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GONDOSKODUNK

A BABÁDRÓL

Babs ára  Maá és  Papá ayob öröme!

NEOBABY



Baby Ono szilikon 
mellbimbóvédő

Cikkszám: 847 és 848

Baby Ono melltartóbetét 
24 darabos

Cikkszám: 031 

Baby Ono pumpás 
kézi mellszívó
Cikkszám: 048

Baby Ono anyatejtároló tasak  
20 darabos

Cikkszám: 1039

Baby Ono 
kézi mellszívó
Cikkszám: 053

Baby Ono SENSI 
elektromos mellszívó

Cikkszám: 051

MINDENÜNK

TÁPLÁLD ANYATEJJEL A BABÁDAT!

AZ ANYATEJ

Fontos, hogy az anyatejes táplálás akkor is kényelmes és egysze-
rű legyen, ha nem szoptatásról, hanem fejésről van szó, és ugyan-
ilyen fontos, hogy a szoptatás csodás időszaka alatt a mamák is 
jól érezzék magukat.

A Babyono márka praktikus és egyszerűen kezelhető termékek-
kel segíti hozzá a mamákat ahhoz, hogy gyermekük a lehető leg-
hosszabb ideig megkaphassa a számára legideálisabb és legérté-
kesebb táplálékot, az anyatejet.



VÁLOGASS MINŐSÉGI KÍNÁLATUNKBÓL ÜZLETÜNKBEN!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. EGÉSZSÉGES
BÉBITÁPLÁLÁS

6. FELKÉSZÜLÉS
A NYÁRI VESZÉLYEKRE

14. KERTI 
KALANDOK

20. ALKALMAZÁSOK
ANYUKÁKNAK

28. ALLERGIÁSOK
NYARALÁSA

Itt a nyár. Végre beköszöntött  a régen várt vakáció  és 
természetesen a hőség is az életünkbe. Ebben a magazinban 
igyekszünk számodra olyan hasznos tanácsokat adni, amik 
megkönnyítik a nyári hétköznapokat a gyerkőccel.

Foglalkozunk a nyár során felmerülő veszélyekkel is, de 
adunk tippeket azokra a napokra is, amikor nem igazán 
tudtok messzire kimozdulni a kicsikkel. Tudjuk, hogy nem 
könnyű lekötni a gyerekeket a nagy melegben, mi mégis ösz-
szegyűjtöttük azokat az ötleteket, amik számunkra beváltak. 

Beletettük ebbe a magazinba a két kedvenc nagyon egysze-
rűen és olcsón elkészíthető fagyireceptünket is, amit min-
den nyáron előszeretettel használunk. Tisztában vagyunk 
vele, hogy az allergiás gyerekek és családok száma évről 
évre nő, így számukra megfelelő itthoni helyeket is ajánlunk 
a nyaralásra. 

Mivel az okostelefon számunkra is elhagyhatatlan kiegé-
szítő, ezért ebben a számban összegyűjtöttük az általunk 
hasznosnak ítélt okostelefonos alkalmazásokat, amik meg-
könnyítik az életünket. Ajánlunk mesét olvasó, sőt altatódalt 
játszó alkalmazást is azért, hogy a gyermekek életét még 
érdekesebbé tegyük. 

Természetesen ebből a számunkból sem hiányozhatnak a 
minőségi, mégis nagyon jó áron kapható termékek. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
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CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

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

KALANDOK A FÜRDŐSZOBÁBAN



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

VÉKONY FROTTÍR
FÜRDŐLEPEDŐ 

BADABULLE WC-SZŰKÍTŐ
UNIVERZÁLIS WC-SZŰKÍTŐ.

A legtöbb szabvány méretű 
WC-n használható.

MAGAZIN ÁR:
6.290 Ft

THERMOBABY KIDDYLOO 
LÉPCSŐS WC-SZŰKÍTŐ
AZ ANATÓMIAILAG FORMÁLT WC ÜLŐKE 
MAGAS HÁTTÁMLÁJÁVAL, LÉPCSŐSEN ÉS 
ÖNMAGÁBAN IS HASZNÁLHATÓ.

- 18 hónapos kortól ajánlott
- csúszásmentes lábak
- kényelmes kartámasz
- összehajtható és könnyen tárolható
- 2 magassági szintre állítható lépcső
- anyaga: polipropilén

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.490 Ft

Jó nedvszívó képességű, egyfalas frottierból készült 
kapucnis fürdőlepedő. Több színben és mintával. 
Mérete: 80x80 cm. Anyaga: 80% pamut 20% po-
liészter.
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Védelem nyáron a babáknak

Védelem a napsugárzás ellen
Első és legfontosabb szabály, hogy délelőtt 
11 és délután 3 között lehetőleg ne vigyük 
a napra a babát, mert a sugárzás ilyenkor 
a legerősebb. Ha levegőztetni szeretnénk, 
keressünk árnyékos helyet, de vegyük 
figyelembe, hogy félárnyékban is érik a 
napsugarak, így mindenképpen ajánlatos 
magas faktorszámú napozókrémet használni. 
Válasszunk kifejezetten gyermekek számára 
készített krémet. 

Ne kenjük be azonnal a bőrt nagy felületen, 
mindenképpen végezzünk egy próbát, 
próbáljuk ki egy kicsi területen a krémet, 
és várjunk vele egy-két órát. Ha nem látunk 
allergiás reakciót, használhatjuk megfelelően: 
karokra, lábakra, vállakra, és nagyon kis 
mennyiségben, vékonyan, a szemeket és a 
szájat elkerülve az arcon is. Ha babakocsival 
indulunk sétálni, használjunk napernyőt, 
ezekből UV-szűrős változatot is lehet kapni. 
Ha nincs ernyőnk, készüljünk fel legalább egy 
textilpelenkával.

Ruházat
Mindig tiszta pamut, világos ruhát adjunk 
a babánkra, ez szellőzik a legjobban, és a 
kezelése is egyszerű. A ruha fedje a testet, 
és lehetőség szerint a vállakat is. Ne legyen 
szűk, mert a testre tapadó ruhában a babák 
kényelmetlenül érzik magukat, és jobban 

A TAVASZ SAJNOS IDÉN ELÉG 
KALANDOSRA SIKEREDETT 

IDŐJÁRÁSI SZEMPONTBÓL, ÉS MÁRIS 
BEKÖSZÖNTÖTT A KÁNIKULA, EZÉRT 
FONTOS, HOGY A BABÁK VÉDELME  
ÉRDEKÉBEN  NÉHÁNY  LÉNYEGES  

DOLGOT  MEGEMLÍTSÜNK.



izzadnak. Az izzadás miatt mindenképpen babáknak való mosószert használjunk, ez 
nem irritálja a bőrüket.  Öblítőszert nem muszáj használni, inkább öblögessük át 
sokszor tiszta vízben a babaruhákat, így eggyel kevesebb irritáló anyaggal találkozik a 
bababőr. A fej védelme is nagyon fontos, mindig adjunk a gyermekekre nyári kalapot 
vagy nagyon vékony, világos nyári sapkát. Időnként vegyük le a sapkát vagy kalapot 
– persze árnyékban – a szellőzés érdekében.

