelcare légzésfigyelők és babaőrzők Snuza mobil
légzésfigyelő

Szívhanghallgató

Nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

A nyugalom jár 
Önnek!
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mi szülők tudjuk, hogy minden cselekvésünket, 
döntésünket és tettünket az a törekvés hatja át, 
hogy az ő életük még jobb legyen, számukra még 
többet tudjunk nyújtani. de a kérdés az, hogy vajon 
ők mennyire érzik azt, hogy szeretjük őket. 

gary chapman és ross campbell „gyerekekre han-
golva” című könyvében részletesen ír az 5 szere-
tetnyelvről, amelyen a gyerekek kommunikálnak a 
felnőttekkel. azt írják, hogy mindegyik gyerek mind 
az öt típusú szeretetnyelvet használja, de minden-
kinek van egy saját, számára legfontosabb nyelve az 
5 közül. ez az, amitől a leginkább boldoggá válik, 
ami a legjobban feltölti a szeretettankját. Ez azért 
fontos, mert ha szeretve érzi magát, akkor a gyer-

mek boldogabbá, közreműködőbbé és könnyebben  
taníthatóvá válik. 

a legegyszerűbben az alábbi három kér-
dés megválaszolásával tudjuk eldönte-
ni, hogy mi a gyermekük szeretetnyelve:

• Hogyan mutatja ki a gyermeked, hogy 
szeret téged?

• Mit kér a leggyakrabban?
• mitől kezd el csillogni a szeme?

Amennyiben sikerül megállapítanod a fenti kérdé-
sek nyomán, hogy melyik szeretetnyelv áll a gyer-
mekedhez a legközelebb, sokkal könnyebben tudsz 

A kiegyensúlyozott gyermekkor mindig A szülő-gyerek közötti sze-
retetkapcsolaton múlik. amennyiben nyugodt és boldog pillana-
tokAt szeretnénk számukrA biztosítAni, törekednünk kell ArrA, 

hogy ugyAnAzt A szeretetnyelvet beszéljük, Amit ők. 

mi a szeretetnyelve? 
a te gyermekednek



számára örömet okozni, és könnyebben el tudsz jutni vele a 
feltétel nélküli bizalom állapotába. 

Szeretetnyelv:  
Fizikai kontaktuS

Az egyik legkönnyebben kimutatható szeretetnyelv az egy-
más közötti érintés. A legtöbb gyerek fogékony erre a szere-
tetformára, de vannak gyerekek, akiknek erre van a megerő-
sítéshez a legnagyobb szükségük. 

6 módja, hogy kimutassuk a szeretetünket olyan gyerekek 
felé, akinek a szeretetnyelve a fizikai kontaktus.

• Fogd meg a kezét, ha egymás mellett mentek,  
vagy éppen történetet mesél. 

• ölelkezzetek és puszilkodjatok sűrűn. 
• üljetek egymáshoz közel vagy akár ültesd  

az öledbe, amikor rá figyelsz. 
• Érintsd meg a vállát beszéd közben vagy  

amikor kérsz tőle valamit. 
• kérdezd meg tőle gyakran, hogy szeretne-e  

egy ölelést vagy esetleg puszit kapni.
• Találjatok ki egy titkos kézfogást,  

ami csak rátok jellemző. 

Szeretetnyelv:  
szóbeli megerősítÉs

Minden gyereknek szüksége van bátorító szavakra és pozitív 
iránymutatásra. ezek a szavak erősítik a gyermek lelkét, és 
tudatosítják benne a biztonság érzetét. néhány gyerek eb-
ből érzi legjobban a szeretet erejét. fontos tudnunk, hogy 
a kritizálás és az agresszívabb hangnem kifejezetten ártó le-
het azon gyerekek számára, akiknek szeretetnyelve a szóbeli 
megerősítés. 

6 módja, hogy kimutassuk a szeretetünket olyan gyerekek 
felé, akinek a szeretetnyelve a szóbeli megerősítés. 

• Adj a gyermeknek egy kedves becenevet. 
• Hagyj aranyos üzenetet a füzetében vagy az ebédes 

dobozában. 
• gyakran mondd el neki, hogy „szeretlek”.
• erősítsd meg abban, hogy mely tulajdonságait 

szereted a legjobban.
• Mindig dicsérd meg az elért eredményeit.
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• Mondd el neki, hogy büszke 
vagy rá. 

Szeretetnyelv:  
minősÉgi idő

minőségi időt eltölteni a gyermekünkkel, 
amikor tényleg csak rá koncentrálunk 
egy igazán csodálatos ajándék, ami azt 
mondja a gyermek felé, hogy „fontos 
vagy nekem, szeretek veled együtt lenni”.

6 módja, hogy kimutassuk a szerete-
tünket olyan gyerekek felé, akinek a sze-
retetnyelve a minőségi idő.

• játssz vele hosszan, megszakí-
tás nélkül. 

• Olvassatok együtt. 
• Menj vele különleges  

apa/anya napra. 
• Engedd, hogy a gyermeked 

döntse el, hogy mivel töltsétek 
el a közös programot. 

• főzzetek együtt vacsorát a 
családnak. 

• Találjatok ki közös  
hagyományokat. 

Szeretetnyelv:  
ajándékozáS

Minden gyermek szereti az ajándékokat, 
de azok a kicsik, akiknek a szeretetnyelve 
az ajándékozás, nem a tárgyakat gyűjtik, 
hanem az ajándék mögötti szándékot 
szeretik érezni. aminek jelentése: „azzal, 
hogy adok neked valamit, gondoltam 
Rád, vagyis nagyon szeretlek Téged. Az 
ajándék ára ezeknek a gyerekeknek nem 
fontos. 

6 módja, hogy kimutassuk a szerete-
tünket olyan gyerekek felé, akinek a sze-
retetnyelve az ajándékozás.

• Küldj neki emailt. 
• Készíts neki egy kuponfüzetet, 

amiben a kuponokat a ked-

venc elfoglaltságaira válthatja 
be.

• Készíts neki személyre szabott 
apró ajándékokat. 

• hordjatok közös, „barátság” 
karkötőt. 

• gyűjtsetek matricákat közö-
sen. 

• Minden évben jelöljetek ki sa-
ját, különleges ünnepnapokat.

Szeretetnyelv:  
SzíveSSégek

A szívesség szóban benne van a lényeg, 
hogy szívből és szeretetből tesszük. ez 
nem jelent semmilyen extra, különleges 
megengedést a gyermek felé, csak any-
nyit, hogy a tetteinkkel azt kommuni-
káljuk fel: „sokat jelentesz a számomra. 
segíteni szeretnék neked.” ez a gyere-
keket arra motiválja, hogy mások felé is 
tegyenek ilyen szívességeket. 

6 módja, hogy kimutassuk a szerete-
tünket olyan gyerekek felé, akinek a sze-
retetnyelve a szívességek:

• Segíts neki a házi és szorgalmi 
feladatában.

