
2018. július-augusztus Reklámmagazinja

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

UTAZÁS
Autós utazási
kiegészítők

HIGIÉNIA
Szobatisztaságra
szoktatni a babát

JÓ KÖZÉRZET
Babamasszázs
az egészségért 

NEOBABY



ANGELSOUNDS
fetal doppler ultrahangos 

készülék

16 hetes 
kortól

klinikailag 
tesztelt

Kábel az 
okostelefonhoz 

elemes 
működés

Magzati 
szívhang-
hallgató
okostelefonhoz

Hallgasd meg 
ANGELSOUNDS segítségével 
a pocakodban kisbabád 
szívhangját  
és csodálatos hangjait,  
csuklását, mocorgását.



SZERETETTEL VÁRUNK ÜZLETÜNKBEN!

KEDVES OLVASÓ!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. AZ ANYATEJ
FONTOSSÁGA

6. SZOBATISZTASÁGRA
SZOKTATÁS

16. BABAMASSZÁZS
AZ EGÉSZSÉGÉRT

20. FELKÉSZÜLT
MÁR?

26. KIEGÉSZÍTŐK
AUTÓS UTAZÁSHOZ

Már akkor is hőség van, amikor ezt a szerkesztői levelet 
írjuk Neked, így nem nehéz beleélni magunkat abba, hogy 
fogjuk magunkat érezni júliusban és augusztusban. 

A családok általában ilyenkorra időzítik a pihenést hosszú 
hétvégék vagy nyaralás formájában. Ilyenkor nincs ovi és 
bölcsi, így a gyerekek elhelyezésének megoldása nehezebb 
feladatnak bizonyul a szülők számára. 

Igyekszünk a magazinunkat érdekes témákkal megtölteni 
azért, hogy a strandon vagy a pihenés rövid időszakában a 
lehető legnagyobb kikapcsolódást nyújtsa a számodra. 

Mivel augusztus a szoptatás hónapja, ezért kiemelten 
foglalkozunk az anyatejes táplálás fontosságával. Szó esik 
még a babamasszázsról is, ami nem csak kikapcsolja a 
babát, de segíthet a hasfájás kezelésében is. 

Természetesen ebből a számunkból sem maradhatnak ki 
a minőségi, mégis hihetetlenül jó árú termékek. Érdemes 
üzletünkbe is ellátogatnod, mert a nagy választékon felül 
kedves, mosolygós eladókkal is találkozhatsz nálunk, akik 
igyekeznek Neked mindenben segíteni a babavárás és a 
babázás időszaka alatt. 

ANGELSOUNDS
fetal doppler ultrahangos 

készülék
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kortól

klinikailag 
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működés
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szívhang-
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Hallgasd meg 
ANGELSOUNDS segítségével 
a pocakodban kisbabád 
szívhangját  
és csodálatos hangjait,  
csuklását, mocorgását.



4 HIGIÉNIA

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

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

CEBA PUHA 
3 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP
- 50x70 cm
- PVC bevonatú
- könnyen tisztán tartható
- pelenkázó szekrényekhez ajánlott

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft



50X80 CM:
5.390 Ft

50X70 CM:
4.990 Ft

BABYONO PELENKÁZÓ 
ALÁTÉT 40X60 CM

THERMOBABY AQUABABY 
ÜLŐKE MOST SZIVACCSAL

MOST EGYÜTT:
4.590 Ft

MALTEX MACIS KÁD

MAGAZIN ÁR:
2.690 Ft

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

- két méretben kapható
- vidám és színes merevhátú 
  pelenkázó lap
- vastag és puha borítása
  könnyedén  
  takarítható és letörölhető

CEBA MEREV  
3 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP

- négy öntapadó csík akadályozza meg az elcsúszását
- a nedvszívó eldobható alátét szülés után is jó szolgálatot tesz
- légáteresztő felső réteg
- 10 darabos
- egységár: 79 Ft/db
- cikkszám: 513

MINŐSÉGI ÉS
 KEDVEZŐ ÁRÚ 
TERMÉKEKKEL  
ÉS SZAKÉRTŐ 
TANÁCSOKKAL 

VÁRUNK!
ELÉRHETŐSÉGÜNKET A

MAGAZIN HÁTULJÁN TALÁLOD!

- magas hát- és kartámla
- mindkét oldalon fül és 
  tapadókorong
- csúszásmentes felület
- 3 játékkal kiegészített
- kerekített formák a 
  biztonságos fürdetés 
  érdekében

MAGAZIN ÁR:
790 Ft
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A pelusról való leszoktatás a szülők egyik legnagyobb mumusa. Az óvo-
dában már elvárás, hogy a gyerekek csak szobatisztán kerüljenek be, ami 
érthető, hiszen ez az intézmény nincs felkészülve a pelenkásokra, és 3 éves 
korban már szobatiszták lehetnek a gyerekek. A megfelelő időpont ki-
választása nem egyszerű. A szobatisztaság alapfeltétele ugyanis, hogy 
a gyermek szervezete elég érett legyen ahhoz, hogy saját maga tudja 
szabályozni a vizelet- és székletürítést, ehhez pedig az idegrendszer 
megfelelő fejlettségére van szükség. Hiába szeretnénk tehát, hogy az egy-
éves gyermekünk elkezdjen bilizni, egyrészt nem fogja érteni, hogy mit 
akarunk tőle, másrészt pedig a szervezete sem képes erre. Tehát ha az 
ismerős anyuka meséli büszkén, hogy az ő porontya már a bilin üldögél, 
és belepisil, akkor valószínűleg csak annak az eredménye, hogy hosszú 
időt tölt a gyermek a bilin, és véletlenül sikerül a művelet.

A gyerekek nagyjából kétéves korukra érnek meg annyira, hogy elkezd-
hessünk foglalkozni a kérdéssel. Ekkor már érzi, hogy mikor kell pisilnie 
vagy kakilnia, és előbb-utóbb a nedves pelenka is zavaró lesz számára. 
Érdemes megfigyelni, hogy mikor telik el hosszabb idő úgy, hogy a pelus 
száraz marad, és nem szabad kihagyni a beszélgetést sem erről. A gyere-
kek ekkor már nagyjából megértik, hogy miről van szó, és elkezdhetjük 
a szoktatást. 