Napszemüvegek
Természetesen fontos a szem védelme is, de fordítsunk nagy figyelmet arra, hogy ha 
napszemüveget veszünk a gyermeknek, csakis megfelelő minőségűt válasszunk. Nem 
kell aggódni, léteznek ilyenek. Érdemes kikérni a szakboltok eladóinak véleményét.

Kullancs, szúnyog, darázs
Minden évben, így idén is már hallhattuk a televízióban, rádióban, hogy a kullancsok 
sajnos nincsenek kevesebben (és valószínűleg nem is lesznek). Legyen nálunk mindig 
rovarriasztó – természetesen gyermekeknek való – krém vagy spray, és minden este 
gondosan vizsgáljuk át a gyerkőcöt. A szúnyogcsípéseket kezelhetjük a nekik való 
krémekkel, ecsetelőkkel, lényeg hogy ne vakarja el. A méhcsípés komolyabb dolog 
ennél, hiszen allergiás reakciót válthat ki. Ha méh vagy darázs megcsípi a babánkat, 
akkor nagyon figyeljük őt, és az sem baj, ha megmutatjuk a gyerekorvosnak.

Autózás
Sajnos minden nyáron hallunk rémtörténeteket, ezért nem győzzük elégszer 
elmondani, hogy a gyereket soha, semmilyen körülmények között nem hagyhatjuk az 
autóban egyedül, egyetlen percre sem, mert beláthatatlan következményei lehetnek. 
Ha velünk van a babánk, akkor igenis vigyük be magunkkal bárhová, mert a nagy 
melegben pillanatok alatt felforrósodik az utastér, és fulladás következhet be. 

Fontos még az árnyékolás. Ne hagyjuk, hogy a nap belesüssön a gyermek szemébe, 
használjunk árnyékolót. A baba kényelmesebben fog utazni, és kevésbé lesz melege. 
A légkondícionáló használata nem ajánlott, ha gyermek is utazik az autóban, inkább 
álljunk meg többször szellőztetni.

Folyadékpótlás
A nagy nyári melegben nagyon fontos a folyadékpótlás.  Anyatejes babáknál ezt 
a szoptatás megoldja, ez elegendő folyadékot biztosít számukra, viszont ha úgy 
érezzük, egy pici vizet nyugodtan adhatunk nekik. A nagyobbaknál fokozottan kell 
figyelni, hogy eleget igyanak. A folyadék víz vagy frissen facsart gyümölcslé legyen 
(nem cukrozott vagy dobozos üdítő!), és mindig legyen kéznél. Soha ne hűtőből 
adjuk a folyadékot.



- 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
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MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

CAM SMARTY ETETŐSZÉK HUZATTAL



BABYONO SZÉLESNYAKÚ ANTICOLIC CUMISÜVEGEK

MAM TRAINER
TANULÓPOHÁR 

MAGAZIN ÁR:
1.590 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

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

- 330 ml-es
- 12 hónapos kortól
- nem csöpög
- nem csúszik ki a babák kezéből
- több színben

- kiváló minőségű műanyagból készült
- BPA-mentes
- átlátszó, könnyű cumisüveg

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

120 ML-ES
CUMISÜVEG 

(402)

240 ML-ES
CUMISÜVEG

(403)
MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

300 ML-ES
CUMISÜVEG

(404)

MAM SPORT
ITATÓPOHÁR 

BABYONO TEJTÁROLÓ 
POHÁR 1 DARAB 
BABYONO KANÁLLAL
- 4 db 200 ml-es tárolópohár
- 4 db tető
- 1 db a pohárra illeszthető 
  itatócsőr a közvetlenül 
  pohárból való tápláláshoz
- BPA mentes
- bababarát anyagból készült
- most egy darab szilikon fejű etetőkanállal
- cikkszám: 1028 + 252

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.090 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft
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Egyszer csak azt látod, hogy 
kisbabádat elkezdi érdekelni 
az, amikor ti esztek és nyúlkál 
az ételek után.  Amikor eléri, 
belenyúl a tányérodba, vagy 
kiveszi a kezedből és a szájához 
emeli. Ha ez olyan étel, ami 
korának megfelelő és úgy 
döntesz, hogy engeded is neki, 
akkor a szájába teszi, rágcsálja 
és nem köpi ki a nyelvével. 
Ilyenkor jött el az ideje, hogy 
az anyatejen kívül más ételt is 

kapjon. Ez az időszak kizárólag 
szoptatott babáknál 6-7. 
hónapos korukban van. Vegyes 
vagy kizárólag tápszerrel táplált 
kicsiknél, ez korábbi időszakra, 
akár négy hónapos korukra 
tevődik.
 
A TÁPSZEREN KÍVÜLI 
ÉTELEK BEVEZETÉSE

Jó, ha tudod! Bevezetésük a 
folyékony-pépestől a szilárd 

ételekig folyamatosan 
történik. Az időpontot jól 
válaszd meg, amikor már a 
csecsemőd fizikai fejlettsége 
és állapota és a pszichés 
tényezők is lehetővé teszi. 
Ez az időszak a későbbi 
problémák - allergiák, 
hiányállapotok, rossz 
étkezési szokások stb. - 
kialakulása szempontjából 
is meghatározó. 

Az első próbálkozások 
lehetnek gyümölcsök, 
rizs (gluténmentes) vagy 
búza, árpa, rozs (glutén 
tartalmú) cereáliák és 
főzelékek. A bevezetés 
sorrendje nem szigorú, de 
a fokozatosságra törekedni 
kell, hogy a problémákat 
elkerüld és kapcsolatod 
csecsemőddel se sérüljön. 
Egyszerre csak egy féle ételt 
és kis mennyiségben 10-20 
grammot adj. Fokozatosan 
emeld az adagokat. Az 
új ételt, ha a baba nem 
fogyasztja szívesen, ne 
erőltesd.

EGÉSZSÉGES ÉTELEK 
BIZTONSÁGOSAN

A csecsemőtáplálással foglalkozó 
s z akma i  s z e r v e z e t e k , 
beleértve az allergológiai 
társaságokat is, világszerte 
javasolják, hogy ha a babák 
betöltötték a 6-7. hónapos 
kort, kapjanak kiegészítő 

EGÉSZSÉGES ÉS BOLDOG 

BÉBITÁPLÁLÁS

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

A BABÁK ÉLVEZHETIK AZ 
EGÉSZSÉGES, TERMÉSZETES 
ÍZEKET, A SZILÁRD ÉTELEK 
ELŐNYEIT A FULLADÁS VE-
SZÉLYE NÉLKÜL.