• javíts meg egy játékot, amit 
szeret, és fontos számára.

• Készíts csak számára valami-
lyen különleges ételt. 

• Taníts meg neki dolgokat, 
mint biciklizés vagy akár kö-
tés.  

• Mutasd ki, hogy mennyire 
szeretsz a vele kapcsolatos 
dolgokkal és ügyekkel foglal-
kozni.  

• Adj neki egy meleg takarót 
vagy törölközőt a szárítóról 
egy hideg napon. 

Kiss Gabriella
coach, tanácsadó



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

TARTAlMA: alumínium vázas babakocsi megfordítható sportrésszel, mózeskosár, area 0+ autós hordozó. ál-
lítható, puha, bőrhatású anyaggal borított tolókar. felfújható, könnyen levehető hátsó kerekek fém csapággyal, 
fixálható bolygókerék elöl, központi fék, lágy első és hátsó felfüggesztés; egy kézzel könnyedén 4 pozícióba 
állítható háttámla. állítható lábtartó, levehető kapaszkodó, megerősített ülés, 5 pontos biztonsági öv. elegáns 
megjelenés kifordítható naptetővel és lábzsákkal, mindkettő szúnyoghálóval. a huzat levehető, 30 °c-on mos-
ható. bármely irányba felszerelt ülőrésszel kompakt méretűre, lapra csukható, hordozófüllel felszerelt. tarto-
zékok: naptető, lábzsák, esővédő, pelenkázótáska, tágas bevásárlókosár praktikus nyitórendszerrel.

Dinamico
multifunkciós babakocsi

magazin ár:
179.990 Ft
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thermobaby babytop etetősZék

magazin ár: 
8.990 Ft

- kicsi, kényelmes, székre helyezhető
- későbbiekben gyerekszékként használható
- két biztonsági övet tartalmaz, az egyik a 
  székhez rögzítéshez, a másik pedig a 
  gyermek bekötéséhez szükséges
- könnyű össze- és szétszerelhetőség

fisher-price cosmo 
gyerekülÉs

magazin ár: 
20.990 Ft

- 0-18 kg-ig használható
- az autósülés több fokozatban dönthető
- ülésszűkítő és fejszűkítő
- kitűnő csípő-, oldal- és fejvédelem
- 5 pontos biztonsági öv
- vállpánton állítható övfeszítés
- a váz dupla héjszerkezetű
- levehető és mosható 
  huzat

badabulle bevásárló-
kocsi ülésvédő
Higiénikus és kényelmes 
módja annak, hogy a gyer-
mekkel együtt vásároljon a 
család. 

fogzást könnyítő rágókával 
és gyűrűs játékkal van el-
látva. magazin ár:

5.990 Ft

a magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.



fisher-price cosmo 
gyerekülÉs Chicco Red Bullet & Chicco Pink Arrow 

fémvázas futóbicikli

mindenütt,  ahol csak baba van

0-18 kg

•   ultrakönnyű, strapabiztos fém váz
•   állítható ülőnyereg- és kormánymagasság
•   max. 25 kg testsúlyig
•   méret: 12x45x60 cm

3-5 év

magazin ár
  11.990 Ft

TILI-TOLI 
járást segítő játék

9 hó+
•   vidám dallamot ad járás közben
•   bedobós játék a front oldalán
•   2 db AA 1.5V elemmel működik (nem tartozék)

magazin ár
  11.990 Ft

BLUE SKY

BLACK

SILVER

RACE
   

ELETTA COMFORT  0/1.

•   gerinctámasztós szűkítő betét újszülötteknek
•   ülőfelülete egyedire formázott és teljesen párnázott
•   4 magassági fokozatba állítható belső 5-pontos biztonsági öv
•   4 pozícióba dönthető
•   ECE R44/04 szabvány

Újszülöttkortól kb. 4 éven át használható. 
1 éves korig menetiránynak háttal kell bekötni, 
majd menetiránnyal azonos irányban használható 4 éves korig. 

magazin ár
  37.990 Ft
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tavaszi uv-sugárzás
évről évre egyre erősebb az uva és uvb sugárzás. amikor 
odakint még nem tombol a nyár, esetleg még csípős is lehet 
az idő, de már hét ágra süt a nap, gondolnunk kell a sugár-
zás veszélyeire, hiszen a nap ereje már ilyenkor is elég nagy.
Ha sétára vagy a kertbe megyünk, nagyon fontos, hogy 
előtte gondoskodjunk a bőr védelméről.

Használjunk fÉnyvÉdős krÉmet!
indulás előtt legalább fél órával kenjük be a baba arcát és 
kezét megfelelő faktorszámú, kifejezetten gyerekek részére 
készült védőkrémmel, mert már a tavaszi napsugarak is 
okozhatnak bőrpírt.

ne Feledkezzünk
meg a Sapkáról! 
Egyrészt véd a hideg ellen (piciknek lehet ez 
akár többrétegű), másrészt védi a fejet az erős 
sugárzástól.

legyen ottHon  
Hidratáló krém! 
A tavaszi séta után is érdemes hidratáló vagy 
időjáráskrémmel bekenni a bababőrt, ezzel 
megelőzhetjük a kiszáradást.

napSzemüveg? 
igen, akár a kicsiknek is. nem csak nyáron, 
tavasszal is lehet olyan erős a sugárzás, ami 
a szemnek is árthat. Vásároljunk babáknak 
való napszemüveget, de csakis szaküzletben, 
nehogy silány minőségű darabot fogjunk ki, 
ami akár a látásnak is árthat.

napernyő a babakocsira. 
a karonülő babák után még nem kell szalad-
gálni, így velük picit könnyebb dolga van az 
szülőknek. ha babakocsival sétálunk, a fény-
védő krémek mellett érdemes beruházni egy 
egyszerű napernyőre, ami már akkor is nagy 
segítség, ha éppen nem uv szűrős anyagból 
készült. 

belső Védelem

Víz és vitaminok. ne gondoljunk 
semmi bonyolultra, egyszerűen 

figyeljünk a megfelelő mennyiségű 
folyadék rendszeres bevitelére, és 

lehetőleg friss zöldségekkel és gyü-
mölcsökkel vigyük be a szükséges 

vitaminokat.



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

nania Dream animals
ülÉsmagasító

Disney beone 
bÉbihorDozó

magazin ár: 
15.990 Ft

magazin ár: 
3.990 Ft

- 0-13 kg-ig használható
- puha, párnázott belső rész
- hárompontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel 

cam portofino 
babakocsi
- 0-36 hónapos korig használható
- könnyű súlyú, mindössze 6,5 kg
- ultra kompakt: csak 89 cm
- 4 pozícióban dönthető háttámla
- 5 pontos biztonsági öv
- állítható magasságú tolókar
- állítható lábtartó
- levehető kapaszkodó

tartozékok: naptető kihajtható 
napellenzővel, lábzsák, esővédő,
bevásárlókosár. 

magazin ár: 
39.990 Ft

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

Disney beline gyerekülÉs

magazin ár: 
15.990 Ft

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



ÚJ ÖKO Zsebes 
Rugalmas hordozókendő : 

tökéletesen puha ölelés, újszülött 
kortól egészen 8 kg súlyig.