Az első, és legfontosabb, hogy a 
gyerekek utánozva tanulnak, így 
érdekelni fogja őket az is, hogy 
mi történik a lakás legkisebb he-
lyiségében. 

Ne csukjuk ki őt a wc-ből, ha ne-
künk van dolgunk, legalább né-
hány alkalommal láthassa, hogy 
miért járunk oda, mutassuk meg 
neki a wc-t, a wc papírt, és be-
szélgessünk el vele, hogy mindez 
mire való. Nagyon oda kell figyel-
ni, hogy a beszélgetések során 
ne alakítsunk ki benne szégyen-
érzetet, és biztosítsuk róla, hogy 
ez egy természetes folyamat, de 

találjuk meg az egyensúlyt, és a 
szoktatás során neveljük arra, 
hogy később ezeket a fürdőszoba 
magányában, egyedül illik majd 
megoldania.

Érdemes tehát a tapasztalatok 
alapján megfelelő időpontot vá-
lasztani a bili első használatára 
(ami lehet akár szűkítővel felsze-
relt wc is, de a kicsiknek kényel-
mesebb a bili eleinte). Lehet ez a 
lefektetések előtt, ébredés után, 
étkezés előtt vagy után. Érdemes 
kérdezgetni is, hogy kell-e wc-
re mennie, így megtanulja, hogy 
szóljon, ha szükséges.

Ha nyári időszakra tudjuk tenni 
az első próbát, a pelenkát egysze-
rűbb elhagyni, és bugyit adni a 
gyerkőcre, hiszen nem fog meg-
fázni akkor sem, ha nem sikerül 
odaérni időben a bilihez. 

Ha a gyerek bepisil, meséljünk 
neki arról, hogy ez mi volt, és 
néhány percig hagyjuk rajta a 
nedves bugyit, érezni fogja a 
kényelmetlenséget. Ugyanezt 
megtehetjük leszoktató pelen-
kával is, ami nem zárja magába 
teljesen a nedvességet, és a gu-
mis dereka lehetővé teszi, hogy a 
bugyihoz hasonlóan lehúzhassuk, 
ha bilizés jön. 

A gyerkőcöt ismertessük meg a 
saját produktumával is, persze 
úgy, hogy nem játék, de ne is 
féljen tőle.

SZOBATISZTASÁGRA 
SZOKTATNI A BABÁT



HA A NAPPALI BILIZÉS MÁR MEGY IS, AZ ÉJSZAKAI IDŐSZAK MÉG PELENKÁ-
BAN TELIK MAJD, HISZEN EZ EGY HOSSZABB IDŐ, AMIT KI KELL BÍRNI. 

SZOKTATNI A BABÁT

Lefekvés előtt biliztessünk, és 
ha eljön az a nap, amikor reggel 
már száraz pelenkával ébred, 
megpróbálhatjuk a pelusmentes 
alvást. Ilyenkor az ágy védelmé-
ről azért még gondoskodjunk 
egy vízálló lepedővel, de innen 
már gyorsabban megy majd a 
leszokás. 

Ne felejtsük el megdicsérni a 
gyerkőcöt, ha sikerül bilizni, de 
ne essünk abba a hibába, hogy 
túlzásba visszük, és akár ajándé-
kozunk, mert ennek a folyamat-
nak természetessé kell válnia, 
de persze fontos a visszajelzés, 
hiszen a gyereknek is tudnia kell, 

hogy jó úton halad.

HA BALESET ÉRI NAPKÖZ-
BEN VAGY ÉJSZAKA, SEM-
MIKÉPPEN SE BÜNTESSÜK, 
ÉS NE KIABÁLJUNK VELE, 
HISZEN NEKI IS IDŐRE VAN 
SZÜKSÉGE, RÁADÁSUL SZO-
RONGÓVÁ VÁLHAT EMIATT. 

Ha a gyermekünk eléri a meg-
felelő kort, elég érett lesz a 
szobatisztasághoz, és nem kell 
aggódnunk a pelusról való leszo-
kás miatt. 

Elképzelhető, hogy ő maga fogja 
majd kérni, hogy vegyük le róla 

a pelenkát, és idővel – 3 éves kor 
körül – kialakul a teljes szoba-
tisztaság. 

A későbbiekben ritkán ugyan, de 
előfordulhat egy-egy bepisilés, 
ez nappal jellemzően azért van, 
mert a gyerek roppant elfoglalt 
(a játék fontosabb), és elfeledke-
zik magáról, éjjel pedig előidéz-
heti akár egy megfázás is. 

Ha csak nagyon ritkán fordul elő 
ilyesmi, ne aggódjunk miatta, 
hamarosan ki fogja nőni, viszont 
a később visszatérő rendszeres 
bepisilésről érdemes beszélgetni 
a gyerekorvossal.



8 OTTHON

DREWEX KUBA KISÁGY
60 x 120 cm babaágy 2 db kivehető ráccsal, 3 pozícióban állítható 
fekvőfelülettel. 100% fenyőfából készült, a matrac nem tartozék.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

BABYONO FORGÓ-ZENÉLŐ 
UTAZÓÁGYRA ÉS FA 
KISÁGYRA

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

CLEVAMAMA SZOBATISZTA-
SÁGRA SZOKTATÓ LEPEDŐ

Ágybavizelés gyakran előfordul, 
korai tinédzser korig a gyer-
mekek 14%-át érintheti, emiatt 
akár kis iskolás korban, kirán-
dulások alkalmával is diszkrét 
segítség a gyermeknek. 

Két puha rétegű pamut közé 
egy diszkrét vízálló poliuretán 
réteget helyeztünk. Egyszerűen 
levehető, nem kell többé zörgő, 
izzasztó műanyag lepedőket 
használni. Nem csúszik el, min-
den méretű ágyon kiváló. Mo-
sógépbe és szárítógépbe tehető. 
Mérete 70x90 cm.

Újszülött kortól ajánlott, ha a baba a szülőkkel egy ágyban 
alszik, vagy az anyuka az ágyukban szoptatja, de utazáskor, 
szállodákban is kiválóan használható. Nagy segítséget jelent a 
bölcsödébe, óvodába járó gyermekeknél is. 