Tehetsz a hálóba friss gyümöl-
csöt, zöldséget, de pároltat, 
vagy főttet is. A hús, a hal és 
a babakeksz etetésének is ideá-
lis eszköze. A tartós szoptatást 
is támogatja, nem zavarja meg 
a csecsemő szopási kedvét, kész-
ségét! A fogzási fájdalmat is 
csökkenti, ha hűtött gyümölcsöt, 
zöldséget teszel bele.

CLEVAMAMA SZILIKON 
ETETŐHÁLÓ PÓTHÁLÓVAL 



glutén tartalmú táplálékot is. Amikor a kicsi 
már nem kap anyatejet vagy vegyesen táplált, 
betöltötte 4-5. hónapot már kaphat glutén 
tartalmú ételt. Ezzel a táplálékallergiát, a 
cöliákiát és az egyes típusú cukorbetegséget 
kívánják megelőzni. Erre először a tej és tojás 
nélküli kekszet, kiflit ajánlják. 

Fontos! Jó hatású, ha még szoptatás mellett 
megkapja kisbabád az első fél kekszet, vagy 
kiflidarabkát.

BOLDOG EGÉSZSÉGES KIEGÉSZÍTŐ 
TÁPLÁLÁS ETETŐHÁLÓVAL

Az anyatej mellett 6 hónap feletti babák 
etetéséhez használhatsz etetőhálót, amit 
édesanyák ötletei alapján fejlesztettek ki. 
Akkor add oda a kicsinek, ha meg tudja fogni, 
a szájához viszi és rágcsálja. Az etetőháló 
használatával a csecsemők élvezhetik a 
természetes ízeket és a szilárd ételek egyéb 
előnyeit a fulladás veszélyének kizárásával. 

Tehetsz a hálóba friss gyümölcsöket, 
zöldségeket, de pároltat vagy főzöttet is. A 
gyümölcsök közül a magyar idény gyümölcsök 
a legfinomabbak és a leghasznosabbak. Pl. alma, 
körte, őszibarack, sárgabarack, dinnye, szőlő és 
szilva. Melegen is etetheted belőle a babát, akár 
főtt hússal, hallal is és nem kell aggódnod, hogy 
megakad az étel a torkán. 

A zöldségek közül, amit lehet, nyersen add a 
babádnak, a párolást próbáljátok megkedvelni, 
ha még nem tettétek, mert sokkal kevésbé 
vesznek el a fontos vitaminok. Természetesen 
a főzés és sütés is alkalmazható. A babakekszet 
és a kiflidarabkát is beteheted a hálós etetőbe, 
mert a baba nyálával pépet képezve kirágcsálja 
belőle.

Hűtött - de soha nem a fagyasztott – gyümölcs 
és zöldség a fogzási fájdalmak csökkentésére 
is szolgálhat. Remek elfoglaltság a babának, 
miközben gyakorolja a rágást is.   Ültesd 
babátokat etetőszékbe a családi asztalhoz. 
Megtanulja, hogy az evés családi esemény, 
aminek ő is részese lett. A baba amellett, hogy 
táplálkozik, jól elvan és ti is nyugodtan tudtok 
enni és beszélgetni. 

Az etetőháló készülhet szilikonból vagy 
textilből. A szilikon anyagút kevésbé színezik 
el a gyümölcsök, zöldségek. Könnyebben 
mosogatható, sterilizálható. Minden feltételnek 
kiválóan megfelel a ClevaMama szilikon 
etetőhálója.

Fontos, hogy ne hagyd a picit felügyelet nélkül, 
különösen, ha eszik, bármiből bármit! Az 
etetőháló kiváló ajándék, nem csak a kicsinek, 
de az egész családnak!

Csetneki Julianna
szülésznő, szakértő
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LANSINOH BIMBÓVÉDŐ 
KRÉM HPA LANOLIN 10 ML

AVENT ÉJSZAKAI 
MELLTARTÓ BETÉT

MAGAZIN ÁR:
12.990 Ft

- a világ legtisztább 100%-ban 
  természetes bimbókréme
- hypoallergén, adalékanyag, vegyianyag, íz-, 
  szín-, illat- és parabén mentes
- sebesedés, hegesedése nélkül védi 
  és gyógyítja a mellbimbót
- szoptatás előtt sem kell lemosni

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

LANSINOH 2 FÁZISÚ KÉZI 
MELLSZÍVÓ 
Japán technológia, 
két választható 
fázissal: 
1. Stimuláló fázis 
- kis szívó erejű, 
rövid, gyors szívás, 
beindítja a tejadó 
reflexet.
2. Fejő fázis – 
lassabb, mélyebb, 
ürítő szívások a 
maximális tejleadás érdekében.

ComfortFit™ szívófej, pontosan illeszkedik, ezért hatékonyabb. 
Nagyobb méretű szívótölcsér és alkatrészek is vásárolhatók. 
Közvetlenül a cumisüvegbe fejhetsz, természetes hullámvonalú 
etetőcumija segít fenntartani a bevált szoptatási módot. 

STIMULÁLÓ ÉS FEJŐ MÓD A 
NAGYOBB TEJLEADÁSÉRT! EGY-
SZERŰ, KÖNNYŰ HASZNÁLAT, 
TISZTÍTÁS ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS.

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

Hatásos védelmet nyújt a baktériumok elsza-
porodása ellen. Nagy nedvszívó képességgel 
rendelkezik. Ragasztócsík segítségével könnyen 
rögzíthető. A 
betét rendkí-
vüli puhasága  
k é n y e l m e s 
viseletet biz-
tosít. Klinika-
ilag tesztelt. 
20 db/doboz, 
egységár: 84,5 
Ft/darab

 KÖNNYEN ÉS 
EGYSZERŰEN 

RÖGZÍTHETŐ

A VILÁG 
LEGTISZTÁBB 

TERMÉSZETES 
BIMBÓKRÉME

CEBA MULTI JERSEY
SZOPTATÓS PÁRNA
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ETETÉS

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft

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



LANSINOH BIMBÓVÉDŐ 
KRÉM HPA LANOLIN 10 ML

AVENT ÉJSZAKAI 
MELLTARTÓ BETÉT



A NAGY MELEGBEN NEHÉZ LEFOGLALNI 
A GYEREKEKET. FŐLEG AKKOR, HA NINCS 
LEHETŐSÉGÜNK HOSSZABB IDŐRE VÍZ-
PARTI HELYET VÁLASZTANI A VAKÁCIÓ 
NAPJAIRA. DE NEM ÉRDEMES EMIATT EL-
CSÜGGEDNÜNK, HISZ A KÖZELI PARKOT 
VAGY ESETLEG A KERTÜNKET IS ÁTALA-
KÍTHATJUK IGAZI NYÁRI KALANDOÁZISSÁ. 