ÚJ ÖKO Állítható 
Kendős  Csatos babahordozó: 

kényelmes, egyszerű, biztonságos 
megoldás újszülött kortól egészen 
1,5 éves korig.

nandu

www.nandu-wrap.com

Rugalmas

hordozókendő 

Csatos

babahordozó

Babahordozók

Az újszülöttek ösztönösen vágynak a közelségre. A 
szülő jelenléte, leginkább az anya, az életben mara-
dást jelenti számára. Az érintés, a testi kontaktus 
nyújt védelmet és biztonságot, ez teszi lehetővé szük-
ségletei kielégítését. Ha a baba nem tud odamenni, 
az édesanyát veszi rá, hogy érte menjen. Szinte lehe-
tetlen ellenállni a pici mosolyának és nagyon nehéz 
otthagyni egy síró újszülöttet.

Mit tehetünk azért, hogy a gyermekünk biztonsággal 
kötődjön hozzánk és majd későbbiekben másokhoz? 
legyünk fogékonyak a jelzéseire, gyorsan, empatiku-
san és érzékenyen reagáljunk az igényeire, legyünk 
válaszkészek és baj esetén elérhetőek legyünk. a gya-
korlatban ez azt jelenti, hogy ringassuk, lehetőség 

szerint hordozzuk, beszéljünk hozzá, törődjünk vele, 
érzékenységgel forduljunk felé, reagáljunk a jelzései-
re, vegyük fel, ha sír. 

Egy kisgyermek 3 éves koráig összeköttetésben 
van az édesanyjával. az első időszakban a baba a  
legtöbbet vele van, ekkor ez a legfontosabb kapcso-
lat számára. a gyermek 3 éves kora előtt, nagyon 
kevés dologra emlékszik, azonban a teste emléke-
zik és az érzelmi memóriája már ekkor is műkö-
dik.  Adjuk meg a baba és magunk számára is az 
esélyt arra, hogy teljes, kiegyensúlyozott életet tudjon 
kezdeni, tudjunk élni. nagy segítséget nyújt ebben  
a hordozás is. Kósa Kata

www.nandu-wrap.com



nania befix animals
gyerekülÉs

bellelli mr fox 
clever kerékpárülés

magazin ár: 
10.990 Ft

- 15-36 kg-ig ajánlott autósülés
- a fejtámla állítható
- ülésmagasítóként is használható
- a huzat levehető és mosható
- a háttámla felveszi az autó 
  ülésének dőlésszögét

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
- széles lábvédő rész

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

gmini granD kÉtfunkciós babakocsi

ajánlott fogy. ár: 
86.990 Ft

tartozékok: babakocsi váz, sportrész (mózeskosárrá alakítható), 
bevásárlókosár. a babakocsi levehető védőkarfával, állítható láb-
tartóval és levehető kupolával van ellátva. a sportrész 5 pontos 
biztonsági övvel rendelkezik. fékezhetőek a hátsó kerekei és na-
gyon egyszerűen összecsukható. maxi-cosi adapter segítségével 
kompatibilis a besafe  és maxi-cosi hordozókkal. 
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taf toys clip-on 
pram toy babakocsi 

játÉk

Drewex kuba kiságy

magazin ár: 
1.990 Ft

taf toys  
reZgő-csörgő
lenyűgöző mozgás és hang rezgéskor. 
számos lehetőséget kínál fogásra és 
rágcsálásra. könnyen csatolható műanyag 
gyűrű. méret: 20 cm

magazin ár: 
12.990 Ft

mikor állj neki a 
készülődésnek?

4-6 héttel a szülés előtt érdemes 
a pároddal leülnöd, és összeállí-
tanod azoknak az eszközöknek a 
listáját, amire szükséged lesz a 
baba érkezéséig. Érdemes szak-
boltokat választanod a beszer-
zéshez, mert ott az eladók sok 
haszos ötletet tudnak arra adni, 
hogy miből mennyit érdemes 
megvásárolnod és mit érdemes 
kölcsönöznöd.  ne felejtsd el, 
kérdezz és próbálj ki mindent 
bátran, hogy a legjobbat tudd a 
baba számára választani. 

a bájos, puha, nagy figurák sok meglepetést 
tartogatnak. Újszülött kortól ajánljuk. könnyű 
a széles pánttal a babakocsira, bébihordozóra, 

babaágyra helyezni. cikkszám: 11685

- matrac nélkül
- borovi fenyőből készült
- 60 x 120 cm
- állítható magasságú ágyrács
- oldalrácsból két pálca kivehető
- speciális felületkezelés
- gyermekekre ártalmas anyagot nem tartalmaz 

magazin ár: 
3.990 Ft

cikkszám:
11855 - bagoly
11865 - majom
11845 - nyúl



inDowooDs nicolas ajtórács
magazin ár: 
12.990 Ft

- természetes fa anyagból készült
- mérete: 78,5 cm és 113,5 cm-ig állítható

- egy kézzel is nyitható
- változtatható nyitási irány

- mindkét irányból nyitásgátlóval ellátva

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

biztonságban az autóban:  
BeSafe magzatvédő öv 

használata rendkívül egyszerű és praktikus, 
mert a biztonsági övet a pocak alá vezeti, így 
erős fékezéskor, netán egy ütközés bekövet-
keztekor a lassulási energia nem a hasat, ha-
nem a medencecsontot terheli. a magzatvédő 
öv a világ minden táján rendkívül népszerű, 
mert fokozza a kismama utazási komfortját, 
és megfelelő használat mellett csökkenti az 
erős fékezés és az autóbalesetek által bekö-
vetkezett sérüléseket mind a babánál, mind 
a mamánál! 

magazin ár:
8.990 Ft

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

Amint a baba elkezd kúszni, a kí-
váncsisága minden iránt felkelti az 
érdeklődését, legyen szó a lépcsőről, 
vagy akár a konyhai főzés folyama-
táról. Mivel az egész lakást lehetet-
len bababiztossá tenni, hatalmas 
segítség lehet a megfelelő ajtórács 
kiválasztása. Fontos, hogy könnyen 
fel- és átszerelhető legyen, és egy-
szerűen ki lehessen mindkét irány-
ból nyitni.
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a magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.

cam sonnolento elektromos hinta

magazin ár: 
27.990 Ft

- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- vidám mintájú, puha, lélegző huzat, 
  szűkítőbetéttel
- ötpontos biztonsági öv
- 3 sebességű hintáztató
- automata időzítő kapcsoló 
- 5 megnyugtató dallam
- 3 természeti hang
- állítható hangerő
- csúszásmentes lábak
- elemmel működik
- levehető, mosható huzat



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

cam giocando bébikomp

magazin ár: 
17.990 Ft

nattou plüss 
csörgő

nattou plüss baby 
on boarD

fillikid játsZósZőnyeg

magazin ár: 
2.990 Ft

magazin ár: 
2.990 Ft

- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól

Két tapadókorong segítségével könnyen 
az autó ablakára helyezhető kedves plüss-
állatka. több színben és figurával.