- fa kiságyra és utazóágyra is rögzíthető
- megnyugtató dallam segíti az elalvást
- vidám plüssfigurákkal
- felhúzható zenélő egységgel
- nincs szükség elemre
- több mintával

MAGAZIN ÁR:
3.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft



Az Angelcare új generációja!

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

Megérkeztek!

AC 517AC 117 AC 017 AC 110

A nyugalom 
jár Önnek!



10 AKTUÁLIS

A KÖZTED ÉS GYERMEKED KÖZTI ÉRZELMI KÖTŐDÉSHEZ - AMI MÁR A MÉHEN BELÜL  
MEGKEZDŐDIK - A SZÜLETÉS PILLANATÁTÓL FOGVA NAGYMÉRTÉKBEN HOZZÁJÁRUL  

A SZOPTATÁS. DE MIÉRT IS OLYAN KÜLÖNLEGES AZ ANYATEJ? 

Az anyatej a legideálisabb táplálék a kisbabád szá-
mára, mivel a legjobb arányban tartalmazza azokat 
a tápanyagokat, melyek a csecsemő egészséges fejlő-
déséhez szükségesek a születése utáni első hónapok-
ban. Az anyatejben lévő anyagok hatékonyan védik 
gyermeked szervezetét a kórokozóktól, és csökkent-
hetik az allergia kialakulásának lehetőségét. 

Az anyatej könnyen emészthető táplálék, amiben tö-
kéletesen hasznosulnak a benne lévő vitaminok és 
tápanyagok, valamint segíti az egészséges bélflóra ki-

AZ ELSŐ FÉL ÉV UTÁN AZ ANYATEJBEN TALÁLHATÓ TÁPANYAGOK ÖNMAGUKBAN MÁR NEM FE-
DEZIK A FEJLŐDÉSBEN LÉVŐ BABÁD TÁPANYAGSZÜKSÉGLETÉT. EKKOR KEZDŐDIK EL A HOZZÁ-

TÁPLÁLÁS IDŐSZAKA. 

Amikor az anyatejes táplálás fontosságát hangsúlyoz-
zuk, akkor nem csak a mama-baba kapcsolatról, az 
immunrendszer erősödéséről, a megfelelő folyadék-
bevitelről, hanem az anyatejben lévő vitaminokról is 
beszélünk. Az anyatejben lévő A, C és E vitaminok 
kiemelt fontosságúak. 

Az E-vitamin hiánya anémiát, a gerincvelő és az agy 
elváltozását okozhatja. Az A-vitamin felelős az im-
munsejtek képzéséért. Ezek a vitaminok  megtalálha-
tók az anyatejben, és a szoptatással be is kerülnek a 
baba szervezetébe, segítve a megfelelő fejlődést.

alakulását. Az anyatej telítetlen zsírsav tartalma elen-
gedhetetlenül szükséges az idegrendszer fejlődéséhez.IDEÁLIS TÁPLÁLÉK

SEGÍTI A FEJLŐDÉST

TELE VAN VITAMINNAL



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

LANSINOH 2 FÁZISÚ PROFESSZIONÁLIS ELEKTROMOS 
MELLSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:
32.990 Ft

Stimuláló fázis 6 különböző erősséggel a tejleadó reflex beindítá-
sára. Fejő fázis 6 állítható szíváserősséggel a maximális tejleadá-
sért. Kiemelkedő minőségű, japán fejlesztésű, tartós élettartamú 
mellszívó! Különleges puha szilikon szívófeje hatékony szívást 
biztosít a mellbimbó kíméletével, ezért érzékeny 
mellbimbójú édesanyáknak különösen ajánlott. 
Tartalmaz természetes hullámvonalú etetőcumit, 
ami segít fenntartani a bevált szopási módot.

MAM KÉZI MELLSZÍVÓ
CUMISÜVEGGEL

MAM BIMBÓVÉDŐ 2 DARABOS

MAM MELLTARTÓBETÉTMAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

Különösen kellemes és egyszerű a kézi mellszívó-
val a tejet lefejni. A beállítható tárcsának köszön-
hetően a leszívás erősségét könnyen és egyénre 
szabva lehet szabályozni. Egészen jobbra fordítva 
gyorsan és sok tejet lehet lefejni. 

Az állítható tölcsér a puha betétekkel enyhén 
be van hajlítva és körbe lehet forgatni. A tölcsér 
puha betétei biztonságos tartásról gondoskod-
nak és a bőrön kellemes érzetet keltenek. 

A kézi mellszívó csak négy részből áll. Ezért az 
összeszerelése és a tisztítása különösen könnyen 
és gyorsan megy.

Pillangó formájának köszönhetően lehetővé teszi a 
bőrkontaktust a baba és a mama között. Selymes 

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

felülete gyengéd 
a baba arcához. 
Természetes érzést 
nyújt. Sterilizáló 
tartódobozzal 
kapható. BPA és 
BPS mentes.
Egységár: 995 Ft/db

- ultra vékony
- 30 db-os kiszerelés
- maximális nedvszívó 
  képességű és 
  légáteresztő
- a ragasztócsík 
  gondoskodik 
  a biztos tartásról
- egységár: 49,6 Ft/db

MAGAZIN ÁR:
1.490 Ft



12 ETETÉS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

SZOPTATÁS- ÉS FOGBARÁT 
SVÉD ITATÓ-ETETŐ POHÁR 

Babáknál/gyermekeknél cumisüveg helyett hasz-
nálható, kisebb mennyiségű folyadék adására. A 
hosszúkás csőrű pohárral könnyedén, szoptatás-
barát módon tudják táplálni azokat a babákat, 
akik átmenetileg nem tudnak szopni. A speciális 
csőr rész miatt felfekszik a baba nyelvére és 
emiatt a kincset érő anyatej sem folyik ki a baba 
száján. 

Használata nem zavarja meg a pici veleszületett 
szopási készségét, de hozzájut a szükséges folya-
dék és táplálék mennyiséghez. 

Az itató fogbarát is, mert használatával csök-
kenthető, elkerülhető a fogak deformitása és a 
fogszuvasodás. 

MAGAZIN ÁR:
1.590 Ft

HASZNÁLATA 
NEM ZAVARJA 

MEG A PICI 
VELESZÜLE-

TETT SZOPÁSI 
KÉSZSÉGÉT!