A legkisebbek részére nincs más dolgunk, mint 
a kert vagy a közeli park árnyékos részébe el-
helyezni egy utazóágyat árnyékolóval és/vagy 
szúnyoghálóval felszerelve, és máris indulhat a 
családi piknik. Készítsünk össze a család ked-
venc ételeiből egy jó kis kosarat, és amíg mi 
elfogyasztjuk az ételeket és pihenünk, a kicsi 
kellemesen el tud aludni az ágyban. Nagyobb 
gyerkőcök számára készüljünk labdával, vízi já-
tékokkal is, hogy jobban teljen az idő. Érdemes 
a reggeli vagy esti órákban menni piknikezni, 
amikor fúj egy kicsit a szél. Ha van felfújha-
tós gyermekmedencénk, akkor irány a kert, és 
mehet a pancsolás. Ha esetleg nincs lehetőség 
kimenni, akkor a lakásban is fel tudjuk állítani 
a medencét, csak fontos, hogy tegyünk alá egy 
vízhatlan réteget baleset esetére, és minden-
képpen tegyük távolabb a sérülékeny tárgyakat. 
Nagyobb gyerekek számára készíthetünk igazi 
kalandos kerti kempingezést. Állítsunk fel egy 
sátrat, és engedjük, hogy a gyerekek a szabad 
ég alatt aludjanak. Közösen kint ehet az egész 
család, majd este akár moziestet is rendezhe-
tünk a kertben. Nincs másra szükség, mint egy 
kivetítőre és egy laptopra, és máris mehet a ház 
falára vagy akár a kerítésre a vetítés. A kinti 
kalandok során mindenképpen figyeljünk oda a 
melegben a folyadékpótlásra és a megfelelő UV 
védelemre. 

KERTI KALANDOK

ANGELCARE AC 601 LÉGZÉSFIGYELŐ PELENKATÁROLÓVAL

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

- matrac alatti érzékelés 2 szenzorpaddal
- hordozható, tölthető szülői egység
- választható kattogó hang
- elemes vagy hálózatos üzemmód
- 5 fokozatú érzékenység-szabályozás
- gyenge elemfeszültség kijelzés
- 3 választható csatorna
- éjszakai fény a gyermekőrző egységen
- 200 m-es hatótávolság
- akusztikus és vizuális riasztás a szülői egységen
- 15 másodperc után előjelzés, 20 mp 
  után akusztikus és vizuális riasztás

MOST EGYÜTT:
39.990 Ft

+



Minden pelenkázás egy 
Bepanthen® Baby pillanat

A Bepanthen Baby kenőcs kozmetikum. • Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50. L.HU.MKT.CC.24.05.2017.1206

Védi a kisbaba popsiját a pelenkakiütés ellen, B5 provitamin tartalma 
pedig elősegíti a babák bőrének természetes gyógyulási folyamait. 
Tartósítószer, (pl. parabén-,) illat-, színezőanyag és fertőtlenítőszer 
mentes, már 0 éves kortól alkalmazható.

Tisztán, babáknak.

A Magyar Védônôk
Egyesületének
ajánlásával.

Bepanthen Baby Matti hird 148x105.indd   1 2017. 05. 25.   16:31

BEPANTHEN SENSIDERM KRÉM 20G
BEPANTHEN BABY 
KENŐCS 30G 

BEPANTHEN BABY KENŐCS 100G

MAGAZIN ÁR:
1.799 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.299 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.999 Ft

A Bepanthen Baby kenőcs kettős hatással 
bír: védi a kisbaba popsiját a pelenkaki-
ütés ellen, B5 provitamin tartalma pedig 
elősegíti a kisbaba érzékeny bőrének rege-
nerálódását. Nem tartalmaz tartósítószert, 
mint például a parabén, sem illatanyagot, 
színezéket és fertőtlenítőszert sem.

- segítséget jelent az atópiás dermatitisz,  
  ekcéma okozta bőrirritáció esetén
- enyhíti a viszketést, kipirosodást
- pantenol tartalma segíti a bőr gyógyulását
- helyreállítja a bőr természetes védőrétegét

Nem tartalmaz illat- és 
színezőanyagokat, valamint 
tartósítószereket, így 
például parabént sem.

Egységár: 29.990 Ft/kg
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DREWEX  
ZSIRÁF ÁGY

DREWEX ZSIRÁF 
KOMÓD

DREWEX ZSIRÁF 
ÁLLÓSZEKRÉNY

MAGAZIN ÁR:
25.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
46.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

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

- 3 fiókos pelenkázó komód 
- szín: tölgy/fehér 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 gyere-
kágyak 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.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MOMERT DIGITÁLIS ÉJSZAKAI 
FÉNY ÉS SZOBAHŐMÉRŐ

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
PUHA NAGY 85X70 CM

FILLIKID ZENÉLŐ FORGÓ

60X120 CM:
5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- 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
- cikkszám: 1762

A TENCEL egy tartós, megújuló anyag, 100%-ban lebom-
ló cellulózból. A Tencel textíliák a selyemnél is lágyabbak, 
hűvösebbek, mint a vászon, nedvszívóbbak és erősebbek, 
mint a pamut. Gátolja a baktériumok szaporodását, taszítja 
a penészt és a port. Ellenáll a gyűrődésnek. Puha, átlélegző, 
vízzáró, nedvszívó, tartós. Kétrétegű: a babával érintkező 
100%-ban eukaliptusz fából nyert Tencel, alatta vízzáró, de 
átlélegző poliuretán réteg. Extra nagy, gyorsan száradó gu-
mis résszel. Akár 40 cm vastag matracra is könnyen felte-
hető. Mosható max. 60°C-on, szárítógépbe tehető. Méretek: 
60x120 cm, 70x140 cm

70X140 CM:
6.990 Ft

CLEVAMAMA TENCEL 
MATRACVÉDŐ GUMIS LEPEDŐK

- kiságyra rögzíthető
- megnyugtató dallammal
- vidám plüssfigurákkal
- felhúzható zenélő egységgel
- nincs szükség elemre
- cikkszám: 9000-1300, 
  9000-2200, 9000-2100

PVC bevonatú, könnyen tisztán tartható sík ki-
alakítású pelenkázólap pelenkázószekrényekhez.  
Sok színben és mintával.
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NATTOU PLÜSS 
MAROKCSÖRGŐ

NATTOU PLÜSS 
NYAKPÁRNA

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

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!GYORS ÉS EGYSZERŰ GYÜMÖLCSFAGYI
• 30 dkg fagyasztott gyümölcs
• 3 dl habtejszín
• 4 ek gyümölcscukor

A gyümölcsöt tegyük egy erős turmixgépbe 
a habtejszínnel és a cukorral együtt. Massza 
állagúra turmixoljuk, és már fogyaszthatjuk is 
vagy mélyhűtőbe téve tárolhatjuk. Túl hosszú 
fagyasztási idő nem ajánlott, mert ez a variá-

ció hajlamos a bekeményedésre.