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

magazin ár: 
7.990 Ft

- 3 pozícióba állítható magasság
- elemmel működik
- levehető játszótálca fényekkel
  és hangokkal
- egyszerűen összecsukható
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a magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.

magazin ár: 
790 Ft

magazin ár: 
990 Ft

magazin ár: 
1.990 Ft

babyono csörgő

Dorex 
hinta

babyono puha 
plüss sípoló
A játék illeszkedik a baba kicsi kezé-
hez. Amikor rázza a játékot, a kicsi 
érdekes sípolást fog hallani. 

- magas háttámlával
- fix kerettel
- erős kötéllel
- dudával

Mérete: 
36x40x31 cm

magazin ár: 
18.990 Ft

taf toys játsZósZőnyeg 
játékhíddal és párnával
- kerek, extra vastag játszószőnyeg
- a függő játékok puha anyagból készültek
- tummy-time párna, ami a hason fekvő 
  baba felsőtestét megtámasztja, hogy 
  szemlélődhessen a fejét felemelve
- egyedi csíptető a szőnyegen 
  és a játékhídon
- babatükör, forgó labda, 
  harangozó pálma formájú játék, 
  amelyek felcsíptethetőek
- cikkszám: 11645

- fejleszti a tapintást és az érzékelést
- megtanítja felismerni a 
  különböző formákat és színeket
- a könnyű anyag
- a játék formája a pici 
  kezekhez igazodik



Kisgyermekes anyaként pontosan tudom, mi-
lyen kihívás a húsvét környékén ellenállni gyer-
mekeid könyörgésének, hogy ejtsétek rabul a 
húsvéti nyuszit, és tartsátok meg. 

„de anyaaaaa! Úgyis olyan kicsi, elfér a szo-
bámban!” – ismerős? hihetetlen kreativitással 
találnak ki érveket, hogy miért is kellene nek-
tek nyulat tartanotok. Persze a piac mellett a 
katrondobozokból kikukucskáló, tündéri, pár 
hetes szőrmókok sem a te dolgodat könnyítik… 
Azt vettem észre, hogy egyre többen tartanak 
szobakedvencként is nyuszit. Egy nyúlgazdi pél-
dául viccesen megjegyezte, hogy ő kutya helyett 
tartja a tapsifülest, mert van olyan okos, mint 
egy blöki, viszont nem ugat és nem harap!

egyébként alátámaszthatom:  
meglepően jól képezhető, okos  

jószágok. például  

szobAtisztAságrA is nevelhetőek. 
mielőtt azonban rohannál beszerezni gyereked-
nek egy új kedvencet, azért azt hadd mond-
jam el, hogy van még néhány nem elhanya-
golható tudnivaló róluk. Például kicsi gyerekek 
mellé (4 év alatt) nem ajánlanám, mert elég 
stresszérzékeny állatok, és ha a kicsi durvábban 
nyúl hozzájuk, akár sokkot is kaphatnak.

Egy nyuszi átlagban 8-10 évig él. Szóval nem 
pár hónapra kell berendezkedni. Például nya-
raláskor meg kell tudni szervezni, hogy ki fog 
rájuk vigyázni, hacsak nem viszitek mindenhova 

magatokkal a szőrös családtagokat is. költségek szem-
pontjából a nyuszik árán kívül még számolni kell a felszere-
lések árával (ketrec, etető- és itatóedények, alom, eledel), és 
évente kétszer ajánlatos oltatni őket. 

Ha pedig megbetegszenek, bizony az állatorvo-
si költségeik is bőven meghaladhatják a nyuszi árát.  
sajnos adódnak a - sokszor nem megfelelő - takarmá-
nyozásból és tartásból eredő problémák. Például túlnő a 
foguk, amit reszelni kell, tályogok alakulhatnak ki, ami-
ket nehéz meggyógyítani, és hasmenés is kialakulhat, ha 
rosszul eteted őket.

egy állatorvos tanácsai, 
mielőtt a nyúlvásárlás 

mellett döntenénk

Élő nyuszit 
HúSvétra?



Ezen kívül az se tévesszen meg, hogy ketrecben 
„lakik”. ettől még fontos nekik szabad mozgást is 
biztosítani - persze felügyelettel, ha ez a lakásban 
történik -, és nagyon meghálálják, ha foglalkoztok is 
vele. a lakásban „legeltetést” nagyon körültekintően 
kell megszervezni, mert könnyen megrágcsálhatnak 
bármit, például a vezetékeket is!

ha sokat foglalkoztok vele, tanítjátok őket, valóban 
kedves, aranyos kis társakat kaphattok a tapsik sze-
mélyében. És a gyerekeket is sok mindenre megtanít-
ják: felelősségre, odafigyelésre, és arra, hogy hogyan 
kell úgy szeretni, hogy az a másik félnek is jó legyen. 

Mert ha már nyulat veszel, vegyél legalább ket-
tőt! szeretik a társaságot, és így akkor sem 
lesznek magányosak, ha a kétlábú család-

tagoknak egyéb bokros teendőik adódnak. 

felmerül még a kérdés: milyen fajtát? 

mindenképpen álló fülűt javaslok, mert a lógó fü-
lűeknél gyakran probléma a fülgyulladás. akinek 
pedig nincs túl nagy helye, válasszon törpenyulat!

ha úgy érzed, nektek találták ki a 
nyuszitartást, a  www.vitapet.hu olda-
lon olvAshAtsz pár kezdő nyúltArtók-
nAk szóló jó tAnácsot. és még vAlAmi.

Ha kicsit is úgy érzed, nem ideális háziállat számo-
tokra a nyuszi, ne legyen lelkifurdalásod! Ahogy a 
rágcsamentők frappáns plakátja szól: karácsonyra 
sem vettél rénszarvast. Miért vennél Húsvétkor?

dr. demjén zsófia - állatorvos 
www.arivet.hu

békés, nyuszikban gazdag  
hÚsvéti ünnePeket kívánok!

És hogy miért többes számban  
írtam róluk? 



Szuper játékokat hoz a nyuSzi!