BADABULLE TRAVEL ETETŐSZÉK 
Olyan háttámlás székekre rögzíthető, melynek az ülése 
legalább 28x30cm-es, a háttámlája pedig legalább 40cm 
magas. 9 hónapos kortól ajánlott. 3 pontos biztonsági 
övvel. Könnyen szállítható. 11 cm-rel magasít. Max. ter-
helhetősége 15kg. Cikkszám: B009405 és B009404

MAGAZIN ÁR:
8.990 Ft





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

CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK

MADE IN ITALY

Könnyen kezelhető, multifunkciós etetőszék, ami egy mozdulattal kinyitható és össze-
csukható. Magassága 6 pozícióba állítható, és a háttámla 4 pozícióba dönthető. 3 tálcával 
és ötpontos biztonsági övvel rendelkezik. Nincsenek éles sarkai. A hátsó lábain fékezhető 
kerekek vannak. Lapra csukható etetőszék, ami kis helyen elfér. Max. terhelhetőség: 15 kg. 

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

LANSINOH HPA LANOLIN 
BIMBÓKRÉM 10ML

14 ETETÉS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

A világ legtisztább 100%-ban természetes bimbókréme. 
Hypoallergén, adalékanyag, vegyianyag, íz-, szín-, illat- 
és parabén mentes. Sebesedés, hegesedés nélkül védi 
és gyógyítja a mellbimbót. Szoptatás előtt sem kell 
lemosni!

MAGAZIN ÁR:
1.790 Ft

LÁTOGASS EL ÜZLETÜNKBE!
AZ ELÉRHETŐSÉGEINKET MEGTALÁLOD  

A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

LEVEHETŐ

etetőtálca



A MAM Clip It! univerzálisan kapcsolódó csiptetőjének és az állítható pántnak köszönhetően egyedi és 
praktikus megoldás arra, hogy a baba kedvenc cumija mindig kéznél legyen. 

Sokoldalúságának köszönhetően az összes MAM cumival, rágókával és játékkal egyaránt párosítható. 
Az innovatív hosszúságállítónak köszönhetően a szülők a csíptető hosszát egyedileg, az adott helyzet-
nek megfelelően állíthatják be. 

A MAM Clip It! többféle stílusban és mintával kapható, egyszerűen rápattintható a baba ruhájára, akár 
egy kézzel is.

Ha többet szeretne tudni erről a sokoldalú kiegészítőről, akkor keresse fel honlapunkat!

MAM CLIP IT! 

Minden cumi, rágóka és játék 
kéznél van otthon és útközben is!

A cumim
velem van, 
bárhová is 
megyek.

Mindenre jól felkészültünk MAM cumijainkkal és a sterilizálódobozzal

Az összes MAM termék BPA-mentes anyagból készül.

MAM Original MAM AirMAM PodMAM Clip

0+
hónap 0+

hónap 6+
hónap 6+

hónap

Mindenre jól felkészültünk MAM cumijainkkal és a sterilizálódobozzal

Az összes MAM termék BPA-mentes anyagból készül.

MAM Original MAM AirMAM PodMAM Clip

0+
hónap 0+

hónap 6+
hónap 6+

hónap

MAM Clip 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:30
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BABAMASSZÁZS AZ   

EGÉSZSÉGÉRT!

kokat. Javítja a kisbabák általános közérzetét azáltal, hogy 
segíti a szervezetben az endorfinok felszabadulását, ez-
zel is csökkentve a fájdalomérzetet. Csökkenti a „stressz 
hormon” jelenlétét a vérkeringésben. A rendszeresen 
masszírozott babák sokkal nyugodtabban alszanak. 

MIVEL MASSZÍROZZUNK?

A jó masszázsolaj természetes összetevőket tartalmaz, 
amitől a baba bőre bársonyosan puha, selymesen sima 
és rugalmas lesz. Illatanyagot, mesterséges színezőt nem 
tartalmaz. Mentes minden káros anyagtól, mint SLS vagy 
parabén. Bőrgyógyászatilag engedélyezett! A legjobb ter-
mékek shea vajat és E vitamint tartalmaznak, ami hidra-
tálja, védi a babák bőrét. Ezeknek a feltételeknek megfelel 
pl. az Earth friendly baby hidratáló shea masszázsolaj.

Válasszon ki egy olyan időszakot, amikor nem kell  
sietnie és a kisbaba is nyugodt. Ez lehet a fürde-
tés  után. Ne alkalmazzunk masszázst közvetle-
nül az etetés után, vagy akkor, ha a kisbaba éhes. 
Hallgassunk halk, megnyugtató zenét. A masszázshoz 
válasszunk egy csendes, meleg helyiséget. Mossuk 
meg a kezünket és vegyünk le minden ékszert. 

Fektessük kisbabánkat egy meleg, puha törölközőre. 
Nyomjunk egy kevés masszázsolajat a tenyerünkbe, 
dörzsöljük szét, hogy felmelegedjen. Puha, könnyed 
mozdulatokkal kezdjük a masszírozást. Idősebb ba-
báknál már határozottabbak is lehetnek mozdulata-
ink. Legyünk óvatosak, ha a kisbabánk bőre pirosod-
na, csökkentsük a masszázs erősségét! Masszírozás 
közben nézzük kisbabánk arcát, halkan beszéljünk 
hozzá és puszilgassuk!

HOGYAN VÉGEZZÜK JÓL A  
MASSZÁZST?

A RENDSZERES BABAMASSZÁZS

Erősíti a kisbabák emésztési és keringési rendszerét, vala-
mint az immunrendszerét is. Javítja rugalmasságukat, ko-
ordinációjukat, hajlékonyságukat és légzésüket. Segítheti a 
hasfájásos, székrekedéses, fogzásos, orrdugulásos idősza-

ÖSZTÖNÖSEN IS MASSZÍROZHATJÁK KISBA-
BÁJUKAT, DE HASZNOS NÉHÁNY ALAPVETŐ 
TUDNIVALÓT, MOZDULATOT ELSAJÁTÍTANI. A 
BABÁK BŐRE NAGYON ÉRZÉKENY, EZÉRT IS 
FONTOS, HOGY SPECIÁLIS OLAJJAL MASZ-

SZÍROZZANAK. A HAGYOMÁNYOS BABAOLAJ 
ELTÖMÍTI A KICSI BŐRÉNEK PÓRUSAIT, AMI 

NEM TESZ JÓT.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

A MASSZÁZS MENETE

1. A lábfejnél kezdjük, könnyű érintésekkel felfelé haladva. Óvatosan 
nyomkodjuk és dörzsöljük a lábfej felső részét. Ezután minden egyes 
kicsi lábujjat szétválasztva görgessünk meg a mutató és a hüvelyk-
ujjunk között. Majd a két tenyér között puhán simogassuk mindkét 
lábfejet.