FAGYLALTOS ITAL

• 3-5 cl málnaszörp
• 1,5–2 dl ananászlé
• 1 gombóc  

vaníliafagyi

Az összetevőket tur-
mixgépbe tesszük. Kevés 
jeget is rakhatunk hozzá, 
hogy kásaszerű legyen. 
Rövid ideig magas fordu-
laton turmixoljuk, majd 
pohárba töltjük.

KEDVENC 
EGYSZERŰ
FAGYLALT

RECEPTJEINK

MAGAZIN ÁR:
2.690 Ft

- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- több színben 
  és mintával

- nagyon puha és kényelmes
- kényelmes alvást biztosít
- újszülött kortól
- több színben
  és mintával

VÁSÁR18

NATTOU PLÜSS
GYEREKFOTEL
- kényelmes ülőhelyet biztosít

- anyaga: 100% poliészter
- strapabíró huzat

- mérete: 36x47x40 cm

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft



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!



AKTUÁLIS20 mindenütt,  ahol csak baba van

Cumisüveg melegítő 
otthonra és autóba 

MAGAZIN ÁR:
 599 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

Steril Natural 3in1 gőzsterilizáló

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

Cumi, rágóka 
törlőkendő 

Akciós egységár: 37,44 Ft/db

Gyors tisztítás séta, utazás
 alatt, ha nincs mód vízzel 
és mosogatószerrel lemosni 
a babatárgyakat, mint cumik, 
rágókák, evőeszközök, 
babajátékok stb. 
Íztelen. Alkoholmentes, 
illatanyag-mentes, 
szappanmentes, 
parabenmentes. 
Kiszerelés: 16 db/csomag

két elektromos üzemmód: FULL SIZE / COMPACT
egy mikrohullámú sütő üzemmód: MICROWAVE 

A Full Size módban 
mellszívó is sterilizálható. 
Vízigény: 80ml/150ml. 
Felmelegítés max. 7 perc, 
sterilizálás 3-5 perc. 
Compact takarékos 
üzemmód: 
legalább 25% idő és 
energia spórolás!

Maxi mikrohullámú sterilizáló
MAGAZIN ÁR:
5.190 Ft

A legkisebb mikrohullámú sütőben is elfér.
24 órán át steril környezetet biztosít, ha 
közben nem nyitjuk ki. 
5 db normál nyakú, vagy 4 db széles nyakú 
cumisüveg, illetve más anyatejjel érintkező 
tárgy számára.  
Tartozék: műanyag fogó a forró tárgyak 
kivételéhez.  
200 ml csapvíz, 600W: 8 perc, 
840W: 5 perc, 1200W: 3 perc.

Cumisüveg és bébiételes üveg melegítésére. 
Az autó szivargyújtója segítségével az autóban 
is használható. Pár perc alatt felmelegít. 
Áram alatt egy órán át melegen tart bekapcsolt 
állapotban, majd automatikusan kikapcsol. A 
kivehető rekesz biztonságossá teszi a felmelegített 
üveg kiemelését. Széles nyakú és normál nyakú 
cumisüvegekhez egyaránt megfelelő.

FELKÉSZÜLÉS  
A VÉSZHELYZETRE!

EL SEM TUDJUK KÉP-
ZELNI, HOGY VALAMI 
BAJ ÉRHETI A SZE-

MÜNK FÉNYÉT, A GYERMEKÜNKET. 
SAJNOS MÉGIS ELŐFORDULHAT 
ILYEN. AZ ELSŐSEGÉLY - MIT KELL 
TENNEM? ALKALMAZÁS MINDENKI 
SZÁMÁRA ÉRTHETŐ, MEGTANUL-
HATÓ ÉS ALKALMAZHATÓ GYA-
KORLATI ISMERETEKET NYÚJT, ÉS 
SZÜKSÉG ESETÉN 1-2 PERC ALATT 
BÁRKI MEGTALÁLJA A KÜLÖNBÖ-
ZŐ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI HELY-
ZETEKBEN SZÜKSÉGES ÚTMUTA-
TÁST. A KRITIKUS PILLANATBAN 
A HASZNÁLATA AKÁR ÉLETET IS 
MENTHET, AZ ALKALMAZÁST AZ 
ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT IS 
TÁMOGATJA.

ALKALMAZÁSOK 
ANYUKÁKNAK
A mai felgyorsult világban egyre nagyobb 

szerepet tölt be az okostelefon az éle-
tünkben. Bár tisztában vagyunk vele, hogy 
mennyire káros a használata, azért ismer-
jük el, hogy rengeteg olyan lehetőséget is 

tud biztosítani az életben, ami igenis hasz-
nos lehet. Most jöjjön néhány a kedvenc 
alkalmazásainkból, amit szívesen ajánlunk 

minden szülő figyelmébe. 

MESEHALLGATÁS A  
TELEFONON KERESZTÜL!

A BOOKR Kids Mesetárban 
több mint 170 interaktív mese 
közül választhatunk, amit olyan 
híres hangok olvasnak fel, mint 
például Reviczky Gábor, Szacsvay László, Bás-
ti Juli, Nagy Ervin. Az alkalmazás célja, hogy 
megszerettesse a gyerekekkel az olvasást. Az 
alkalmazásban nem csak mesék, de interaktív 
játékok (színező, kvíz, Sodoku, útkereső, páro-
sító stb.) is megtalálhatóak. 

KÖVESD A  
KIADÁSAIDAT!

Szülőként rengeteg dologra 
kell egyszerre odafigyelnünk. 
Nem elég, hogy a kicsivel kapcsolatos összes teen-
dőt is fejben kell tartani, de még arra is figyelni 
kell, hogy a háztartásban pontosan mire is költünk. 
Ebben segít nekünk a Koin költségkövető alkalma-
zás magyar nyelven. A segítségével a költségeidet 
egyszerűen rögzítheted, azokat kategóriákba rendez-
heted, és így végre átláthatod, hogy mire mennyit 
költesz.

SEGÍTSÉG AZ ALTATÁSHOZ!

Az egyik legnehezebben kezelhető 
dolog, ha a gyerek nem szeret vagy 
csak nagyon nehezen képes elalud-
ni. A Lullabies for babies (Altatók 
csecsemőknek) alkalmazás segítsé-
gével hosszabb időre leköthetjük 
a kiságyban a gyerkőc figyelmét, 
ezzel is segítve az elalvást. Az alkal-
mazás időzítő és diavetítő funkcióval is 
rendelkezik. 



mindenütt,  ahol csak baba van

Cumisüveg melegítő 
otthonra és autóba 

MAGAZIN ÁR:
 599 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

Steril Natural 3in1 gőzsterilizáló

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

Cumi, rágóka 
törlőkendő 

Akciós egységár: 37,44 Ft/db

Gyors tisztítás séta, utazás
 alatt, ha nincs mód vízzel 
és mosogatószerrel lemosni 
a babatárgyakat, mint cumik, 
rágókák, evőeszközök, 
babajátékok stb. 
Íztelen. Alkoholmentes, 
illatanyag-mentes, 
szappanmentes, 
parabenmentes. 
Kiszerelés: 16 db/csomag

két elektromos üzemmód: FULL SIZE / COMPACT
egy mikrohullámú sütő üzemmód: MICROWAVE 

A Full Size módban 
mellszívó is sterilizálható. 
Vízigény: 80ml/150ml. 
Felmelegítés max. 7 perc, 
sterilizálás 3-5 perc. 
Compact takarékos 
üzemmód: 
legalább 25% idő és 
energia spórolás!