WoW rozi hintója 
- királyi hintó klip-klop hanggal

- kivehető hercegi pár és lófigura
- 1,5 éves kortól ajánlott

alex tapaSSz a cSempére

Alex spriccelő játék

oopS mágneSeS fa figura WoW Felix, A tűzoltóhAjó

WoW robbie, a verSeny-
autó éS jenSon 

2.490 ft

- tartós és biztonságos
- kivehető figura
- lendkerekes versenyautó 
- valósághű motorhanggal
- 1,5 éves kortól ajánlott

2.190 ft 2.490 ft

2.490 ft

Kapható típusoK:
Dínók, cikkszám: 700D
Dzsungel, cikkszám: 700J
Közlekedés, cikkszám: 700T
Farm, cikkszám: 700F

cikkszám: 
16007.21 1.390 ft

2.990 ft
Cikkszám: 804W, 

Cikkszám: 10305 

Cikkszám: 10339 

cikkszám: 631W, 

1.990 ft

1.990 ft
cikkszám: 635W

- úszó tűzoltóhajó
- gombnyomásra működő  
  fröcskölő vízsugarak
- kivehető tűzoltó figura
- 1,5 éves kortól ajánlott

cikkszám: 
16007.14

cikkszám: 
16007.11

cikkszám: 16007.22 Cikkszám: 1017 

- 4 db puha spriccelőt tartalmaz
- a spriccelők flatátmentes műanyagból készülnek
- 6 hónapos kortól ajánlott

- lebegnek a vízen vagy tapadnak a csempén
- tapadókorongos tárolózsákkal 
- 3 éves kortól ajánlott

- építőjáték vidám színekkel és kemény fából
- négy darabból alakítható ki 
- 1 éves kortól ajánlott 

Az oldalon szereplő árak kedvezményes magazin árak, melyek 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.



maltex zsiráfos káD

magazin ár: 
2.690 Ft

- újszülött kortól használható
- anyaga: polipropilén
- 100 cm-es babakád

badabulle wc-sZűkítő

magazin ár: 
4.990 Ft

univerzális Wc-szűkítő, a legtöbb szabvány 
méretű Wc-n használható.

maltex zsiráfos
Zenélő bili
Ergonomikus kialakítású bili, aminek ha az alja nedvesség-
gel érintkezik, kedves dallamot kezd játszani.

magazin ár: 
1.190 Ft
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maltex zsiráfos 
pelenkatároló vödör

Dorex bilis trónszÉk

maltex zsiráfos bili

magazin ár: 
1.190 Ft

magazin ár: 
890 Ft

magazin ár: 
699 Ft

Ergonómikus ki-
alakítású, mintás, 
műanyag bili. bézs, 
barna, kék, fehér és 
rózsaszín színben 
kapható.

otthon is 
biztonságban!
ne Hagyd egyedül!

Egy kisbabát soha semmilyen körül-
mények között nem lehet teljesen 
egyedül hagyni. Még alvás közben is 
érdemes bébiőrzővel megfigyelni, hogy 
tudjuk, ha valami baja van. Amint 
pedig elkezd kúszni-mászni, minden-
képpen érdemes bababiztossá tenni a 
lakást, mert nem is tudjuk elképzelni, 
hogy mi mindent ki tud találni, amikor 
egyedül van. 
érdemes a babaszobán kívül a fürdő-
szobát, a konyhát és a nappalit is át-
nézni, nehogy valami sérülést tudjon 
neki okozni. 

ne roHanj azonnal Hozzá!

a babák sokszor elesnek, főleg abban 
az időszakban, amikor az első bizony-
talan lépteiket teszik meg. Sokszor 
ezek az esések egyáltalán nem komo-
lyak, még ijedtséget sem okoznak ne-
kik, ezért érdemes megvárni, hogyan 
reagálnak a landolás után. Akkor menj 
oda hozzá, ha sír vagy odahív. 

tegyük izgalmaSSá!

Egy unatkozó gyerekkel sokkal köny-
nyebben történnek balesetek, így a 
saját biztonságuk érdekében az a leg-
jobb, ha lefoglaljuk őket az idő nagy 
részében. Amennyiben a baba nem 
szeret hosszan fürdeni, akkor érdemes 
izgalmas és színes fürdőjátékokkal le-
kötni a figyelmét. a legegyszerűbb, ha 
egy biztonságos babatartót használunk 
a fürdetéshez, így kényelmesen, mind-
két kezünkkel tudunk vele játszani.

badabulle wc-sZűkítő

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom: 10 liter
- méretei: 35,5 x 25,5 x 26 cm

- könnyen tisztítható
- különböző színekben kapható

- méret: 32,5x31,5x35 cm



cam stilo etetősZék

ajánlott fogy. ár: 
15.990 Ft

dr. brown’s itatópohár 
puha csőrrel

magazin ár: 
1.490 Ft

- könnyen kinyitható és 
  összecsukható
- levehető etetőtálca
- hárompontos biztonsági öv
- a könnyebb tárolhatóság 
  érdekében lapra csukható
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- szívás hatására engedi át a folyadékot,
  így biztosítva a csepegésmentességet
- a puha itatócsőr óvja a babaínyt
- a poharak BPA mentesek

válasZtható sZínek:

A kép illusztráció. a szopási reflex a születés pillanatától biztosítja azt, 
hogy a babák enni tudjanak. Mindegy, hogy az anya-
mellből vagy cumisüvegből jutnak táplálékhoz, ők 
ösztönből tudják, hogy kell enni. amíg az itatást is 
cumisüvegből oldjuk meg, nincs semmi különbség, 
viszont 6 hónapos kortól már be lehet vezetni az 
itató- vagy tanulópohárból való ivást.

az első lépés mindig a puha, szilikoncsőrös itató-
pohár legyen, mert nem bántja, irritálja a fogzástól 
amúgy is duzzadt, érzékeny babaínyt. nem kell fél-
ni a balesetektől sem, mert ezek a poharak olyan 
szeleppel vannak ellátva, ami csak akkor engedi át a 
folyadékot, ha a baba megszívja. 

ha már nincs szükség a puha csőrre, vagy azt látjuk, 
hogy a baba már elrágcsálja a szilikont, nyugodtan 
lehet váltani kemény csőrű pohárra. ezeket általában 
9 hónapos kortól ajánlják, már egy kicsivel nagyobb 
űrtartalommal.

tanítsuk meg inni a babát!
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mindenki tudja, hogy a világon a legtermészetesebb dolog a szoPtatás. 
gyermekednek joga van ott szoPni, ahol éhes lesz és ahol te hajlandó vagy mellre 

tenni őt. tudnod kell, hogy abban az esetben, ha erre nincs lehetőséged, akkor 
babád egészséges fejlődéshez való joga sérül! akkor, ha szoPtatott Picid állandó 

közelségére vágysz, vidd magaddal vásárolni, sétálni, fodrászhoz, temPlomba, 
találkozóra vagy akár konferenciára. lehet, hogy javaslatom szokatlan, de 

kérlek Próbáld meg.  azért mert kisbabád van, nem lehetsz „otthonod rabja”, mert 
az senkinek sem lesz jó. 