2. Helyezzük a bal kezünket kisbabánk jobb lábára és húzzuk tenye-
rünket a combtól lefelé a lábfejig, majd masszírozzuk a combot úgy, 
hogy közben tartsuk meg babánk jobb bokáját. Végezzük el ezt a bal 
lábbal is.

3. Teljesen laza kézfejünk súlyát használva, masszírozzuk kisbabánk 
pocakját az óramutató járásával megegyező irányban, négyszer-
ötször. A mellkastól haladva masszírozzunk lefele és a bordák irá-
nyában kifele, majd vissza középre. A mellkas közepéről kiindulva 
masszírozzunk felfelé és a vállak irányában kifelé. Ismételjük meg a 
mozdulatot négyszer-ötször.

4. Óvatosan fogjuk meg a kisbaba vállát, és karját könnyedén emeljük 
fel vállmagasságig. Csúsztassuk vissza kézfejünket babánk mellkasára.

5. Nyissuk szét kisbabánk egyik tenyerét és dörzsöljük meg két tenye-
rünk között. Ezután masszírozzuk meg hüvelyk és mutatóujjainkkal 
babánk kézfejét. Terítsük szét ujjait és egyenként masszírozzuk végig 
az ujjacskákat. Ismételjük meg ezt a másik kis kézen is.

6. A hason fektetett baba hátának közepére he-
lyezzük kezünket. Egyik kezünkkel simítsunk 
lefele a popsija felé, a másikkal a nyaka felé. Is-
mételjük meg a simítást az egész hátán végig 
a lábfejekig. Végül lazán, cirógatva „gereblyéz-
zünk” végig a hátán.

Csetneki Julianna, szülésznő és szakértő 
www.lansinoh.hu

Shea olaj és A, E, F vitamin tartalma miatt hidratálja és bársonyo-
san puhává és rugalmassá teszi a baba érzékeny bőrét. Kizárólag 
organikus és természetes összetevőket tartalmaz. Várandós anyu-
káknak terhességi csíkok megelőzésére is hatásos lehet.

ECOCERT által minősített, ami az egyik 
legmegbízhatóbb nemzetközileg elismert 
francia natúrkozmetikum minősítés. Bőr-
gyógyászatilag engedélyezett. Mentes 
minden káros anyagtól mint az SLS, vagy 
a parabének. 100%-ban természetes össze-
tevőkből. 50%-ban organikus összetevők-
ből. Nem tartalmaz mesterséges illat- és 
színezőanyagot. Nem tesztelték állatokon. 
Környezetbarát csomagolás. 12.720 Ft/liter

EARTH FRIENDLY BABY 
HIDRATÁLÓ SHEA  
MASSZÁZSOLAJ 125 ML

MAGAZIN ÁR:
1.590 Ft

ANGELCARE 
PELENKATÁROLÓ
- a pelenka bedobásával 
  automatikusan nyílik 
  és záródik a rendszer
- használt pelenkát 
  tároló rendszer
- speciálisan  szagzáró 
  7 rétegű tárolózsák
- 99,97% szagzárás
- havi tárolókapacitású 
  betétkazetta
- könnyű egykezes 
  kezelhetőség
- környezetbarát 
  felhasználás

CLIPPASAFE BABA 
KÖRÖMVÁGÓOLLÓ ÉS 
KÖRÖMRESZELŐ
- kifejezetten a 
  babakezekre tervezve
- kerekített végekkel
- ollót és körömreszelőt 
  tartalmaz 
- cikkszám: 33/2

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft
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A puha forgó, színes, plüss játékai: bagoly, fa, hőlégballon és vi-
rágocskák, amelyek felkeltik a baba figyelmét már újszülött kor-
tól. Bababiztonsági tükör, mely babával egy szintben található. 

A készüléken 16 különböző lágy, halk klasszikus zene választha-
tó, mely 8 zeneszerző műveiből lett összeválogatva.  A készülék 
egyben egy USB csatlakozóval ellátott MP3-as lejátszó is, mely-
re USB kábel segítségével (a kábel nem tartozék) feltöltheted a 
baba kedvenc dallamát is. 

A le- és feltehető, sztereó-hangfallal rendelkező babamagnóban 
be lehet állítani, hogy melyik zene szóljon, állítani lehet a hang-
erőt. A zene ki- és bekapcsolható. 

A zenélő forgó világít is színes fényekkel, mely megnyugtatja 
a babát, amikor éjjel felriad. Természetesen a színes fény le és 
felkapcsolható, mint egy éjjeli babalámpa. A termék 4 db AA 
elemmel működtethető (nem tartozék).

Cikkszám: 11895

TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ MP3 STEREO BAGOLY

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

TAF TOYS CAR 
WHEEL TOY AUTÓS 
JÁTÉKCENTER

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

- könnyedén rögzíthető
- autóhangokat ad, zenél, 
  recseg és kattog
- biztonságos babatükörrel
- menetirány szerint bekötött 
  ülésben utazó gyermekek 
  számára
- cikkszám: 11135



NATTOU PLÜSS 
BABAFIGYELŐ TÜKÖR

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

TAFTOYS SZUNDIKENDŐ

MAGAZIN ÁR:
2.690 Ft

NATTOU PLÜSS CSÖRGŐ

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

- fejleszti az érzékeket és az érzelmi intelligenciát
- puha anyagból készült
- a termék cumit nem tartalmaz
- a nyúllal bábozni lehet, a
  felhőcskés és a holdas 
  szundikendőhöz tépőzárral
  rögzíthető a baba játszócumija

- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- több mintával

Segítségével könnyen szemmel 
tartható a hátsó ülésen menet-
iránynak háttal bekötött gyermek, 
így biztonságos a vezetés. A hátsó 
ülés fejtámlájára rögzíthető.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

