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Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

UTAZÁS
Biztonság télen
az autóban

VÁRANDÓSSÁG
Az illóolajok 
jótékony hatásai

BABAEGÉSZSÉG
Hatékony lázcsillapítás
kisgyermekeknél 
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VÁRUNK TÉGED
ELÉRHETŐSÉGEINKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

SZAKÉRTŐ  
ELADÓKKAL

MINŐSÉGI  
TERMÉKEKKEL

KEDVES  
KISZOLGÁLÁSSAL

MEGBÍZHATSZ üzletünkben

ÉS PERSZE

KEDVEZŐ 
ÁRAKKAL 

TALÁLKOZHATSZ!



SZERETETTEL TELI ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

KEDVES OLVASÓ!
Hihetetlen, hogy már a 2018. január-februári magazint tartod 
a kezedben. Felfoghatatlan gyorsasággal elrepült a 2017-es 
év az életünkből. Ezekben a pillanatokban és a magunkba 
nézős, kicsit csendesebb téli hónapokban mindig eszünkbe 
jut az idő múlása. Hogy mennyire nem szabad elvesztegetni 
egy percet sem az életünkből, a gyermekeinkkel eltöltött 
időből. Mert mi is sokszor esünk abba a hibába, hogy a ház 
rendbetétele vagy a napi teendők fontosabbak annál, amit a 
gyermekünk éppen mutatni vagy mondani szeretne. De ez 
nem jó így. 

Ebben a   rohanó világban muszáj vagyunk lelassítani. 
Egymásra figyelni, közös pillanatokat megélni. Mert ezek 
sokkal fontosabbá válnak az idő múlásával, mint az, hogy 
sikerült-e  felmosni vagy bevásárolni. Ezek a tevékenységek 
bár az adott pillanatban nagyon fontosnak tűnnek, mégsem 
azok igazán. Nem ezek fogják megadni a gyermekeink 
számára a biztonság- és komfortérzetét. A számukra nyitott 
szívünk, fülünk és szemünk adja meg azt a hátteret, amivel 
a hátuk mögött könnyedén tudják venni az élet kisebb-
nagyobb akadályait. Amitől tudják, hogy ott vagyunk velük 
és szeretjük őket. 

Ne hagyjuk, hogy az élet apróságai jobban előtérbe 
kerüljenek, mint az igazán fontos dolgok. Ezekben a hideg, 
kuckózós hónapokban próbáljunk meg tényleg egymásra és 
a gyermekeinkre figyelni! 

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

14. LÁZ 
GYERMEKKORBAN

6. ILLÓOLAJOK
VÁRANDÓSOKNAK

20. PÓTLÁS 
SZOPTATÁS UTÁN

24. BIZTONSÁG 
TÉLEN AZ AUTÓBAN

30. HORDOZÁS
TÉLENELÉRHETŐSÉGEINKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!



4 HIGIÉNIA

CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

CAM VOLARE FÜRDETŐÁLLVÁNY CLEVAMAMA 
CSÚSZÁSGÁTLÓK

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

Megvédi a kisgyermeket a kádban 
vagy zuhanyzóban való elcsúszástól. 
Extra hosszú 43x91 cm. Két gyermek 
fürdetéséhez is! Egyedülálló térdelő-
párnája könnyebbé teszi a fürdetést. 
A párnázott csúszásgátló tapadóko-
rongjai biztosan a helyén tartják a 
kádban és a zuhanyzóban is. Csú-
szásmentes, gyorsan szárad. 

FÜRDETÉSKOR MAGAS 
SZINTŰ BABABIZTONSÁG!

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

IDEÁLIS MEGOLDÁS 
KIS FÜRDŐSZOBÁKBA, 

AKÁR A WC KAGYLÓ 
FÖLÉ IS TOLHATÓ. 

KOMPAKT MÉRETŰRE 
CSUKHATÓ.

- puha pelenkázólap két 
  hosszanti oldalán peremmel
- kád 2 csúszásmentes,  
  anatómiai formájú üléssel  
  (egyik oldalon fektetve  
  0-6 hónapos korig, 
  másik oldalon ültetve 
  6-12 hónapos korig) 
- eszköztároló rekeszek,  
  vízleeresztő cső, tárolópolc



MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

Használatával elkerülheti, 
hogy belemenjen a víz vagy 
a sampon a gyermeke sze-
mébe és a fülébe. Patenttal 
3 pozícióba állítható. Cikk-
szám: B021603

CSÚSZÁSGÁTLÓ ÉS 
TÉRDELŐPÁRNA (KÉK)   

5.390 Ft 

CSÚSZÁSGÁTLÓ ÉS TÉRDELŐPÁRNA 
ÓCEÁN MÉLYE MINTÁVAL     

5.790 Ft 

CSÚSZÁSGÁTLÓ ZUHANYZÓBA* 
53X53CM ÓCEÁN MÉLYE MINTÁVAL   

3.790 Ft
*Térdelőpárna nélkül!

MAGAZIN ÁR:
690 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

BADABULLE HAJMOSÓ KARIKA

- antisztatikus
- a fésű fogai  
  lekerekítettek
- a kefe kellemesen 
  masszírozza a fejbőrt
- cikkszám: 225

BABYONO FÉSŰ-KEFE 
SZUPERPUHA SÖRTÉKKEL



6 AKTUÁLIS

VÁRANDÓSKÉNT SOKAT AGGÓDUNK AZON, HOGY MIT EHETÜNK, ÉS MI AZ, AMIT NEM VIHE-
TÜNK BE A SZERVEZETÜNKBE. DE MI VAN AZZAL, AMIT A TESTÜNKRE TESZÜNK, KENÜNK? 
AMI A BŐRÜNKRE KERÜL, AZ A VÉRÁRAMBA JUT, EZÉRT NAGYON KELL FIGYELNI, HOGY MI-
LYEN ANYAG ÉRINTKEZIK A BŐRÜNKKEL. A LEVEGŐBEN LÉVŐ RÉSZECSKÉK, AMELYEKNEK IL-
LATÁT BELÉLEGEZZÜK, KÖZVETLENÜL BEFOLYÁSOLJÁK AZ AGYUNKAT, EZÉRT NAGYON FON-
TOS, HOGY ELKERÜLJÜK A MÉRGEZŐ ANYAGOK, PÉLDÁUL A LÉGFRISSÍTŐK, FESTÉKGÁZOK ÉS 

PARFÜMÖK BELÉGZÉSÉT.

KERÜLENDŐ DOLGOK
Szinte bármi, ami „mesterséges illat”, mivel ezek szintetikus vegyi 
anyagok és mérgezőek lehetnek. A parfüm helyett válassz egy ked-
venc esszenciális illóolajat, amelyet nyugodtan viselhetsz a nap fo-
lyamán. Használj kókuszolajat egy esszenciális olajjal, amely pótolja 
a különböző krémeket. Cseréld le a bolti légfrissítőket párologtató-
ra és használj benne esszenciális illóolajat. A gyertyás párologtatás 
a lehető legrosszabb, mivel ez a megoldás a levegőt mérgezővé 
teszi. Ezek az egyszerű változtatások nagyszerűen hatnak Rád 
és babádra is.