Szoptatott kisbabával úton lenni nagyon praktikus, 
hiszen mindig van friss, optimális összetételű és 
mennyiségű táplálék, ha a pici megéhezik. sok 
édesanya érzi kellemetlennek, fárasztónak, szervezést 
igénylőnek és gyakran higiénésen nem megfelelőnek, 
a nyilvános helyen való szoptatást. Az emberek 
közül többen zavarban vannak, kényelmetlenül 
érzik magukat, ha szoptatató édesanyát látnak. jó 
esetben próbálnak máshová nézni, de előfordul az 
is, hogy kellemetlen, bántó megjegyzéseket tesznek. 
olyan durva helyzetek is előfordulnak, amikor a 
Wc-be irányítják a mamát a babával, pedig az a 
helyszín alkalmatlan a táplálkozásra még felnőttek 
esetében is, pici babáknak pedig főleg. a mamák 
közül sokan saját otthonukban, családtagjaik előtt 
sem szoptatnak szívesen. Az otthontól távol pedig a 

mamáknak jelentős tervezést, szervezést okoz olyan 
hely találása, ahol kettesben lehetnek. Tiszta, nyugodt 
helyszín az ideális a szoptatáshoz. A kizárólagosan 
csak szopó csecsemők, gyakrabban igénylik az evést 
és nem is mindig azonos időközönként. akkor, ha 
az éhség első jeleire nem tudod megszoptatni a 
babát, akkor a kicsi egyre nyugtalanabb lesz, majd 
hangos bömbölésben fog kitörni, ezzel mindenkinek 
a figyelmét rátok vonva. ilyenkor szólalnak meg a 
„jóakarók”, miért csavarogsz ilyen kicsi gyerekkel? 

GYED Extra és a szoptatás

gyermeked, ha eléri a 6 hónapot visszamehetsz 
dolgozni úgy, hogy nem veszted el a gyed-et. 
Szerencsés lenne, ha ez a döntés nem menne az 

szoptatás
nyilvános

hElYEn
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anyatejes táplálás rovására. A munkahelyeken 
általában el tudsz vonulni nyugodtabb helyre, 
mint pl. a konyhába, hogy lefejd a tejet. Megoldást 
kell arra találnod, hogy fejés közben a kollégák ne 
láthassák fedetlen kebledet.

Megoldás a szoptatókendő?!

a szoptatókendő használatával játszótéren, családi 
és baráti találkozón, munkahelyen, strandon, 
bármilyen összejövetelen, vagy amerre ügyeidet 
intézed a babáddal együtt, diszkréten meg tudod  
őt szoptatni. ez a kendő különösen hasznos, ha 
nem akarsz kimondottan szoptatós mamáknak 
varrt ruhákat hordani.

Milyen a jó szoptatókendő?

nyakkivágásánál elálljon, hogy folyamatosan 
lásd a babát és szemkontaktusban legyél vele. 
Ez nem csak biztonságot ad, de segíti a tejleadó 
reflex beindulását is! a babák szopás közben 
kimelegszenek, hiszen ők erőteljesen dolgoznak 
és  gyöngyöző izzadságcseppek jelennek meg pici 
orrocskájukon.  fontos, hogy a szoptatókendő 
anyaga átlélegző legyen, hogy ne okozza a kicsi  
túlmelegedését. A babák, ha nagyon melegük van, 
elalszanak, vagy idő előtt abbahagyják a szopást! 

A pelenkázótáskába is be kell, hogy férjen, és jó, ha 
az anyaga nem gyűrődő. alkalmas legyen arra is, 
hogy fodrásznál, munkahelyen, de szinte bárhol, a 
kendő takarásában intim módon lefejhesd a tejet. a 
szoptatókendő legyen könnyen mosható és gyorsan 
száradó anyagból készüljön. Tudd használni egyéb 
funkciókra is, mint pl. poncho-nak, az időjárás 
viszontagságainak kivédésére is mindkettőtöknek, 
a kényelem és a higiénia fokozására a babának 
útközben.

a nyilvános helyen történő szoptatás feltételeinek 
megoldatlansága miatt, ha a szoptatást elhalasztod, 
tejpangás, tejcsatorna elzáródás lehet a 
következménye.  legrosszabb esetben, ami sajnos 
nem ritka, sokan a szoptatás megszakítása mellett 
döntenek. 

kérlek, ne figyelj a rosszakarókra, szoptasd minél 
tovább babádat!

csetneki julianna - szülésznő, szakértő

clevamama 3 aZ 1-ben 
sZoptatókendő és úti 
takaró                                                              

magazin ár: 
7.990 Ft

- stílusos szoptatókendő
- napvédő, szélfogó és takaró 
  babahordozóhoz/autósüléshez
- párnázott csecsemő/gyermek 
  ülésvédő bevásárlókocsihoz
- mindkét oldalával használható
- 100% mikroszálas poliészter
- lime-zöld, rózsaszín és 
  kapri-kék színekben

bevásárlótáskával
együtt kapható!                                                            
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lansinoh kétfáZisú professZionális 
elektromos mellsZívó

most együtt csak: 
33.990 Ft

állítható 2 fázisÚ jaPán technológia
- stimuláló fázis: gyors, kis szívóerő beindítja 
  a tejleadó reflexet. 
- fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő

6 szíváserősség mindkét fázisban.

Különlegesen puha szilikon szívófeje hatékony 
szívást biztosít, miközben kíméli a mellbimbót, 
ezért érzékeny mellbimbójú édesanyáknak külö-
nösen ajánlott. 

Közvetlenül a cumisüvegbe fejhet, melynek 
speciális etetőcumija segít fenntartani a bevált 
szoptatási módot. 

a lansinoh már 30 éve segíti a tartós 
szoPtatást és élvezi az anyák bizalmát!

+ 2 Darab 
160 ml-es 
cumisüveg

+



magazin ár:
1.990 Ft

- dupla zár a cseppmentes tárolás érdekében
- a megtöltött tasak önmagában is megáll
- feliratozható
- 180 ml űrtartalom
- hűtőben és fagyasztóban is használható
- 25 db/csomag
- egységára: 79,6 ft/db

Dr. brown’s 
anyatejtároló tasak

fillikiD 
össZecsukható kád

aquella baby kupakos 
nedves törlőkendő

aquella kiDs baby, 
economic törlőkendő
72 darabos. Gyengéden és hatékonyan tisztítja a 
baba bőrét. alkoholmentes. nem okoz irritációt 
vagy allergiás reakciót. Klinikailag tesztelt. Egység-
ár: 4,15 ft/db

100 darabos nedves törlőkendő. Puha, vékony, 
alkoholmentes. tisztítja, hidratálja a bőrt. kamillás 
és levendulás változatban. egységár: 4,99 ft/db

ajánlott fogy. ár: 
299 Ft

magazin ár: 
11.990 Ft

ajánlott fogy. ár: 
499 Ft

Méretei: 80 x 45 x 23 
cm. Az összecsukható 
kemény műanyag baba-
fürdőkád egyetlen moz-
dulattal teljesen laposra 
összehajtható. A beépí-
tett leeresztőn keresztül 
a víz egyszerűen leen-
gedhető. a fillikid kádak 
nem tartalmaznak sem-
milyen egészségre ártal-
mas anyagot.