Felhőcske: 12125
Hold: 12115
Nyúl: 11055

- összehajtható
- könnyen tárolható és szállítható
- vízleeresztő szelepes.
- mérete: (belső) 55x65 cm,  (külső) 65x45x45 cm

BADABULLE MEDENCE

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft



UTAZÁS

VAJON MIKOR JÖN EL A MELLÉTÁPLÁLÁS IDEJE? MIKORTÓL ÉRDEMES EGYEDÜL ALUDNIA ÉS ELGONDOL-
KOZNI A BÖLCSIN? HONNAN TUDJUK VAJON, HOGY TÉNYLEG ELJÖTT AZ IDŐ EZEKRE AZ ÓRIÁSI LÉPÉSEKRE?! 
TISZTÁBAN VAGYUNK VELE, HOGY MINDEN BABA KÜLÖNBÖZŐKÉPPEN FEJLŐDIK, DE MÉGIS MOST JÖJJÖN 

EGY ÁLTALÁNOS SEGÉDLET ARRA, HOGY AZ ADOTT ESETEKBEN MIKET ÉRDEMES MEGFIGYELNÜNK. 
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ELJÖTT AZ ANYATEJEN KÍVÜLI 
TÁPLÁLÁS IDEJE? 

A babák 4-5 hónapos korában jön el 
általában az a pillanat, amikor világos-
sá válik, hogy az anyatejen kívül más 
táplálékra is szükségük van. Az alábbi 
jeleket keressük, hogy bizonyosak le-
gyünk. Újra éjszaka többszöri etetésre 
is szüksége van a babának. Nappal is 
többször és többet is szeretne szopiz-
ni. Nem növekszik az eddig megszo-
kott ütem szerint a súlya. 

KÉSZEN ÁLL MÁR AZ EGYEDÜL 
ALVÁSRA?

Minden szülő másképp gondolkodik a 
gyermek külön alvásáról. Van, aki már 
korán a saját szobájába szoktatja a pi-
cit, és vannak olyanok is, akik egészen 
hosszan engedik, hogy a baba velük 
aludjon. A második esetben a leg-

jobb tanács az, ha akkor szoktatjuk az 
egyedül alvásra, amikor már nekünk, 
szülőknek válik terhessé a közös éj-
szakai együttlét, nem a kicsi számára.  
Az alábbi tanácsok segíthetnek ebben. 
Alvás előtt legyen mindig ugyanaz a 
rutin, így ébresztve pozitív érzéseket 
a gyerekben az altatás iránt. Ne feküd-
jünk a kicsi mellé, amíg elalszik, mert 
meg kell tanulnia egyedül is képesnek 
lenni erre. Vannak babák, akik jobban 
szeretnek valamilyen háttérzajban 
aludni, így használhatunk zenét vagy 
fehér zajt is azért, hogy könnyebben 
elaludjon. 

MIKORTÓL HAGYHATJUK  
EGYEDÜL? 

A szakértők szerint attól a kortól ér-
demes már egyedül is engedni játsza-
ni, ha a baba képes magát megnyug-
tatni. Ez nagyjából három hónapos 

korára tehető. Ekkor már képes egye-
dül is elszórakoztatni magát akár a kis 
kezének harapdálásával vagy más tár-
gyak megfigyelésével. Mindenképpen 
fontos, hogy hozzá legyen az egyedül-
léthez is szokva, mert ezzel tudjuk a 
függetlenségét erősíteni és a koncent-
rációképességét növelni. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy ne figyeljünk 
oda rá, csak a lényeg, hogy ne akarjuk 
minden percét lefoglalni. 

ELJÖTT AZ IDEJE A BÖLCSINEK? 

Általánosságban elmondható, hogy 
érdemes 2 éves koráig a babát otthon 
tartani, de ha esetleg ez nem megoldha-
tó, akkor inkább a bölcsődét javasoljuk 
bébiszitter helyett. Anyagilag kevesebb 
kiadással jár, és jót is tehet 18 hónapos 
kora után a babának a szocializáció. De 
ebben minden baba eltér, így fontos, 
hogy szakértőkkel egyeztessünk arról, 
hogy mi a legjobb a kicsi számára.



MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

CLIPPASAFE FÉSŰ ÉS KEFE SZETT

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

NANIA BEONE 
BÉBIHORDOZÓ
- 0-13 kg-ig
- puha párnázott belsőrész
- hárompontos öv
- központi övfeszítővel
- huzata levehető és mosható

Dobd fel a babáról 
készült fényképeket 
a cumi használatával!
- szilikon játszócumi
- 3 hónapos kor felett 
  ajánlott

BILLY-BOB VICCES CUMI DOREX BÉBITAXI 
2-3 év éves korig ajánlott, több színben kapha-
tó bébitaxi. Fejleszti a gyermek mozgását és 
leköti a kicsit. Mérete: 57x23,2x44,5 cm.
Cikkszám: 5038

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

DOREX KAGYLÓS MEDENCE ÉS 
HOMOKOZÓ
2 éves kortól ajánlott kül- és beltérben. 
Vízzel és homokkal is használható. 
108x78x18,5 cm. Cikkszám: 2075

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

- puha és kíméletes
- kifejezetten a babák bőréhez
- a szett fésűt és 
  kefét tartalmaz
- cikkszám: 33/1



INDOWOODS LOLA  
AJTÓRÁCS

DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS

- egy kézzel is nyitható
- könnyű zárhatóság
- 132 cm-ig bővíthető
- elérhető bővítmények: 
  8,5 cm, 17 cm
- változtatható nyitási irány
- mindkét irányból 
  nyitásgátlóval ellátva

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft
8,5 CM TOLDÓ:
2.490 Ft
17 CM TOLDÓ:
3.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft22 VÁSÁR

BABYONO CSÖRGŐ

MAGAZIN ÁR:
790 Ft

VÁRUNK SZERETETTEL 
ÜZLETÜNKBEN!