Maxi mikrohullámú sterilizáló
MAGAZIN ÁR:
5.190 Ft

A legkisebb mikrohullámú sütőben is elfér.
24 órán át steril környezetet biztosít, ha 
közben nem nyitjuk ki. 
5 db normál nyakú, vagy 4 db széles nyakú 
cumisüveg, illetve más anyatejjel érintkező 
tárgy számára.  
Tartozék: műanyag fogó a forró tárgyak 
kivételéhez.  
200 ml csapvíz, 600W: 8 perc, 
840W: 5 perc, 1200W: 3 perc.

Cumisüveg és bébiételes üveg melegítésére. 
Az autó szivargyújtója segítségével az autóban 
is használható. Pár perc alatt felmelegít. 
Áram alatt egy órán át melegen tart bekapcsolt 
állapotban, majd automatikusan kikapcsol. A 
kivehető rekesz biztonságossá teszi a felmelegített 
üveg kiemelését. Széles nyakú és normál nyakú 
cumisüvegekhez egyaránt megfelelő.
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TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 4 ÉVSZAK

MARKO MAGASSÁG-
MÉRŐ FALIDEKOR

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.290 Ft

- 100x100 cm méretű
- 3 hónapos korig a felhajtott 
  oldalak kuckót varázsolnak a 
  babának
- 3 hónapos kortól a sík szőnyeg  
  nagy játszófelületet biztosít
- számos játéklehetőség: 
  babatükör, csörgőlabda, 
  rágóka, vidám színek és figurák 
- cikkszám: 11185

- csörgő, puha rezgőjáték
- mozgás és hang rezgéskor
- a sok kiálló rész mind egy-egy 
  lehetőség a játék megfogására 
  és a rágcsálására
- könnyen csatolható 
  műanyag gyűrű
- méret: 18 cm

TÍPUSOK:
- Ronnie a nyúl (cikkszám: 11845)
- Obi a bagoly (cikkszám: 11855)
- Marco a majom (cikkszám: 11865)

A rezgő játék felszerelhető 
babakocsira, kiságyra és 
autósülésre. Ha a madzagot 
meghúzzuk, érezhető a 
rezgés és cseng a csengő. 
Cikkszámok: 1392 és 1394

BABYONO PLÜSS 
REZGŐ JÁTÉK

ÜZLETÜNKBEN MINŐSÉGI JÁTÉKOKAT
NAGY VÁLASZTÉKBAN TALÁLSZ!

TAF TOYS 
REZGŐ CSÖRGŐ 
FIGURÁK

- a falra ragasztva 
  követhető a kicsi
  növekedése
- 160-170 cm-ig 
  skálázva
- cikkszám: 
  SLK-2804,
  SLK-2806
  SLK-2807 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
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nandu
www.nandu-wrap.comBabahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Megkötős
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 3 éves korig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 8 kg-ig)

Kendős csatos
babahordozó
(újszülött kortól 

– 1,5 évesig)

Karikás 
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 3 éves korig)

Bébi és Mei Tai
babahordozó
(2 hónapos kortól 

– 3 éves korig)

Csatos 
hordozó

(6 hónapos kortól  
– 3 éves korig)

A meleg, a tűző napsütés kisgyermekünk szá-
mára is kellemetlen, akár káros is lehet. Kellő 
figyelemmel megóvhatjuk egészségét. Mi az, 
ami fontos számukra nyáron?

Vegyük körül természetes anyagokkal, könnyű 
szellős textíliákkal. Óvjuk a testét, bőrét a tűző 
napsütéstől, kalappal, vékony ruhákkal, termé-
szetes alapanyagú magas faktorszámú fényvé-
dő krémmel. 

Pelenkázásra ideális ilyenkor a pamutból ké-
szült formatervezett mosható pelenka. Meden-
céhez, strandra pedig a mosható, sokszor hasz-
nálható úszópelenka javasolt.

Figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. Gyak-
rabban szoptassunk, a nagyobbakat vízzel itas-
sunk, valamint a mi folyadékpótlásunkról se 
feledkezzünk meg!

Hordozhatunk nyáron, melegben is, hiszen a 
babák ösztönös igénye a testközelség évszaktól 
függetlenül. Ne tartson vissza minket az össze-
izzadás. Egy közénk helyezett vékony nedvszívó 
textillel könnyen orvosolható az izzadás okozta 
kellemetlenség. 

Bízzunk a saját testünk gondoskodó képessé-
gében, hiszen ahogy képes az anya teste belá-
zasodni, hogy gyermekét melegen tartsa, úgy 
képes a testhő csökkentésével hűteni is. Vá-
laszthatunk szellősebb hordozóeszközt, karikás 
kendőt, vagy kössünk egyrétegű kötést szövött 
hordozókendővel. Annyit és úgy hordozzunk, 
ahogy a baba, az édesanya és a család igényli. 
Figyeljünk ilyenkor is a saját testünk és kis-
gyermekünk jelzéseire! Nyáron is testközelben 
óvjuk babánkat!

Kósa Kata, babalelek.hu

TESTKÖZELBEN A BABA NYÁRON IS
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Megkötős
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 3 éves korig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 8 kg-ig)

Kendős csatos
babahordozó
(újszülött kortól 

– 1,5 évesig)

Karikás 
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 3 éves korig)

Bébi és Mei Tai
babahordozó
(2 hónapos kortól 

– 3 éves korig)

Csatos 
hordozó

(6 hónapos kortól  
– 3 éves korig)

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

FILLIKID UTAZÓ JÁRÓKA FERRARI BEFIX 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

- sporttáska méretűre 
  összecsukható
- vidám színes huzat
- aprólyukú oldalháló színes, 
  állatfigurás nyomással minden oldalon
- színes, párnázott betéttel
- külső méretei: 105x96x76 cm-es
- cikkszám: MA4008-14

BABYONO ELDOBHATÓ 
BUGYI

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

- szülés után praktikus és higiénikus viselet
- kényelmes derékrész
- 5 db/csomag
- egységár: 158 Ft/darab
- cikkszám: 500

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

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
17.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
UTAZÁS26

BADABULLE ETETŐSZÉK

WOMAR SZÚNYOGHÁLÓ

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.790 Ft

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

- ideális megoldás utazáshoz
- bármilyen háttámlás
  székre felszerelhető
- 10 cm-rel magasítja a széket
- 3 hevederrel rögzíthető
- a babát hárompontos  
  biztonsági öv védi a kieséstől
- kis hátizsákká alakítható
- 6 hónapos kortól 
- maximum 15 kg-os súlyig
- cikkszám: B009403

- univerzális testvérfellépő
- a legtöbb babakocsihoz használható
- könnyen fel- és leszerelhető
- rugalmas felépítés
- maximális terhelés 20 kg
- körülbelül 5 éves korig használható

BUMPRIDER TESTVÉRFELLÉPŐ

A szorosan szövött háló 
védi a gyermeket a ro-
varoktól. Két méretben: 
60x120 és 70x140. 