ILLÓOLAJ, MINT ESZKÖZ
Az illóolajok megfelelő használata nagyban tudja segíteni a vá-
randósság időszakát. Ami jó hatással van az anyukára, az jó ha-
tással van a fejlődő magzatra is. Támogatja az emésztőrendszer 
egészségét, megnyugtatja a gyomrot, segít a pihentető alvásban, 
enyhíti a fájdalmakat. Első lépésként már egy sima vadnarancs 
vagy grapefruit esszenciális illóolaj párologtatása is megváltoz-
tatja a közérzetedet, elmúlik a lehangoltság, erőteljesebbnek ér-
zed magad. Rengeteg biztonságos megoldás van a várandósság 
alatt, amivel mind magadnak, mind babádnak csak jót tehetsz. 
Dr. Robert Tisserand, aki világszerte egy elismert illóolaj-szak-
értő szerint a legtöbb esszenciális illóolaj használható terhesség 
ideje alatt is. 

NÉHÁNY ÁLTALÁNOS TIPP
Terhesség esetén az általános ajánlás 1% -os hígítás, vagy 1 csepp 
illóolaj 1 teáskanál hordozóolajonként (frakcionált kókuszolaj). Az 
első trimeszterben sokan kerülik az illóolajok használatát. Ameny-
nyiben már korábban is használtál olajokat, akkor nem feltétlenül 
kell abbahagynod, de ezt úgyis fogod érezni magadon. Amennyi-

ILLÓOLAJOK
VÁRANDÓSOKNAK ÉS KISMAMÁKNAK

ben most kezded el az olajokkal való ismerkedést, 
akkor célszerű megvárni az első harmad végét, leg-
inkább a belsőleg és a bőrön használt lehetőségekre 
gondolunk itt, mivel mindkét esetben hasznos és 
hatékony az olajak aromaterápiás használata. A leg-
fontosabb, hogy mindig figyelj a tested reakciójára. 
Ha bármikor észreveszed, hogy az illóolaj használa-
ta összehúzódásokat vagy kellemetlenségeket okoz, 
haladéktalanul hagyd abba a felhasználást. A váran-
dósság idején is biztonságosan használható olajok: 
tömjén, geranium, gyömbér, levendula, citrom, teafa, 
római kamilla, szantálfa, Ylang Ylang és citrusolajok, 
mint a vadnarancs, a bergamott és a citrom. Tilos 
használni: fahéj.

ÉLVEZD AZ ILLÓOLAJOK 
JÓTÉKONY HATÁSÁT!

Az itt leírtak csak tájékoztató jellegűek. Kérdés ese-
tén kérj tanácsot, konzultálj orvosoddal, illóolaj szak-
értővel. A cikkben leírtak csak a terápiás minőségű 
illóolajokra vonatkoznak. Soha ne használj olyan illó-
olajat, amely nem 100%-ig tiszta és nem ellenőrzött 
területről való és nem garantált a minősége, mivel 
oldószereket és vegyszereket tartalmazhat.

HA TÖBBET SZERETNÉL TUDNI AZ  
ILLÓOLAJOK HATÁSAIRÓL VAGY CSAK 

KÉRDÉSED LENNE A TÉMÁBAN, AKKOR 
KERESD A CSEPPENTS ELNEVEZÉSŰ 

CSOPORTOT A FACEBOOKON!



A nyugalom jár Önnek!

légzésfigyelők

AC701

AC420

A teljes nyugalom 
csak egy érintés 

Kristálytiszta  
hangátvitel

AC601

AC300

AC1100

A család teljes 
nyugalmáért

A biztonságos 
alvásért

Kompromisszumok 
nélküli, kamerás 
légzésfigyelő

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

snuza
mobil 

légzésfigyelő

deluxe

pelenka- 
tároló

szívhang
hallgató

A szagmentes 
pelenkatárolás

Doppleres magzati 
szívhanghallgató

Fürde
tés

máskép
p

Puha 
Tapintás

Az ANGELCARE 
készülékeket több 

mint 25 hazai 
kórház ajánlja. 

classic

Használja ki INGYENES
újraélesztő  

tanfolyamunkat!



CEBA MULTI JERSEY 
SZOPTATÓS PÁRNA

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

VÁ
R

A
N

D
Ó

SO
K

N
A

K
 A

JÁ
N

LJ
U

K

8 KELENGYE

- megfelelő támasztást nyújt a mama és a baba gerincének
- formája követi a test alakját
- polisztirol gömbhabbal töltött, így hosszú használatra 
  van tervezve
- hosszúsága: 170 cm
- huzata levehető és mosható
- sok színben és mintával



BABYONO COMFORT 
ELDOBHATÓ  

MELLTARTÓBETÉT
50DB+20DB AJÁNDÉK 

AVENT HIDRATÁLÓ 
BIMBÓVÉDŐ KRÉM 
30ML 

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

Segíti a sebes 
mellbimbó 
gyógyulását.
Szoptatás 
előtt nem 
szükséges 
lemosni. 
Medilan 
orvosi tiszta-
ságú lanolint, 
kókuszolajat 
és aloe verát 
tartalmaz. 
Színezéket, 
tartósítószert 
és illatanya-
got nem 
tartalmaz.

Finom anyagok felhasználásával 
készült, nagy nedvességfelvevő ké-
pességgel rendelkezik. Higiénikus, 
egyenként van csomagolva. Extra 
széles ragasztócsíkkal a melltartóhoz 
rögzíthető. Egységár: 32,91 Ft/darab

Cikkszám: 298/02 fekete

BABYONO NATURAL NURSING 
MELLTARTÓBETÉT 24 DARABOS

Cikkszám: 298/01 fehér

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

- egyenként van
  csomagolva
- lélegző
  anyagból 
- jól szívja
  a nedvességet 
- helyén marad
- cikkszám: 296
- 50db + 20db
  ajándék
- egységár:  
  18,42 Ft/darab

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

BABY AND ME 
MATERNITY
POCAKTÁMASZ
- viselése csökkentheti a derék-,  
  medenceövi- és hátfájdalmat
- gyengéden alátámasztja a pocakot
 - viselése jobb testtartást biztosít
- segíthet javítani a derékízületek 
  rugalmasságát

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

A felső pánt miatt nem fordul el 
a hasadon viselés közben. Beige 
színe szinte láthatatlanná teszi vi-
selését a ruha alatt.

A két oldali tépőzárjainak köszön-
hetően a növekvő pocakod mére-
téhez igazíthatod.

SZAKÉRTŐ 
ELADÓINK  

SEGÍTENEK!

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft



DREWEX  
ZSIRÁF ÁGY

DREWEX ZSIRÁF 
KOMÓD

DREWEX ZSIRÁF 
ÁLLÓSZEKRÉNY

MAGAZIN ÁR:
24.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
44.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- kiszerelhető rácsok, kerek rácsok
- 100% fenyő + laminált bútorlap
- súlya: 21 kg
- méretei: 60X120 cm

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

- 2 ajtós + 1 fiók 
- szín: tölgy/fehér vagy 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 gyer-
mekek számára, és a minőségük is garantált. Sok éves tapasztalatuk során kiküszöbölték a hibákat, és 
a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek. A legmodernebb géppark és asztalosaik sok éves tapasz-

talata biztosítja az Európa-szerte elismert minőséget és teljesítményt a bútorgyártásban.

10 OTTHON



NATTOU FALIDEKOR

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

ANGELCARE AC-701 ÉRINTŐ-
KÉPERNYŐS LÉGZÉSFIGYELŐ 
PELENKATÁROLÓVAL

MAGAZIN ÁR:
54.990 Ft

- matrac alatti érzékelés 2 érzékelőlappal
- kétirányú kommunikáció
- éjszakai fény
- ECO mód (alacsony sugárzási mód)
- választható hangra bekapcsoló (VOX) 
  vagy folyamatos hangtovábbító funkció
- hőmérséklet kijelzés és riasztás
- alacsony elemfeszültség jelzés
- hatótávolságon kívüli jelzés
- mozgásérzékelés TIC hanggal is
- hordozható, tölthető szülői egység
- áramkimaradás esetén elemes  
  üzemmódra vált
- elemes és adapteres működés
- hatótávolság akár 250m

WOMAR REFLUX
BABAPÁRNA
Az ék forma garantálja a megfe-
lelő pozíciót a baba gerincének 
és megvédi őt a fulladástól. Anti-
allergén. Jól szellőzik.

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- mérete: 2x50x70 cm
- ragaszd fel sima felületre, 
  majd nyomd rá  
- tisztítása puha nedves ruhával



12 OTTHON

CLEVAMAMA MATRACVÉDŐ 
GUMIS LEPEDŐ

CLEVAMAMA SZOBATISZTA-
SÁGRA SZOKTATÓ LEPEDŐ

CEBA PUHA 85X70 CM-ES PELENKÁZÓLAP

40X90 CM:
3.390 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

A felső réteg 100% pamut, az alsó réteg víztaszító poli-
uretán. Egyszerű, praktikus és diszkrét módja a foltok, 
és a matrac átázása elleni védelmének, egymagában fe-
dőlepedőként használható. Átlélegző tulajdonsága miatt 
kókuszmatrachoz is kiváló! Gumis része muszlin jellegű, 
ezért nagyon gyorsan szárad. Mosógépben mosható és 
szárítógépbe tehető.

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA  
ÉS VÉDELEM!

60X120 ÉS 70X140 CM:
3.490 Ft

90X190 CM:
5.390 Ft

A diszkrét víztaszító poliuretán, két puha 100% pamut 
flanel réteg közé van helyezve. Egyszerűen az ágynemű-
re tehető és mosáskor levehető. Átlélegző tulajdonsága 
miatt kókuszmatrachoz is kiváló! Mosógépben mosható, 
szárítógépbe tehető. 70x90 cm-es.

MAGAZIN ÁR:
3.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

FILLIKID PAMUT 
STRETCH LEPEDŐ

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

- PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású, pelenkázó szekrényekhez ajánlott

- 100% pamut 
  jersey alapanyag
- rugalmas, a 120x60 cm-es  
  és a 140x70 cm-es  méretű  
  matracokra is illeszkedik
- ÖKO-Tex tanúsítvánnyal 



Mobil légzésfigyelő

Okostelefonon követheted 
hasi légzőmozgását, 

 figyelheted a 
hőmérsékletét  

és jelzi az 
 alvási  

pozíciót. 

Légzésfigyelés       Rezgés           Riasztás              App                Mozgás         Hőmérséklet

mindig veled, amikor  
   csak szükséged
   van rá!

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



14 HIGIÉNIA

GYERMEKKORBAN A LÁZ GYAKORI KÍSÉRŐJE AZ AKTUÁLISAN ZAJLÓ BETEGSÉGNEK, DE ANNAK NEM OKA, 
CSUPÁN TELJESEN ÁRTALMATLAN TÜNETE. AZ IMMUNRENDSZER MAGASABB HŐMÉRSÉKLETEN HATÉKO-
NYABBAN TUD KÜZDENI A BEHATOLÓ VÍRUSOK ÉS BAKTÉRIUMOK ELLEN, EZÉRT A LÁZ SOKKAL INKÁBB EGY 
HASZNOS SZÖVETSÉGES ÉS NEM LEGYŐZENDŐ ELLENFÉL! A KÖZTUDATBAN ÉLŐ PÁNIK A LÁZ LEHETSÉGES 
KÁROS HATÁSAIVAL KAPCSOLATBAN TELJESEN ALAPTALAN ÉS INDOKOLATLAN, EGÉSZSÉGES GYERMEK 
ESETÉBEN A LÁZNAK SEMMILYEN KÁROS HATÁSA NINCS, EZÉRT AZT RUTINSZERŰEN CSILLAPÍTANI NEM 
SZÜKSÉGES. A 37-38 OC KÖZÖTTI ÉRTÉK HŐEMELKEDÉST, A 38 OC FÖLÖTTI TESTHŐ JELENT LÁZAT, DE FON-
TOS TUDNI, HOGY AZ ÚJSZÜLÖTTEK ÉS CSECSEMŐK TESTHŐMÉRSÉKLETE NORMÁL ÉLETTANI KÖRÜLMÉ-

NYEK KÖZÖTT IS KICSIVEL MAGASABB, AKÁR 37,5 OC-IG NORMÁLISNAK TEKINTHETŐ. 

MIKOR ÉS HOGYAN KELL A LÁZAT MÉRNI?

Gyermekkorban gyakran előfordul, hogy a betegségek 
első igazi tünete a láz megjelenése. A testhőmérséklet 
hirtelen és váratlanul is felszökhet, a pár órával ko-
rábban még teljesen egészségesnek tűnő gyermeknél. 
A tapintással érzékelt testhő félrevezető lehet, ilyenkor 
eszközös lázméréssel kell ellenőrizni a testhőmérsékle-
tet. Erre legalkalmasabbak a digitális hőmérők, gyer-
mekek esetén célszerű puha, hajlítható végű változatot 
vásárolni, ez nem nyom annyira és könnyebb vele a 
mérés. A fülhőmérők speciálisan kialakított eszközök, 
a digitális hőmérők nem alkalmasak fülben történő 
mérésre, használatuk akár balesetveszélyes is lehet. A 
fülben történő testhőmérséklet mérés megfelelő mi-
nőségű eszköz esetén gyors és pontos, de használatuk 
helyes technikáját meg kell tanulni. Nagy mennyiségű 
fülzsír vagy középfül gyulladás esetén tévesen magas 
eredményt adhat. A testhőmérséklet mérésének helyé-
vel kapcsolatban a magyarországi ajánlás és a hagyo-
mányos gyakorlat egyaránt 1 éves kor alatt a végbélben, 

1 és 3 éves kor között végbélben vagy hónaljban, 1 éves kor 
felett pedig a hónaljban történő mérést javasolja. Fontos tud-
ni azonban, hogy a végbélben és a fülben mért érték úgyne-
vezett centrális hőmérséklet, ebből 0,5oC fokot még le kell 
vonni. A lázat nem érdemes óránként vagy még gyakrabban 
méregetni. Elég a nap folyamán 2-3 alkalommal ellenőrizni 
a testhőmérsékletet, esetleg lázcsillapító gyógyszer beadását 
követően 1-1,5 óra múlva. Az alvó gyermeket nem szabad 
pusztán lázmérés vagy lázcsillapítás miatt felébreszteni.

MI A TEENDŐ LÁZ ESETÉN?

Az érvényben lévő gyermekgyógyászati ajánlás szerint a lá-
zat nem szükséges rutinszerűen csillapítani, de néhány do-
logra érdemes figyelni. A lázas gyermek az izzadás által az 
átlagosnál több folyadékot veszít, ezért fontos a rendszeres 
folyadékpótlás. Érdemes gyakrabban kis mennyiségű vízzel 
vagy teával kínálni, nagyobb mennyiség egyszeri itatása be-
teg gyermeknél akár hányást is provokálhat. Az étvágytalan-
ság gyakori kísérője a láznak, emiatt nem kell különösebben 
aggódni. Láz esetén nem kötelező az ágynyugalom, de legyen 
lehetőség a több pihenésre, alvásra. 