Élvezd
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legyünk most őszinték. nagyon sok nőnek felemás ér-
zései vannak a babavárással kapcsolatban a várandósság 
alatt, habár ezt csak ritkán mondják ki nyíltan. A reg-
geli rosszullétek, a megváltozott életmód és a hullám-
vasutazó hormonszint mind azt eredményezi, hogy ez 
az időszak egy különleges, mégis megterhelő időszak a 
kismama számára. Fontos, hogy mindig tudjuk, hogy a 
negatív és pozitív érzések keveredése a várandósságunk 
során teljesen normális dolog. de sok-sok olyan trükk 
van, amivel a babavárás időszakát könnyebbé tehetjük a 
magunk számára. Tehát épp itt az ideje, hogy eressz egy 
kád meleg vizet, beleönts habfürdőt és tovább olvass…

Készíts fotónaplót

Egy fotónapló készítése nagyon különleges 
élmény lesz számodra és a párod számá-
ra is. Az évek múlásával a gyermeked és 
a család is nagyon élvezni fogja a nézege-
tését. Mindig emlékeztetni fog arra, hogy 
mennyit változtál a terhesség alatt, milyen 
különleges pillanatokat éltél át. Segít szo-
rosabb köteléket alkotni a pocakodban sze-
replő ismeretlen ismerőssel. 

készíts fényképet a növekvő hasadról, írd  
bele, hogyan érezted magad, amikor a kék 
vonal megjelent a teszten, és örökíts meg 
minden olyan pillanatot, amit Te külön-
legesnek érzel vagy a pároddal csinálsz a 
nagy napra készülve. Kérd meg a család 
többi tagját és a kispapát is, hogy írják bele 
a gondolataikat.

a várandósságodat!



vigyázz a babára

Természetesen a várandósság ideje alatt a 
legfontosabb, hogy a baba a legjobban érezze 
magát, de azért ne feledkezz meg saját magad-
ról sem. A megváltozó alak, a néhol fájdalmas 
mozdulatok és a mázsás súly érzése minden 
kismama energiáját leszívja. Hallgass a tested 
jelzéseire, hogy minél jobban érezd magad!

ha fáradt vagy, gondold át a teendőidet és 
engedd el a kevésbé fontos programokat. És 
mindenképpen gyakran jutalmazd meg a baba 
fészkét nyújtó testedet. Próbáld ki az akupunk-
túrát, a masszázst és az enyhe tornát, ami se-
gít az endorfin termelődésben és a közérzeted 
javításában. 

Kapcsolódj össze  
a babával

egyszerű, pár perces vizualizációs technikával 
naponta erősítheted a kötődést a megszületen-
dő gyerekkel.  válassz egy olyan időpontot, ami-
kor lehetőséged van pár percre kikapcsolódni, 
lehet ez a fürdés vagy az elalvás előtti idő. 

csukd be a szemedet, vegyél néhány mély leve-
gőt, és képzeld el magad egy olyan helyen, ahol 
otthon érzed magad. Most képzeld el, hogy a 
gyermeked is ott van veled. Engedd az elmé-
det szabadon, érezd és élvezd a jelenlétét a ba-
bának. ez egy nagyon egyszerű, mégis hatásos 
módja a közös kapcsolat erősítésének. 

Mutasd ki az érzéseidet

Ajánlott hetente egyszer leírnod hogyan érzed 
magad a terhesség ezen időszakában. jegyezz 
le minden változást, új gondolatot és esetleg 
olyan dolgokat, amiért hálás vagy abban a 
pillanatban. A nehezebb napokon nincs más 
dolgod, mint fellapozni a füzetet, és visz-
szaemlékezni a szép pillanatokra. llgass 

hallgass zenét

jól ismert kutatások bizonyították a várandós-
ság alatti zene hatását a babákra, de a hangula-
tos zene a mamáknak is nagyon jót tesz. A ze-
nehallgatással töltött idő kikapcsolódást nyújt, 
és támogatja a szellemi intelligenciát. 

Válassz bármilyen kellemes zenét, amit szeretsz. 
Mindössze 10 perces zenehallgatás segíteni 
fog nyugodtabbá válni és összhangba kerülni 
magaddal. jó ötlet, ha mindig ugyanarra a zené-
re kapcsolsz ki, még a munka során is. 

tarts elektroMos csendet  
az ágy körül

A változó hormonszint, a gyakori vizelési inger 
és a növekvő has befolyásolhatja az alvás élmé-
nyét a várandósság alatt. Egy felmérés alapján 
a kismamák 78%-a mondta, hogy a babavárás 
során kevésbé volt pihentető az alvása, mint 
máskor. a harmadik trimeszterre a nők több 
mint fele szenved terhességi inszomniában. Ku-
tatások bizonyították, hogy a led fények befo-
lyásolják a nyugodt alvásért felelős neuronokat 
az agyban, és a melatonin termelést, ami se-
gít az elalvásban. A legjobb, ha nem használsz 
semmilyen elektromos eszközt az elalvás előtti 
egy órában, ezzel is biztosítva a saját nyugal-
mad és a babádét is.

tervezz KiKapcsolódást 
minden hétre

ez a 40 hét nagyon lassan telik, főleg ahogy 
egyre jobban benne vagy a várandósságban. 
lehetséges, hogy azt érzed, hogy örökké ter-
hes maradsz, de ha minden napra igyekszel 
egy  kis figyelmességet beiktatni az életed-
be, gyorsabban el fognak telni ezek a hetek. 
Beszélgetés egy baráttal, egy kikapcsoló für-
dőzés, egy új könyv megvásárlása és hasonló 
apróságok segíthetnek átvészelni a várakozás 
pillanatait. 



tedd Meg a legtöbbet  
a nyugalMadért

Az arra való várakozásban, hogy végre megismerjük 
csemeténket, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez 
az időszak nagyon különleges és soha vissza nem térő. 
Használd ki ezeket az utolsó, nyugodt, kettesben töltött 
pillanatokat és élvezd ki minden percét. nézzetek fil-
meket, főzzetek magatoknak finom, egészséges ételeket 
és aludjatok hétvégén sokáig. Élvezzétek ki a babavárás 
minden percét, és próbáljatok meg minél többet lazítani. 
töltsetek több időt a barátokkal, mert a baba születése 
után egy ideig erre biztosan nem lesz lehetőségetek, ha 
mégis, előfordulhat, hogy inkább a hasonló helyzetben 
lévő kismamákkal szeretnéd majd tölteni az időt. a most 
megerősített kapcsolat a régi barátokkal elősegíti majd a 
későbbi türelmüket. 

randizzatoK

A pároddal együtt hoztátok létre a po-
cakodban növekvő csodát, ezért nem 
szabad elfeledkezni arról sem a hétköz-
napok forgatagában, hogy közösen ké-
szüljetek fel a közelgő nagy eseményre. 
nagyon könnyű elveszni a mindennapi 
rutinok, anyagi gondok és lakásberende-
zési problémák halmazában, de fontos, 
hogy a kispapa is ki tudja venni a részét 
a babavárásból lelkileg is. hagyjatok időt 
a kommunikációra, és töltsetek el minél 
több időt távol a lakástól és a szokásos 
helyektől. élvezzétek egymás társaságát, 
mert ami jó neked és neki, az jó lesz a 
születendő gyermeketeknek is. 

Válaszd a Világhírű Palmer’s 
kakaóVajas termékeit!
a kakaóvaj az egyik legjobb nedvesítő anyag, ami segít megőrizni a 
bőr puhaságát. ennek segítségével a Palmer’s termékei biztosítják a 
legnagyobb segítséget a terhességi striák megelőzéséhez. 

Palmer’s testáPoló 400 ml-es

Palmer’s feszesítő Vaj

Tiszta kakaóvajból készített, 
E-vitaminnal, kollagénnel, shea 
vajjal gazdagított, nem zsíros 
testápoló, mely feszessé teszi 
a bőrt még várandósság vagy 
súlycsökkenés után is.

magazin ár: 2.490 ft

felsőfokú hidratáló készítmény, amely puhít-
ja, kisimítja és enyhíti a száraz bőrt. továbbá 
segíti a sebhelyek és foltok halványítását, va-
lamint a bőr színének egyenletesebbé tételét.

magazin ár: 2.690 ft
egységára: 6 725 ft/liter

egységára: 9 960 ft/liter

SzíveSen kipróbálnád? kérd az ingyeneS termékmintát 
a bababoltokban vagy a webShop.babakunyho.hu oldalon! 



x3

119.990 Ft

most  
együtt csak:

- 4 fokozatban dönthető
- támasztóláb a maximális stabilitásért
- csúszásmentes vállövek, a vállpárnákban 
  lévő mágnesek  segítségével a vállövek 
  rögzíthetők a be- és kiszállás idejére
- megerősített fejvédelem
- a fejvédő és a vállövek magassága 
  együttesen állítható 
- követi a gyermek növekedését
- tűzálló huzat

- 9-18 kg-ig használ-
  ható, menetirány 
  szerint beköthető
- rögzítés isofix-szel 
  vagy 3 pontos 
  biztonsági övvel
- központi övfeszítő-
  vel és ötpontos 
  biztonsági övvel

a magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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újdonSágainkat
tommee tippee perfect 
prep tápszerkÉszítő gÉp

womar Hordozókendő 
amellett, hogy biztonságos, kitűnő érzete lesz a babának ebben a kendőben, sőt te is imádni fogod 
a luxus babahordozást. a baba születésétől kezdve használható, maximum 13 kg-ig. emberbarát, 
antibakteriális, valamint az öko-tex standard 100 és a hygienic certificate hitelesítette a tiszta 
anyagot. Az átlóskereszt kötés biztosítja a rugalmasságát és a tartósságát az anyagnak, amely szo-
rosan betakarja és tartja a babát. 

a tommee tippee Perfect Prep tápszerkészítő-
vel egy gombnyomásra 2 perc alatt a megfele-
lő hőmérsékletű tápszer készíthető a babának. 
kiadagolja az előre beállított (120 ml - 330 ml) 
mennyiséget közvetlenül a cumisüvegbe. A be-
épített vízszűrő rendszeren keresztül mindig 
tiszta víz kerül a tápszerhez. A cumisüvegtartó 
magasságát a kifolyóhoz lehet állítani a cumis-
üveg nagyságához mérten. jelzi a vízkőmentesí-
tés és a szűrő cseréjének esedékességét.

a csomag tartalmaz még:

- 1 db  150 ml-es
  cumisüveget 
  újszülött etető- 
  cumival
- 1 db anyatej-
  tároló
  fedelet

működ-
tetése: 
hálózatról

Multifunkcionális, így több pozí-
cióban is hordhatod a babát: fek-
tetheted a születés napjától, fél-
fekvő pozícióban, függőlegesen 
is, de csak akkor, ha képes meg-
tartani a fejét és képes egyenesen 
ülni. A karikákkal tudod szabá-
lyozni a hosszúságát, ami segít az 
etetésnél, valamint a ringatásnál.

- modern és divatos kialakítás
- anyaga: 100% pamut
- mosás: 40oc-on, mosószeres vízben
- a kendő hossza 2 méter



a beltupp kiegészítő biztonsági öv a 15-36 kg kategó-
riájú ülések 5 pontos övrendszerének hiányát hivatott 
pótolni. a 15-36 kg kategóriában az ülések kevésbé 
dönthetőek. ezért gyakori, hogy a gyerekek alvás köz-
ben kidőlnek az ülésből. a beltupp öv ezt is segít meg-
akadályozni. Emellett a biztonságot is növeli. A termék 
tesztelt, megfelel az ece r44/04 európai biztonsági 
előírásnak.

Beltupp 
kiegÉszítő biztonsági öv

neked ajánljuk!

a minden igényt kielégítő, összecsukható etetőszék. fém-
vázas, hat magassági fokozatban állítható, három fokozat-
ban dönthető. 

A gyermek biztonságáról a stabil szerkezet és az ötpontos 
biztonsági öv gondoskodik, az üléshuzat pedig speciális 
anyagának köszönhetően könnyen tisztítható, de nem 
csúszós! a négy láb közül kettőn gumitalp óvja a sérü-
lékeny padlót, két lábon pedig fékezhető kerék segíti a 
mozgathatóságot.

euro-cart baila etetőszÉk
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a magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2016. március 1-től április 30-ig érvényesek.

magazin ár:
890 Ft

- kényelmes 
  derékrész
- több 
  színben, 
  méretben 
  és mintával
  kapható

aquella biztonsági 
fültisztító

ajánlott 
fogy. ár:
245 Ft

- 60 darabos
- egységár: 
  4,08 ft/db

hello kitty babatartó
Ergonomikus kialakításával 
biztonságossá, kényelmessé 
teszi a fürdetést.

magazin ár:
1.390 Ft

yo! harisnya
fiús És lányos
színekben

magazin ár:
790 Ft

56-110-es 1116-154-es

Dr. brown’s coolees 
hűtőrágóka
Egy gyermekfogorvos fejlesztette a fogzás alatti fáj-
dalom biztonságos csökkentésére. hűti a fájó ínyt és 
csökkenti a szájban lévő nyomást a fogzás alatt. hűt-
hető fagyasztóban, mosogatható mosogatógépben.

magazin ár: 
990 Ft



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