WOMAR KENGURU N7

MAGAZIN ÁR:
6.290 Ft

- 3 hónapos kortól használható
- 13 kg-ig ajánlott 
- a baba be- és kifelé is nézhet
- belseje 100% pamut
- a külseje 100% poliészter
- bélése: poliészter szál

CAM MICRO AIR SPORTBABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:
39.990 Ft

Újszülött kortól használható, könnyű, alumínium vázas 
babakocsi állítható magasságú különálló tolókarokkal, 
légáteresztő oldallappal, állítható lábtartóval és háttámlával, 
levehető kapaszkodóval, hordozófüllel. Lágy felfüggesztésű 
dupla kerekekkel, hátul központi fékkel, elöl bolygókerék-
kel. 89 cm-esre csukható a kapaszkodóval együtt.

Tartozékok: 5 pontos öv, 
puha, kétoldalú ülésbetét (a 
másik oldal színe a babakocsi 
huzatáéval egyezik), naptető, 
esővédő, bevásárlókosár

NANIA SATURN BONJOUR GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
49.990 Ft

- 9-18 kg-ig használható
- 5 pontos biztonsági öv
- masszív vázszerkezetű
- kényelmes mosható huzat
- fejmagassága állítható
- biztonsági öv vállpántja állítható
- több fokozatban dönthető

HA ELLÁTOGATSZ ÜZLETÜNKBE, 
SZAKÉRTŐ ELADÓINK 

SEGÍTENEK NEKED A SZÁMODRA 
LEGMEGFELELŐBB TERMÉKET 

KIVÁLASZTANI!



AKTUÁLIS28

PARLAGFŰ ALLERGIÁ-
SOK MOST MENJENEK 
A BALATONHOZ

A hazai nyaralások 
döntően a Balaton köré 
szerveződnek, ám saj-
nálatos módon ez a tér-

ség a parlagfűvel erő-
sen fertőzött területek 
közé tartozik, ami ha-
zánkban a leggyakoribb 
allergén. Amennyiben 
mégis a magyar ten-
ger mellé szervezzük 
a nyaralásunkat, akkor 

lehetőleg azt a nyár első felére időzítsük 
– javasolja dr. Balogh Katalin allergoló-
gus, a Budai Allergiaközpont főorvosa. A 
parlagfű virágzása július közepétől-végétől 
kezdődik, a legmagasabb koncentráció ál-
talában augusztus közepe körül mérhető.  

AUGUSZTUSBAN IRÁNY AZ  
ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG?

A Balaton térségén kívül, a növény virágzá-
sának csúcsidőszakában a Csongrád és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye területén élő 
allergiás betegek is tüneteik rosszabbodását 
tapasztalhatják. A legkedvezőbb helyzet-
ben az Északi-középhegység területén élők 
vannak, mivel a gyomnövény a tengerszint 
felett 400 méteres magasságban már egyál-
talán nem, vagy csak nehezen él meg.

ALLERGIÁSOK SZÁMÁRA LÉNYEGES, HOGY 
OLYAN ÚTI CÉLT VÁLASSZANAK, VAGY OLYAN 
IDŐPONTBAN UTAZZANAK, HOGY A LEHETŐ 
LEGKEVESEBB ALLERGÉNNEL TALÁLKOZ-
NAK A NYARALÁS SORÁN. SZÁMUKRA IDEÁ-
LIS HELYSZÍN LEHET A TENGERPART, AHOL A 
SÓS LEVEGŐ KEDVEZŐ HATÁSÁT IS ÉLVEZHE-
TIK. HA BELFÖLDI NYARALÁST TERVEZÜNK, 
AKKOR IS ÉRDEMES OLYAN ÚTI CÉLT VÁLASZ-
TANI, AHOL A SZÁMUNKRA PROBLÉMÁS NÖ-
VÉNY POLLENJE ALACSONY KONCENTRÁCIÓ-
BAN FORDUL ELŐ.

TANÁCSOK ALLERGIÁSOK NYARALÁSÁHOZ



PORATKA ALLERGIA:  
ALLERGÉNEK AZ  
ÁGYNEMŰBEN

A poratka allergiások szá-
mára ideális lehet a he-
gyekben eltöltött vakáció, 
az 1500 méter feletti ma-
gasságot az atkák már nem 
szeretik. Igaz, hogy a hazai 
hegységeink nem érik el 
ezt, de a magasság növeke-
désével az allergének kon-
centrációja mégis csökken. 
Bátran indulhatunk túrázni, 
kirándulni. Fontos, hogy a 
szálláshely kiválasztásánál 
olyan helyet keressünk, ahol 
allergénmentes környezet 
biztosított. Ma már egyre 
több helyen elérhető az al-
lergénmentes ágynemű, és 
az ilyen szállásokon már 
biztosan nem találunk az 
atkák által kedvelt padló-
szőnyeget sem. 

PENÉSZGOMBA ALLERGIA: 
NE KÉRJEN KILÁTÁST A 
MEDENCÉRE

A penészgomba allergiások 
számára inkább a száraz, 
tengerparti levegő javasolt, 
az erdős környezetben a 
penészgombák magasabb 
koncentrációban fordulnak 
elő. A szállás kiválasztásánál 
arra érdemes ügyelni, hogy 
lehetőleg ne medence felőli 
szobát kérjünk, itt ugyan-
is nedvesebb a levegő, ami 
szintén felerősítheti a pana-
szokat. 

ÁLLATSZŐR ALLERGIA: HÁZIÁLLATOT NEM FOGADUNK 

SOK SZÁLLÁSHELY BIZTOSÍT ARRA LEHETŐSÉGET A 
KUTYA, VAGY MACSKA TULAJDONOSOKNAK, HOGY 
KEDVENCEIKKEL KÖZÖSEN TÖLTSÉK A NYARALÁST. 
AZ ILYEN SZÁLLÁSOKON AZONBAN A LEGALAPO-
SABB TAKARÍTÁS MELLETT IS MARADNAK OLYAN 
ALLERGÉNEK, AMELY AZ ARRA ÉRZÉKENYEKNÉL 
TÜNETEKET OKOZHATNAK. A SZÁLLÁSHELY LEFOG-
LALÁSA ELŐTT EZÉRT MINDIG ÉRDEKLŐDJÜNK AR-
RÓL, HOGY HÁZIÁLLATOT FOGADNAK-E ÉS AMENNYI-
BEN IGEN, AKKOR KERESSÜNK MÁS SZÁLLÁSHELYET.  