A LÁZ GYERMEKKORBAN

SZÖVETSÉGES 
A HARCBAN



A szervezet hatékony hőleadása érdekében kerülni kell a 
vastag paplant, takarót, elegendő a gyermekre könnyű, 
laza ruházatot adni és szükség esetén csak egy vékony le-
pedővel betakarni. Amennyiben a láz meghaladja a 38,5oC-
ot, és a gyermek rossz közérzetre panaszkodik, bágyadt, 
elesett, esetleg fájdalmai vannak, az elsőként választandó 
módszer a gyógyszeres lázcsillapítás. Sokfajta készítmény-
ből lehet választani, de fontos, hogy a különböző ható-
anyagú gyógyszereket nem ajánlott felváltva adni. Gyakori 
tévhit, hogy a szülők a gyógyszertől a teljes láztalanságot 
várják, pedig az legtöbb esetben csak csökkenti a lázat 0,5-
1oC fokkal. Természetes jelenség továbbá, hogy a gyógy-
szer hatásidejének lejártával, vagy akár már korábban a láz 
visszatér a kiindulópontra, vagy akár magasabb értékre is 
szökhet. Ez pusztán annyit jelent, hogy az immunrendszer 
küzd a szervezetbe jutó kórokozók ellen, a gyógyulás kez-
detével a láz is magától enyhülni fog. Fontos kiemelni, hogy 
a korszerű ajánlások kifejezetten tiltják a fizikális lázcsilla-
pítás (borogatás, hűtőfürdő) minden formáját. Rendkívül 
kellemetlen élmény a gyermek számára, és hosszútávon a 
várttal ellenkező hatást eredményez, rövid csökkenés után 
a láz sokszor a kiindulási értéknél magasabb hőmérsékleten 
tér vissza.

A LÁZGÖRCS

Kutatások már jó néhány éve bizonyították, hogy a kis-
gyermekkorban jelentkező “lázgörcs” valójában nem mutat 
összefüggést a testhőmérséklet aktuális magasságával. Az 
esetek többségében szövődmény és maradandó károsodás 
nélkül lezajló görcsállapot hátterében valójában a szerve-
zet fertőzésre adott válaszából eredő biokémiai és élettani 
folyamatok állnak, melyekre a testhőmérséklet változása 
(lázcsillapítás) nincs hatással, valójában egy ijesztő, de jó-
indulatú jelenségről van szó. Ez a tudományos tény sajnos 
továbbra sem eléggé ismert széleskörben, és még maguk 
a háziorvosok is gyakran javasolják korábban lázgörcsön 
átesett gyermeknél az agresszív lázcsillapítást akár már 
hőemelkedés esetén is. Fontos tudni, hogy a “lázgörcs” 
általában a betegség első napján, kezdeti szakaszában, 
a láz felszálló ágán jelentkezik, akár enyhe hőemelkedés 
mellett is, de azzal nincs összefüggésben, lázcsillapítással 
nem előzhető meg és nem kezelhető! 

MIKOR KELL ORVOSHOZ FORDULNI? 
- 3 hónaposnál fiatalabb csecsemő 38oC-ot  
  meghaladó testhőmérséklettel 
- 3-6 hónapos csecsemő 39oC-ot meghaladó  
  testhőmérséklettel 
- a láz 3-4 napja folyamatosan fennáll, vagy több  
  napos láztalan periódus után a gyermek újra lázas lesz 
- a gyermek állapota rosszabbodik és hány/hasmenése  
  van, a szokásosnál jóval kevesebb folyadékot fogyaszt 
- vígasztalhatatlanul sír 
- nehezen kap levegőt, fullad vagy görcsöl 
- a gyermek aluszékonysága fokozódik, vagy nehezen  
  ébreszthető, ébresztés után újra és újra azonnal  
  visszaalszik 
- törzsén, végtagjain pontszerű, vagy nagyobb foltszerű  
  bevérzések jelennek meg, melyek nyomásra nem  
  halványulnak el (üvegpohár teszt)

ÚTRAVALÓ

A láz az immunrendszer természetes reakciója a szerve-
zetbe jutott kórokózók elleni harcban, segíti a gyógyulást. 
Egészséges gyermeknél semmilyen káros vagy veszélyes 
következménye nincs, ezért nem kell félni tőle, nem szük-
séges rutinszerűen csillapítani. Ha a gyermek közérzete 
rossz, kaphat láz- és fájdalomcsillapító gyógyszert, de et-
től nem szabad azonnali gyógyulást várni.  2-3 napig tartó 
láz és enyhe kísérőtünetek esetén legfeljebb háziorvosi 
vizsgálat javasolt, a láz önmagában nem sürgősségi kór-
kép, nem indokolja az ügyeleti ellátást és a mentőhívást!

ZSUPPÁN FABIOLA 
Babasegély Szolgálat 
www.babasegely.com

IRODALOM:  
Evaluation and management of fever in the neonate and young infant (younger than 
three months of age) - UpToDate.com 
Feverish illness in children: assessment and initial management in children younger 
than 5 years, Clinical Guideline May 2007 NICE ( National Institute for Health and 
Clinical Excellence, UK) 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium protokolja lázas gyermekek ellátásáról, EÜ Köz-
löny 2011:7. 1311-1317 (2011. márc. 29.) 
Sullivan J.E., Farrar H.C., Fever and Antipyretic Use in Children - American Academy 
of Pediatrics, PEDIATRICS March 2011, volume 127/ issue 3

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

DIGITÁLIS FÜLHŐMÉRŐ 
- digitális LCD kijelzővel
- mérési pontosság: +/- 0.2oC
- könnyen használható
- egy gombos működés
- cikkszám: 01-0400

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.



MAGAZIN ÁR:
590 Ft

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

BADABULLE MIKROHULLÁMÚ 
STERILIZÁLÓ

MALTEX ZSIRÁFOS 
BILI

MOMERT VÍZÁLLÓ 
ELEMES ORRSZÍVÓ

- mikrohullámú sütőben használható
- nagy kapacitás
- 3 perc alatt fertőtlenít
- akár 6 cumisüveget is tud  
  sterilizálni egyszerre
- fogóval rendelkező kosár a 
  könnyebb kiszedés miatt,  
  segítségével a sterilizálóban is 
  megszáradhatnak a cumisüvegek
- cikkszám: B003204

- kézreálló forma, kis súly
- nagyon csendes
- használható akkor is,
  ha a baba alszik
- szívócső a tisztításhoz és 
  2 db cserélhető szilikonvég
- 1 pár szilikongyűrű

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- elem lemerülésének kijelzése
- automatikus nullára állás és tára funkció
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- osztás: 10 g
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6425

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.
16 HIGIÉNIA

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

SEGÍTÜNK,
HA VAN

KÉRDÉSED!

Modern és univerzális kialakítása, 
gyönyörű színei és a vidám grafikák 
bevezetik a gyerekeket a szobatisz-
taság világába. Anyaga: műanyag.



Fabriqué en FRANCE

Made in FRANCE

lépcsős WC-szűkítő

A puha külső 
kellemes érzetet 
biztosít a bőrnek

Két fokozatban állítható
csúszásmentes fellépő

Ergonomikus 
fogantyú

kiddyloo

Megnyugtató kialakítás és 
forma a gyermek számára

Segít a WC-re 
szoktatásban,

miközben 
szórakoztató
és higénikus!

Csúszásmentes talpak
a lábrész alatt

A WC magasságához
állítható lábrész

Szuper kényelmes!
Otthoni használatra

ideális.



Ergonomikus fogantyúval ellátott puha szilikon kanál. 
Egy darabos kiszerelés. Cikkszám: 1460

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

AVENT 20 DARABOS  
ÉJSZAKAI MELLTARTÓBETÉT

BADABULLE EASY  
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ  
OTTHONI ÉS AUTÓBA

CAM SMARTY ETETŐSZÉK 

18 ETETÉS

- univerzális rögzítőrendszer állítható hevederekkel
- 4 magasságba állítható
- levehető széles tálca
- anatómiai ülés puha, levehető huzattal

- 3 pontos biztonsági öv
- csúszásmentes lábak
- szivaccsal könnyen tisztítható
- a huzat levető és 30°C-on mosható
- ultra kompakt méretűre csukható
- hordozótáskával

BABYONO BABAMOSOLY 
ETETŐKANÁL

- otthon és az autóban is használható
- cumisüveg és bébiétel  
  is melegíthető benne
- 90 másodperc melegítési idő
- egy gombnyomással működik
- praktikus mérőedénnyel
- cikkszám: B002105

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

Nagy nedvszívó képes-
séggel rendelkezik. Ra-
gasztócsík segítségével 
könnyen rögzíthető. A 
betét puhasága és vé-
konysága kényelmes vise-
letet biztosít. Klinikailag 
tesztelt. MAGAZIN ÁR:

9.990 FtEgységár: 84,5 Ft/darab





20 ETETÉS

NYUGODT LEHETSZ, HOGY PICID ELEGENDŐ  
TÁPLÁLÉKHOZ JUT, HA:

- Naponta hat-nyolc pisis pelenkája van. A székletürítések száma  
  rendkívül változó lehet. 
- Súlynövekedése az első 3-4 hónapban 100-200 g hetente. Egyénenként  
  és hetenként is változó lehet, egyik héten többet, másik héten keveseb 
  bet hízhat a babád, de stagnálás is előfordulhat. Ezért jobb, ha a havi  
  450 g körüli súlyemelkedés elérésére figyelsz.  
- Élénk, aktív, bőrszíne rózsaszín.

PÓTLÁS ADÁSA SZOPTATÁS MELLETT
A BABÁK MINDEGYIKE ÖNÁLLÓ SZEMÉLYISÉG, MÁSKÉNT SZOPIK, ALSZIK ÉS GYARAPSZIK. AZ 
ANYATEJ MINDEN CSEPPJE ARANYAT ÉR, EZÉRT NAGYON FONTOS, HOGY AZT A BABÁD MEG-

KAPHASSA. JÓ, HA TUDOD, HOGY TEJED MENNYISÉGE LEGINKÁBB A HATÉKONY, GYAKORI 
SZOPTATÁSTÓL FÜGG! 

PÓTLÁS ADÁSÁRA AKKOR 
LEHET LEGGYAKRABBAN 
SZÜKSÉGED, HA A BABÁD: 

- koraszülött, 
- élettani sárgasága van, 
- gyengébb szopási készségű, 
- valamilyen betegsége van, ami miatt  
  gyenge vagy aluszékony, 
- ikerbabákat szültél, 
- valamilyen ok miatt babáddal  
  nem lehetsz együtt, 
- anyatej mennyiségi igényeit  
  tejed nem fedezi.

Mielőtt pótlás adása mellett döntesz, 
mindig próbálkozz gyakoribb szopta-
tással. Csak szoptatás után adj pótlást 
és lehetőleg szoptatásbarát módszerrel. 
Ezek használata során a folyadék elfo-
gyasztásához a babádnak nem kell szo-
pómozgást végeznie, így veleszületett 
szopási készsége és hatékony szopási 
technikája megmarad. Ilyen eszköz a 
svéd itatópohár és a SpillySpoon kanál.

A Szoptatás és fogbarát svéd etető-ita-
tó pohár speciális hosszú csőre felfek-
szik a baba nyelvére, amiből képes a 
saját tempójában inni, még akkor is, 
ha aluszékony. Teljes szoptatási idő-
szak alatt használhatjátok. Anyatejet, 
vizet, gyümölcslevet (megfelelő életkor 
felett), tápszert is adhattok vele, ha 
valami miatt nem vagy gyermeked 
közelében, illetve ha kevés a szopott 
anyatej mennyisége. A SpillySpoon 
gyógyszeradagoló kanalat közvetlen 
szülés után is használhatod. Az előtej 
első cseppjeit a kanálba fejheted, 
ha a babád még gyenge a szopáshoz. 
A normál kanállal történő etetésnél 
sokkal gyorsabb és egyszerűbb.



THERMOBABY 
BABYTOP ETE-
TŐSZÉK

SZOPTATÁS ÉS CUMISÜVEG

Szopás közben a baba két-háromszorosára 
nyújtja a bimbód és nyelvecskéjének hul-
lámszerű mozgásával a szájpadlására pré-
seli. Ezzel az igen sokszor ismételt mozdu-
lattal, de főleg a szájában lévő vákuummal 
üríti ki a tejet. 

A legjobb cumisüvegek etetőcumija rend-
kívül puha és egyedülállóan nyúlékony. 
100% szilikon anyagú, amit hasonló módon 
meg tud nyújtani a baba iváskor, mint a 
bimbódat szopáskor. Akkor, ha kemény az 
etetőcumi, akkor azt a kicsid nem tudja 
megnyújtani és ezért csak elől a kemény 
szájpadlásához nyomkodja. Ezután, ha 
szoptatod, ugyanilyen mechanizmussal 
akar szopni, ami nem lesz számára haté-
kony, neked pedig fájni fog. Ezt nevezzük 
„cumizavarnak”, amikor a baba ugyanúgy 
akar szopni, ahogy a kemény etetőcumiból 
evett. 

Segítsd a babát a cumisüveghez való alkal-
mazkodásban. Legyél türelmes, nyugodt, 
pozitív és kitartó, mert ez egy új készsége 
a kicsinek. A picik általában könnyebben 
elfogadják a cumisüveget, amikor álmosak 
vagy nem nagyon éhesek.

A FOGORVOSOK VÉLEMÉNYE

A cumisüvegek etetőcumijából – néhány 
kivétellel - akkor is folyik valamennyi folya-
dék, ha a baba nem fejt ki erőt. Amikor a 
baba cumisüvegből iszik és közben álomba 
merül folyadék marad a szájában, szopás-
kor viszont nem! A tejben lévő tejcukorból 
(laktózból) a szájban lévő mikroorganizmu-
sok hatására keletkező tejsav tönkreteszi a 
tejfogak zománcrétegét és fogszuvasodás-
hoz vezet. Ezért is lényeges, ha cumisüveg-
ből is kell táplálnod a picit, akkor lehetőleg 
olyat válassz, aminek etetőcumija csak a 
babád szívására nyílik meg!

SOHA NE FELEDD, HOGY A  
SZOPTATÁS A LEGJOBB! 

Csetneki Julianna 
szülésznő, szakértő

THERMOBABY BABYTOP 
ETETŐSZÉK
Kisszékké alakítható. Egyszerű összezárni és 
kinyitni. Tálcával és anélkül is használha-
tó. Kettő biztonsági övvel van felszerelve, a 
gyermek és a szék rögzítésére. Többfunkci-
ós, praktikus, egyszerű tárolhatóság.

LANSINOH ÉJSZAKAI ÉS NAPPALI 
ELDOBHATÓ MELLTARTÓBETÉT

MAGAZIN ÁR:
1.390 Ft

Új „kék magja” szuper nedvszí-
vó, súlyának 20-szorosát képes 
felszívni és megtartani. Ultra 
vékony, természetes vonalú, 
diszkrét. Intenzív tejürülés ese-
tén is megtartja formáját. Szu-
per puha, átlélegző. Biztosítja, 
hogy melled és ruhád szárazon 
maradjon éjszaka is. Egyenként 
csomagolt, eldobható. Bizton-
ságos gyűrődésmentes rögzítés 
két ragasztócsíkkal. 

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

Ha nem találod a  
megfelelő szoptatási 
eszközt, keress minket!

Egységár: 57,91 Ft/darab



22 ETETÉS

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.590 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEG 
260 ML

- 220 ml-es
- 6 hónapos kortól
- a puha, kifolyásbiztos ivőcsőr 
- babakezekre tervezték
- több színben

Egyedülálló MAM selyem-
szívókával®, amelynek puha 
szilikon felülete rendkívül kel-
lemes érzést nyújt. A szelepes 
talp megakadályozza, hogy 
a baba levegőt nyeljen, ezért 
csökken a hasfájás. Az üveg az 
extra nagy nyíláson keresztül 
könnyen tisztítható. Önsteri-
lizáló funkcióval rendelkezik, 
amely különösen utazáskor 
praktikus!

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
26.990 Ft

BABYONO ELŐKE 
HÁROMSZÖG ALAKÚ

- újszülött kortól pihenőszékként, 
  6 hónapos kortól etetőszékként  
  használható
- 8 magasságba állítható
- a háttámla 4 helyzetbe dönthető
- a lábrész 3 pozícióba állítható
- kényelmes, puha huzat
- 5 pontos biztonsági öv
- könnyen tisztán tartható
- egy kézzel, könnyen 
  összecsukható

CAM PAPPANANNA ETETŐSZÉK

MAM TRAINER 
TANULÓPOHÁR

220 ML

- patentos textil előke 
  és nyálkendő
- újszülött kortól ajánlott
- két darabos
- egységár: 895 Ft/db
- cikkszám: 877 és 879





24 UTAZÁS

vastagabb kabátok mi-
ért veszélyesek az autós 
utazás során?

A legtöbb téli kabát vastag béléssel 
vagy töltőanyaggal rendelkezik azért, 
hogy megvédje a kicsit a hideg idő-
járási körülményektől. Amennyiben a 
kabátban ülve kötöd be a gyermeket 
az ülésbe, megtörténhet, hogy a 
biztonsági öv nem tartja majd elég 
szorosan a felsőtestét.

Az első képen úgy látszik, hogy 
megfelelően szoros és nem lehetne 
jobban meghúzni gyermek felsőteste 
előtt a biztonsági övet. 

Ha ugyanezzel a beállítással használjuk 
a gyerekülést azután is, hogy a kicsi-

ről lekerült a kabát, jól láthatóvá válik, 
hogy mennyi hely maradt még a teste 
és az öv között. 

A harmadik képen látható, hogyan is 
néz ki, ha tényleg szorosan van beköt-
ve a gyerekülésbe a kicsi. 

Egy ütközés során, mikor a gyermeket a 
rá ható erők az ülésből kifelé nyomják, 
neki az övnek, akkora erő keletkezik, 
hogy a kabátból kipréselődik a levegő. 
Ez azt eredményezi, hogy a gyermek-
nek túl sok mozgástere keletkezik, 
mivel az öv nem eléggé szoros ahhoz, 
hogy biztonságosan visszatartsa őt.

Ezért semmi esetre se ültessük be a 
gyermeket kabátban a biztonsági ülésbe. 

A HIDEGEBB HÓNAPOKBAN AZ AUTÓZÁS KOMOLY KIHÍVÁSOK ELÉ ÁLLÍT-
HATJA A CSALÁDOT, HISZ A VASTAG TÉLI RUHÁZAT A NEM MEGFELELŐ 
HELYEN RÖGZÍTETT BIZTONSÁGI ÖV MIATT CSÖKKENTHETI A GYEREK-
ÜLÉSEK ÁLTAL NYÚJTOTT BIZTONSÁGOT. 

BIZTONSÁGOSAN

TÉLEN
AZ AUTÓBAN

A CIKK FOLYTATÓDIK 
A 26. OLDALON!



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

- Súlycsoport: 9-18 kg 
- Irány: Menetirány  
  szerint beköthető 
- Megfelel az ECE  
  R4404 szabványnak 
- Bekötés: ISOfix  
  karokkal vagy az autó  
  3 pontos övével

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

1. Fejvédő EPS hab felhasználásával. A fejvédő magassága egy    
  mozdulattal állítható. A vállövek követik a fejvédőt, és  

  beállnak a 8 lehetséges magasságból a megfelelőbe. 
2. Oldalvédelem a fejnek és nyaknak egyaránt. 
3. Mágneses övrendszer, amely az ülés szélén  

 tartja az öveket, így nagyon megkönnyíti a  
gyermek ki- vagy beszállását a gyerekülésbe. 

4. Elcsavarodás elleni támasztóláb. Megvédi a  
gyermeket a hátulról érkező behatások ellen. 

MOST  MENETIRÁNNYAL MEGEGYEZŐ  
BIZTONSÁGI SZETTEL, TARTALMA: 

– 1 db zsebes ülésvédő 
– 1 db árnyékoló, amit tapadókoronggal rögzíthetsz 

– 1 db baba az autóban háromszög 
– 1 db övrögzítő csat

IZI COMFORT ISOFIX X3 AUTÓSÜLÉS 

TULAJDONSÁGOK: 
beépített támasztóláb, ötpontos biztonsági öv, 
központi övfeszítő, állítható magasságú vállövek, 
5 pozícióba dönthető, légáteresztő háttámla, 
levehető és mosható huzat

MOST EGYÜTT:
119.990 Ft
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HASZNOS TANÁCSOK A MEGFÁZÁS ELKERÜLÉSÉRE:

KÖSZÖNJÜK, HA TOVÁBBADOD AZ INFORMÁCIÓT! A SEGÍTSÉGEDDEL MÉG 
TÖBB GYERMEK FOG BIZTONSÁGBAN UTAZNI A TÉLI IDŐSZAKBAN!

SIX4KIDS KÖTÖTT TAKARÓ

1. Használjunk a gépjárműben kifejezetten a biztonsági gyerekülésekhez kifejlesztett lábzsákot, ami melegíti 
a gyermeket, de nem akadályozza meg a biztonsági öv helyes beállítását. 

2. Helyezzünk egy melegvizes palackot a gyerekülésbe 5-10 perccel indulás előtt. Így a kicsinek nem kell majd 
a hideg ülésbe ülnie. De mindenképpen távolítsuk el a palackot indulás előtt. 

3. Indulás előtt melegítsük fel a kívánt hőfokra az autót, mielőtt a gyereket beültetjük. 

4. Beszálláskor kabát nélkül kössük be megfelelően a gyerekülésbe a kicsit, majd takarjuk be a kabáttal, vagy 
adjuk rá a kabátot fordítva, elölről. Ha ez nem kényelmes, használhatunk a bekötött öv fölé akár poncsót 
vagy egy melegebb takarót is. 

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

- 90x90 cm-es
- kötött takaró
- puha anyagból
- több színben

A kép illusztráció. 



ZOPA ÖVRÖGZÍTŐ 
CSAT BIZTONSÁGI 
ÜLÉSHEZ

ZOPA BABAFIGYELŐ TÜKÖR  
SZÉLVÉDŐRE VAGY NAPELLENZŐRE

NATTOU PLÜSS 
BABY ON BOARD

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
2.990 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
1.290 Ft

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

ZOPA AUTÓS RENDEZŐ 
ÜLÉSTÁMLÁRA TABLET ZSEBBEL
- praktikus rendező tablet 
  tárolására szolgáló zsebbel
- két palacktartó
- könnyű rögzítés csatos 
  hevederek segítségével
- cikkszám: FE0340

- a domború kialakítás széles látószöget biztosít
- a szélvédőre vagy a napellenzőre erősíthető
- a tükör 360°-ban elforgatható
- cikkszám: FE2333

- a zár a helyén marad  
  és nem csúszkál
- legfeljebb 38 mm széles  
  biztonsági övhöz
- az egyszerű használat érdekében    
  nyitó/záró gyorscsat
- cikkszám: FE1103

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:
990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft



DISNEY BELINE GYEREKÜLÉS

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható
- a fejtámasz magassága állítható 
- levehető háttámla 
- huzata levehető és mosható 
- több színben  

28 UTAZÁS

FILLIKID FILLIBOARD
TESTVÉRFELLÉPŐ
- csatlakoztatható szinte minden babakocsihoz
- 180°-ban mozgatható csatlakozóval 
- szerszámok nélkül is könnyen feltehető
- 20 kg-is terhelhető
- a babakocsit nem tartalmazza
- cikkszám: BD002U

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

NANIA TITAN ISOFIX GYEREKÜLÉS
- 0-18 kg-ig használható
- 360 fokban elforgatható
- puha párnázott belső rész
- levehető és mosható huzat
- 5 pontos biztonsági öv  
- 3 fokozatban dönthető
- top tether rögzítés

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
39.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható
- levehető háttámla
- állítható magasságú fejtámasz
- huzata levehető és mosható



NANIA TITAN ISOFIX GYEREKÜLÉS

new! axissfix plus
with unique 360° swiveling system

www.maxi-cosi.com/axissfixplus

45 -105 cm. From birth to 4 years old.

The Maxi-Cosi AxissFix Plus is a clever car seat; it is suitable for 
children from birth up to the age of 4 as it can be used both rearward 
and forward-facing and offers i-Size safety. The 360° swiveling 
mechanism makes it very easy to comfortably secure or unfasten 
your child. Experience the ease of use and outstanding safety!

FORDÍTSD 
BIZTONSÁGBA!

egyből 
születéstől

kezdve

360°

axissfix plus 
EGYEDI 360° KÖRBEFORDULÓ ÜLŐRÉSSZEL

www.maxi-cosi.com/axissfixplus

45 -105 cm. Születéstől 4 éves korig.

 

A Maxi-Cosi AxissFix Plus egy okos gyerekülés; születéstől kezdve 
alkalmas a csecsemő biztonságos szállítására hátrafelé néző, majd 
előre néző pozícióban, akár 4 éves korig, az i-Size biztonságát nyújtva. 
A 360°-ban körbeforduló mechanizmus nagyon könnyűvé és 
kényelmessé teszi a gyermek beültetését és a biztonsági öv 
becsatolását, valamint az ülés elfordítását és az öv kioldását, 
mielőtt a gyermeket kiveszed a gyerekülésből. 
Tapasztald meg a könnyű használatot és a kiemelkedő biztonságot!

360°i-Size

ECE R129

mi  hozzuk a jövőt



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

FERRARI DREAM 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

NANIA BEONE BÉBIHORDOZÓ

MINDEN SZÜLŐ TAPASZTALJA, 
HOGY A BABÁJA ÖLBE KÉREDZKE-
DIK. A BABA MAGZAT KORA ÓTA FI-
ZIKAI ÖSSZEKÖTTETÉSBEN VAN AZ 
ÉDESANYJÁVAL, EZÉRT EGY ÚJSZÜ-
LÖTT BABA ÖSZTÖNÖS IGÉNYE AZ 

ÁLLANDÓ TESTKONTAKTUS. 

Éppen emiatt nagyszerű lehetőség a hor-
dozás, mert a megfelelő eszközben való 
hordozással nem fárasztjuk ki magunkat 
és nem terhes a gyermekkel való együtt-
lét sem. A baba megkapja a testközelsé-
get - a vágyott biztonságot és nyugalmat 
- mi pedig szabad kézzel bármit meg tu-
dunk tenni, amit kell.

GYENGÉD 

gondoskodás 
HORDOZÁSSAL TÉLEN

30 UTAZÁS

- 15-36 kg-ig használható
- huzata levehető és mosható

Rögzítése: a hátsó ülésre, az 
autó hárompontos biztonsági 
övét a gyermek előtt átvezetve.

- 0-13 kg-ig ajánlott
- puha párnázott belsőrész
- 3 pontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel
- huzata levehető és mosható



Megkötős 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Rugalmas 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 8 kg-ig 

(kb. 6 hónapos korig)

Karikás 
hordozókendő

újszülött kortól 
– 3 éves korig

Bébi Mei Tai 
hordozó

1,5 hónap – 1,5 év

 Totyogó Mei Tai 
hordozó

kb. 6 hónap – 3 év

Totyogó Csatos 
hordozó

kb. 6 hónapos kortól  
– 3 éves korig 

Bébi Csatos 
hordozó

újszülött kortól 
– 1,5 éves korig

nandu
www.nandu-wrap.comBabahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Hordozós ölelésben, magunk felé fordulva, a baba 
védelemben van. Bármilyen zaj, erős fény, a sok em-
ber, nagyon igénybe veszi az idegrendszerét. Hor-
dozás közben el tud bújni a számára új és fárasztó 
hatások elöl, könnyen elalszik, mert biztonságban 
érzi magát. A járás, ringató mozgás nyugtatólag hat 
a babára, mindeközben az idegrendszerét ingerek 
érik, ami nagyon pozitívan hat a mozgásfejlődésére 
és az agy fejlődésére. 

Télen sem kell lemondanunk a hordozásról vagy 
otthon maradnunk babánkkal hiszen az édesanya 
vagy édesapa meleg, óvó ölelésében, örömmel és 
könnyen tudunk sétálni, kirándulni, vagy pl. bevá-
sárolni. 

HOGYAN ÉRDEMES FELÖLTÖZNI? 

A sok tapasztalat azt mutatja, hogy az egy kabát 
alá való öltözés a legpraktikusabb megoldás. Az 
elölhordozós időszakban ez egy nagyobb méretű 
kabáttal könnyű tud lenni, mert alá elfér a baba és 
a szülő is. A háton hordozós időszakban már spe-
ciálisabb megoldás szükséges az egy kabát alá való 

öltözéssel: vagy egy kabátunkat átalakíttatjuk egy 
hordozós betét belevarrásával, vagy beszerzünk egy 
hordozós kabátot, ami erre a célra készült. A baba 
felöltöztetésekor figyeljünk arra, hogy ne öltöztes-
sük túl. Annyi réteget adjunk rá, mint magunkra, 
hiszen a hordozó eszköz és még mi is melegítjük 
pluszban őt a közös kabáton kívül. A fejét és a lá-
bacskáját érdemes melegen bebugyolálni. 

Természetesen a kabáton kívüli hordozás is jó 
megoldás. Hordozókendő vagy más kötős eszköz 
használatakor érdemes a gyermeknek olyan meleg 
overált beszerezni, aminek a külső felülete nem csú-
szós, hogy könnyű legyen vele kötni. Csatos vagy 
más állítható hordozó esetében pedig állítsuk na-
gyobbra a hevedereket mielőtt a gyermek az esz-
közbe kerülne és csak akkor húzzuk szorosra, ha 
már érezzük, hogy a baba a helyére került!  

Szívből kívánjuk minden szülőnek, hogy fedezzék 
fel milyen csodálatos élmény a szívünkön hordozni 
gyermekünket télen is! 

Kósa Kata, www.nandu-wrap.com



Minden baba ösztönösen igényli az 
édesanyja karjában való ringatást. Ez 
teljesen normális fizikai szükséglete 
a babának, hiszen a pocakban is 
hónapokon keresztül ringatózott!    

Nem véletlen, hogy kólikától vagy 
fogzási fájdalmakkal küzdő kisdedet 
legkönnyebben kézben ringatva 
lehet megnyugtatni és elaltatni. Ezt 

HOGYAN LESZ A SÍRÓS ÓRÁKBÓL 
mosolygás, örömteli játék vagy alvás?

web: adamo.hu

0-3 éves korig

bizony minden anyuka jól tudja! 
De mi van, ha a baba ezáltal fel lesz 

„kapatva”?  Ha kizárólag ringatva lesz 
képes megnyugodni és elaludni?Nem kell 
a babádnak lemondani a testi kontaktusról 
és a ringatás jótékony hatásairól, és 
te sem fogsz elfáradni kisbabádat 
kezedbe ringatva egész álló nap. 

Az ADAMO® bölcsőhintának 
köszönhetően egy olyan speciális 
egy ponton rögzített hintához jutsz, 
amelyben a babák a pocakban már jól 
ismert megnyugtató érzéseket élhetik

át újra, így a legnagyobb segítséged 
lesz az altatásban, nyugtatásban. 

Ringasd, nyugtasd és altasd kézben 
vagy a hintában a babádat, ahogy neked 
kényelmes, hallgass a megérzéseidre, 
és választd az ADAMO® -t, hogy te is 
és a babád is a legjobbat kaphassa!



MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

NATTOU LAPIDOU PLÜSS BADABULLE JÁTÉK AUTÓBA
Az ablakra tapadókoronggal 
könnyen feltehető színes kész-
ségfejlesztő játék, ami hosszú 
időre lefoglalja a babát. A rajta 
lévő színes anyagú játékoknak 
és rágókának köszönhetően él-
vezetessé válik az utazás a baba 
számára is. Cikkszám: B033010

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. január 1-től február 28-ig érvényesek.

- habszivacs
- öntapadós
- többféle figura

TAF TOYS PUHA BÉBIKÖNYV PRAM BOOK
Babakocsira és kiságyra rögzíthető puha bébikönyv. Cikkszám: 10635

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
390 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- nyúl figura
- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- 36 cm

Minden baba ösztönösen igényli az 
édesanyja karjában való ringatást. Ez 
teljesen normális fizikai szükséglete 
a babának, hiszen a pocakban is 
hónapokon keresztül ringatózott!    

Nem véletlen, hogy kólikától vagy 
fogzási fájdalmakkal küzdő kisdedet 
legkönnyebben kézben ringatva 
lehet megnyugtatni és elaltatni. Ezt 

HOGYAN LESZ A SÍRÓS ÓRÁKBÓL 
mosolygás, örömteli játék vagy alvás?

web: adamo.hu

0-3 éves korig

bizony minden anyuka jól tudja! 
De mi van, ha a baba ezáltal fel lesz 

„kapatva”?  Ha kizárólag ringatva lesz 
képes megnyugodni és elaludni?Nem kell 
a babádnak lemondani a testi kontaktusról 
és a ringatás jótékony hatásairól, és 
te sem fogsz elfáradni kisbabádat 
kezedbe ringatva egész álló nap. 

Az ADAMO® bölcsőhintának 
köszönhetően egy olyan speciális 
egy ponton rögzített hintához jutsz, 
amelyben a babák a pocakban már jól 
ismert megnyugtató érzéseket élhetik

át újra, így a legnagyobb segítséged 
lesz az altatásban, nyugtatásban. 

Ringasd, nyugtasd és altasd kézben 
vagy a hintában a babádat, ahogy neked 
kényelmes, hallgass a megérzéseidre, 
és választd az ADAMO® -t, hogy te is 
és a babád is a legjobbat kaphassa!

MARKO HABSZIVACS FALIDEKOR



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

Nyomdai előállítás: 
Pauker Holding Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

Reklámtervezés: 
Hubicska Zsolt

Fotók: 
BigstockPhoto, 

Matti Kft., Babaker Kft.  IM
P

R
E

S
S

Z
U

M

Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2. 

06/23 887-410

Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2018. január 1. és február 28. között érvényesek, 
forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek 

dekoráció nélkül kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón látot-
taktól, az esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért nem tudunk  

felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek az 
ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk 
ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már 
az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.

TAF TOYS 
JÁTÉKKOCKA 
KOOKY CUBE
Puha játékkocka izgalmas 
játéklehetőségekkel.

- különböző anyagok,  
  vidám színek
- rágóka, zörgő gyűrűk
- bárhová felakasztható
- 3 hónapos kortól
- cikkszám: 11205

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

TAF TOYS 
AUTÓS BÉBI 
JÁTÉK-
CENTER
TÜKÖRREL

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

TAF TOYS TENGERPART 
JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL 

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

Színes, nagy méretű játszószőnyeg, különböző figurákkal, 
tükörrel és játékhíddal.

- fejleszti a baba látását, hallását, tapintását  
  és finommotorikus mozgását
-  megtanulja megkülönböztetni a formákat
- kényelmes, puha anyag
- levehető figurák, önállóan is használhatóak
- lehet használni otthon és otthonon kívül
- könnyen tisztítható játszószőnyeg
- mérete kinyitva 90 x 135 cm
- cikkszám: 11935



CAM TASKI SPORT 
MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

AJÁNLOTT FOGY ÁR:

149.990 Ft

SZÜLETÉSTŐL 36 HÓNAPOS KORIG

LAPRA CSUKHATÓ

ALUMÍNIUM VÁZ

KÖZPONTI FÉK

TÁGAS MÓZESKOSÁR

MEGFORDÍTHATÓ ÜLŐRÉSZ

FEJSZŰKÍTŐ

OLDALVÉDELEM

GERINCTÁMASZTÓ BETÉT

Alumínium vázas babakocsi állítható és megfordítható sportrésszel, ami a szülő felé 0-12 hó-
napos korig, a szülőnek háttal 12 hónapos kortól használható. A babakocsi  állítható tolókarral, 
központi fékkel rendelkezik. Fixálható bolygókereke van elöl. Bármely irányba felszerelt ülő-
résszel kompakt méretűre, lapra csukható, hordozófüllel felszerelt. A sportrésznek 4 pozíci-
óba állítható háttámlája, állítható lábtartója és 5 pontos biztonsági öve van. A mózeskosara 
igen tágas és autóban való szállításra is alkalmas. A bébihordozó megfelel az ECE R44/04 
szabvány előírásainak, oldalvédelemmel  és anatómiai fejszűkítő háttámlával van ellátva.

BABAKOCSI TARTOZÉKAI: VÁZ, SPORTRÉSZ, MÓZESKOSÁR, 
BÉBIHORDOZÓ, NAPTETŐ, LÁBZSÁK, ESŐVÉDŐ, PELENKÁZÓTÁSKA