MIRE FIGYELJÜNK MÉG?

• A dohányfüst szintén felerősítheti az allergiás tüne-
teket, ezért válasszunk nemdohányzó szálláshelyet és 
útközben, az autóban se dohányozzunk! 

• Ha autóval megyünk, akkor indulás előtt - ha koráb-
ban nem tettük – cseréltessük ki a pollenszűrőt és 
végeztessük el a klíma szakszerű tisztítását is. Ned-
ves környezetben a penészgombák könnyen elsza-
porodnak, ezért csak így tudjuk megelőzni, hogy 
ne kelljen egész úton allergéneket belélegeznünk. 

• Ne felejtsük otthon a gyógyszereinket se! Ak-
kor is vigyük magunkkal, ha otthon tünetmente-
sek vagyunk! Az új környezetben adódhat olyan 
körülmény, ami esetleg előhozza a tüneteket. 

• Legyen nálunk elegendő gyógyszer! Indu-
lás előtt ellenőrizzük, hogy a teljes nyara-
lás idejére és a hazaérkezésünk utáni pár nap-
ra is elég gyógyszerünk legyen, ha szükséges, 
inkább indulás előtt írassuk fel kezelőorvosunkkal!  

• Akinek gyanús tünetei vannak – tüsszögés, szem- és 
orrviszketés, köhögés, orrdugulás – annak szintén ja-
vasolt még indulás előtt kivizsgáltatnia magát, és a 
kezelésről tanácsot kérni a szakembertől annak érde-
kében, hogy a nyaralás ne az allergiáról szóljon!

www.allergiakozpont.hu



UTAZÁS30

NANIA TRONA BONJOUR HORDOZÓ

NANIA DREAM ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

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

COMBI TRIS SZÍNEK

- a városi stílus és a funkcionalitás találkozása
- pelenkázólappal
- rengeteg pakolási lehetőséggel
- könnyen tisztítható
- egyszerűen rátehető a babakocsi 
  tolókarjára, de vállon is 
  kényelmesen hordható
- cikkszám: 1421/01 és 1421/03

BABYONO 
SZÚNYOGHÁLÓ 
BOCIS CUMILÁNCCAL
- univerzális szúnyogháló 
  babakocsira és mózeskosárra
- cikkszám: 072 + 078

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

BABYONO PELENKÁZÓTÁSKA

A CAM TERMÉKEKET 
KERESD BOLTUNKBAN!

MOST EGYÜTT:
1.390 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
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MAGAZIN ÁR:

99.990 Ft

COMBI TRIS BABAKOCSI

- megfordítható sportrész
- a mózeskosár fekvőlapjának fejrésze emelhető
- hordozófül a vázon a könnyebb  
  szállíthatóságért
- kompakt méretűre csukható
- nagy bevásárlókosár
- esernyő alakúra csukható
- dupla kerekek
- két bolygókerék
- központi fékrendszer

QUICKY SYSTEM  
nincs szükség adapterre
a tartozékok vázra való

rögzítéséhez

TARTOZÉKOK:
- babakocsi váz
- sportrész
- mózeskosár
- autósülés-hordozó
- pelenkázótáska

BABYONO 
SZÚNYOGHÁLÓ 
BOCIS CUMILÁNCCAL



UTAZÁS32

FILLIKID LORD BABAKOCSI

BESAFE PREGNANT 
IZI FIX MAGZATVÉDŐ ÖV 
ISOFIX CSATLAKOZÁSSAL

NANIA I-MAX GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

Használatával mindkettőtöket megóvhatod. Egy 
esetleges ütközés során a magzatvédő öv használa-
ta nélkül a biztonsági öv súlyos sérüléseket okozhat. 
Az első üléseken a csattal ellátott hevedert használ-
va rögzítheted a magzatvédő övet. A hátsó ülésen a 
gyermekülésekhez hasonlóan a két csatlakozó segít-
ségével közvetlenül az alvázhoz csatlakoztathatod a 
magzatvédő övet.

- 9-36 kg-ig használható
- vállpánton állítható övfeszítés
- 7 fokozatban állítható fejtámla
- duplán párnázott, dönthető
- levehető huzat
- felhajtható 
  kartámasz
- több színben

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

Kommunikálj a gyermekeddel 
úgy, mintha ő lenne a 

legkedvesebb és legokosabb kis  
teremtmény ezen a földön. 

Mert amit a gyermekeink 
magukról gondolnak, azzá is 

fognak életük során válni!

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

- könnyű váz
- esernyő alakúra csukható
- bolygósítható, fixálható, 
  dupla első kerekek
- fékezhető dupla hátsó kerekek
- rezgéscsillapító kerékfelfüggesztés
- állítható háttámla
- 5 pontos biztonsági öv
- lábtartóval, karfával és bevásárlókosárral



MOST 
VÉDŐHUZATTAL

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

IZI UP X3
GYEREKÜLÉS

- 15-36 kg-ig használható
- a fej- és háttámla magassága  
  egyszerűen állítható
- könnyű beszerelni
- nincs rajta felesleges övvezető
- két alvópozícióba állítható
- az oldalt lévő karokkal a gyermek
  magának döntheti meg az ülést
- speciálisan kialakított fej-és deréktámasz
- menetirány szerint köthető be

Kiemelkedő biztonságot nyújt gyermekednek
a megerősített oldalvédelemmel. 

VÉDŐHUZATTAL:

49.990 Ft
AZ ALÁBBI SZÍNEKBEN IS ELÉRHETŐ:
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Az újságban szereplő árak 2017. július 1. és augusztus 31. 
között érvényesek, forintban értendők, és mindennemű adót 
magukban foglalnak. A termékek dekoráció nélkül kerülnek 

árusításra. 

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

nem tudunk felelősséget vállalni. 

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

- kényelmesen párnázott szőnyeg
- levehető játékhíddal
- fejlesztő játékokkal
- levehető babatükörrel
- a játékhídon lévő játékok és a különböző 
  anyagok fejlesztik a baba érzékeit és 
  finommotorikus mozgását
- 100x76 cm
- cikkszám: 11825

TAF TOYS DZSUNGEL CIMBORÁK 
JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

TAF TOYS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 
BÉBITAXI
- színes, vidám, többfunkciós bébitaxi
- használható járássegítőként, 
  játéktartó dobozként
- cikkszám: 11205

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

FILLIKID BÉBIŐR 
JLT-D1010
- 2,4 GhZ-es vezeték nélküli bébiőrző
- magas érzékenységű mikrofon
- a szülői egység övcsattal
- egyirányú kommunikáció
- 32 különböző csatorna 
- 2 adapterrel
- 400 méteres hatótávolság
- mindkét egység működtethető elemről is 
  (az elemeket a csomag nem tartalmazza)

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft