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható övfeszítés

A könnyű anyag és a játék 
formája a pici kezekhez 
igazítva. Fejleszti a látást, a 
hallást és a mozgást. Cikk-
szám: 1380, 1378 és 1382



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

CLIPPASAFE SWING 
SHUT AJTÓRÁCS

BABYONO PUHA SÍPOLÓ

MARKO HABSZIVACS FALIDEKOR

DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS
- puha, plüss anyagból
- a játék sípoló hangot ad, 
  ha a baba megrázza
- cikkszám: 1248, 1249, 1250

MAGAZIN ÁR:
890 Ft

Fúrás nélkül felhelyezhető fém ajtórács gyerekzár-
ral. Szélessége 73-96 cm, de bővíthető 132 cm-ig. A 
bővítmény/toldalék nem tartozék, külön megvásá-
rolható. Mindkét irányba nyitható. Cikkszám: 130

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

- habszivacs dekoráció
- egyszerűen felhelyezhető
- több mintával
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CAM CALIBRO ISOFIX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

CAM QUANTICO ISOFIX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft MAGAZIN ÁR:

37.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft

- 15-36 kg-ig használható
- oldalvédelem a fej számára
- állítható magasságú fejtámla 
  beépített övvezetővel
- állítható háttámla
- italtartó

- huzata levehető és mosható
- az autó 3 pontos biztonsági  
  övével és az Easy Fix  
  csatlakozókkal rögzíthető
  kizárólag menetirány szerint

- 9-36 kg-ig használható
- anti-shock oldalvédelem a fej számára
- puha betét és állítható magasságú   
  fejtámla oldalvédelemmel
- 5-pontos biztonsági öv puha  
  párnázattal, állítható háttámla
- huzata levehető és mosható
- az autó 3 pontos biztonsági övével 
  rögzíthető menetirány szerint

- 9- 36 kg-ig használható
- menetirány szerint rögzíthető
- anti-shock oldalvédelem a fej számára
- puha betét és állítható magasságú 
  fejtámla oldalvédelemmel
- 5-pontos biztonsági öv puha párnázattal
- állítható háttámla
- beépített övvezető
- huzat levehető és mosható

MADE IN ITALY

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

169.990 Ft

Újdonság

CAM COMBO 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

- újszülött kortól 36 hónapos  
  korig ajánlott
- alumínium váz
- állítható, kézzel varrott  
  bőrrel borított tolókar
- felfújható, könnyen levehető  
  nagy hátsó kerekek
- fixálható bolygókerék elöl
- lágy első és hátsó felfüggesztés
- tágas bevásárlókosár

- ülőrésszel kompakt méretűre  
  csukható
- összecsukva önmagában megáll
- tágas mózekosár hintáztató füllel
- oldalvédelemmel és fejszűkítővel  
  ellátott bébihordozó
- sportrész állítható és  
  megfordítható üléssel
- huzatok levehetőek és moshatóak

Dinamico Up Easy 
MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

 TARTOZÉKOK: MÓZESKOSÁR, BÉBIHORDOZÓ, SPORTRÉSZ, ESŐVÉDŐ, LÁBZSÁK, PELENKÁZÓTÁSKA
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NAGYON PICI BABÁK ESETÉN

Újszülött babák esetén mindenképpen helyezzünk a 
bébihordozóba fejszűkítő betétet, mert megakadályoz-
za a csecsemő fejének billegését, segíti a fej optimális 
pozícióban tartását, ezzel is garantálva a kényelmes és 
biztonságos utazást. A csecsemők gerincének nem tesz 
jót, ha hosszú órákon keresztül félig ülő helyzetben van, 
ezért ha hosszabb útra megyünk, számoljunk azzal, hogy 
legritkábban kétóránként (de inkább sűrűbben) meg kell 
állni, és lefektetni a babát vízszintes felületre.

A BABA KÉNYELMÉÉRT

Mindannyian tudjuk, hogy egy nyűgös babával nagyon 
fárasztóvá válik az utazás, ezért érdemes mindent meg-
tenni azért, hogy ő még kényelmesebben és boldogabban 
érezze magát az út alatt. Ezt elősegítheti a biztonsági 
övpárna használata, ami megakadályozza, hogy az öv 
bevágjon a baba testébe, a nyakpárnák pedig abban se-
gítenek, hogy könnyebben el tudjon a gyerkőc aludni az 
ülésben. Jól jöhet még egy olyan autóban használható, 
készségfejlesztő játék beszerzése is, ami élénk színeivel 
és mozgásával leköti a baba figyelmét. Nagyobb gyere-
keknek mindenképpen készítsünk be könyvet, és többféle 
játékot is a hosszabb útra. 

VIGYÁZZUNK AZ ÜLÉS TISZTASÁGÁRA

Ha nem szeretnénk, hogy a drágán megvásárolt biztonsá-

gi gyerekülésünket a csemete 5 perc alatt összekoszolja, 
akkor érdemes beszerezni egy póthuzatot, ami lehet akár 
izzadásgátló anyagból is, hogy nyáron még kényelmesebb 
legyen a gyereknek. Ezeket a huzatokat könnyű felhelyez-
ni, és egyszerűen moshatóak, ha koszosak lesznek. Hasz-
nos lehet még az autós rendezőtáska használata is, ami 
nem csak azt akadályozza meg, hogy a gyerek az előtte 
lévő ülés támláját rugdossa, de praktikusan bele is tudunk 
tenni olyan apróságokat, amikre utazás során szükségünk 
lehet (zsebkendő, törlőkendő, játék, újság stb.).

15-36 KG-OS GYEREKEK BIZTONSÁGA 

A 15-36 kg-os gyerekülések már nem rendelkeznek saját 
biztonsági övvel, mint a 9-18 kg-os változatok, hanem az 
autó övével kell őket bekötnünk. Ennek hátránya, hogy a 
csemete könnyen előre tud bukni az ülésben, amikor elal-
szik, ezzel többszörösére növelve a kiesés veszélyét. Ezért 
ajánlott 4 éves kor feletti gyerekülések mellé megvásárol-
ni egy kiegészítő biztonsági övet, ami megakadályozza, 
hogy a gyermek előre tudjon dőlni az ülésben. 

HA SÜT A NAP

Fontos, hogy ha hosszabb útra indulunk, mindenképpen 
gondoskodjuk az autó árnyékolásáról, mert a baba nem 
fog tudni aludni az ülésben, ha a szemébe süt a nap. Ma-
napság már rengeteg típusú árnyékoló kapható, választ-

KISGYEREKKEL UTAZNI NAGYON SOK KÖRÜLTEKINTÉST IGÉNYEL. ODA 
KELL FIGYELNÜNK ARRA, HOGY AZ AUTÓ MEGFELELŐ ÁLLAPOTBAN LE-
GYEN (ELŐMELEGÍTVE, ÁRNYÉKOLÁST MEGOLDVA), MINDEN ÖSSZE LE-
GYEN KÉSZÍTVE A GYERKŐC SZÁMÁRA (ÉTEL, ITAL, JÁTÉK STB.) ÉS MÉG 
A MI DOLGAINK SE MARADJANAK OTTHON. MOSTANI CIKKÜNKBEN NÉ-
HÁNY OLYAN KIEGÉSZÍTŐT AJÁNLUNK SZÁMODRA, AMI MEGKÖNNYÍT-

HETI AZ AUTÓS UTAZÁSOKAT A BABÁVAL. 

HASZNOS KIEGÉSZÍTŐK

AUTÓS UTAZÁSHOZ



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

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

AZ ÜLÉS KÜLÖNLEGESSÉGE A BEÉPÍTETT SIR (SIDE IMPACT ROTATION) RENDSZER, MELY 
KIMAGASLÓ OLDALVÉDELMET BIZTOSÍT A BENNE UTAZÓ GYERMEK RÉSZÉRE.

IZI UP X3 FIX GYEREKÜLÉS

- 15-36 kg-ig használható 
- zárt övvezető
- isofix karokkal csatlakoztatható 
- akár 12 éves korig is használható
- 3 pontos biztonsági övvel is rögzíthető
- megerősített EPS védelem a fej
  és a gerinc körül
- szinkronban emelkedő fej- és háttámla
- oldalsó ütközésnél az ülés elfordul, 
  így pajzsként védi a gyermeket
- alvópozíció, amelyet a gyermek is 
  beállíthat magának

KIH
AGYHATATLAN

LEHETŐSÉG

SZUPER 

AKCIÓ

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft



hatunk mesehősöset, tiszta feketét, egész ablakra tehetőt 
vagy akár rolósat is. A lényeg, hogy megfelelően védje 
a gyermeket a napsütéstől, és egyszerűen fel lehessen 
az ablakra szerelni. Ha nem találunk megfelelőt, akkor 
sem kell elkeseredni, ma már nagyon szuper, UV szűrős 
napszemüvegeket lehet a babáknak vásárolni, amik ál-
lítható övvel rendelkeznek, így bármekkora fejmérethez 
igazíthatóak. 

UZSONNA AZ AUTÓBAN

Elképzelhető, hogy egy utazás során az autóban kerül sor 
az ebédre vagy az uzsonnára. Egy nagyon fontos dologra 
kell felhívnunk a figyelmet: nagyon figyeljünk arra, hogy 
az etetés során ne nedvesedjen át a babánk ruhája, mert 
komoly megfázás lehet a következménye. Nem javasoljuk a 
nedves kendőt sem a maszatos arc megtisztítására, bőven 
megteszi egy száraz papír zsebkendő is.

Érdemes beszerezni egy ételmelegítőt, amit az autóban 
lehet használni. Sok olyan modell létezik, ami egy átalakí-
tó segítségével az otthoni elektromos hálózatba is bedug-
ható, így máris sokszorosan kihasználható. Az ételmele-
gítők megfelelő hőmérsékletre melegítenek, így nem kell 

aggódni, hogy túl forró lesz az étel, nagyon praktikusan 
használható útközben is. A szoptatásnál erre nem kell 
külön figyelni, ott csak arra ügyeljünk, hogy elég meleg 
legyen az autóban ahhoz, hogy se a mama, se a baba ne 
fázzon meg.

PELENKÁZÁS

Útközben pelenkázni talán a legmacerásabb dolog a vi-
lágon. Hogy elkerüljünk mindenféle balesetet, megfázást, 
egyéb kellemetlenségeket, egyet tudunk javasolni: a pelen-
kázást próbáljuk elhalasztani a célállomásig. Ha ez nem 
lehetséges, akkor inkább álljunk meg egy olyan pihenőhe-
lyen, ahol van egy hűtött-fűtött épület, benne pelenkázó 
helyiséggel. Kényelmesebb, tágasabb, mint az autóban, és 
egész biztos, hogy a babánk nem fog megfázni. Ha még-
is útközben kellene ezt a tevékenységet megoldanunk, 
mindenképpen álljunk meg, és üljön mellé a hátsó ülésre. 
Ilyen helyzetekre érdemes beszereznünk eldobható pelen-
kázó alátétet, amit bárhová le tudunk teríteni a pelenká-
zás ideje alatt. Jó szolgálatot tehet még egy utazó méretű 
popsitörlő és néhány szemeteszsák vagy pelenkatartó a 
kocsiba készítve, amibe a használt pelenkát tudjuk tenni, 
amíg nem tudjuk kidobni.

BADABULLE BOHO 
PELEKÁZÓTÁSKA

CLEVAMAMA AUTÓSÜLÉS 
BETÉT 2 BIZTONSÁGI ÖV 
VÉDŐVEL

MAGAZIN ÁR:
5.990 Ft
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MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

- belső és külső zsebek 
  több tárolórekesszel
- csúszásmentes alj
- puha és könnyen 
  tisztítható pelenkázólap
- cipzáras tárolórész
- babakocsira tehető
- vállon és kézben is 
  szállítható
- ideális a sétákhoz

Körbeveszi és 
védi a fejet, a 
vállat, a törzset 
és különleges 
kényelmet biz-
tosít a babának. 
ClevaFoam-ból 
készült, amely bi-
zonyítottan csök-
kenti a lapos-fej 
szindrómát. 2 
db biztonsági öv 
védővel. Elérhető 
színek: bézs, 
narancs.



ZOPA AUTÓS RENDEZŐ 
ÜLÉSTÁMLÁRA TABLET 
ZSEBBEL
Praktikus rendező 
tablet zsebbel. Két pa-
lacktartóval. Könnyű 
rögzítés csatos heve-
derek segítségével. 

BABYONO 2 IN 1 AUTÓS 
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ
- autó szivargyújtójáról 
  működtethető
- bébiétel melegítésére  
  is alkalmas
- cumisüveg
  melegentartóként
  is használható
- cikkszám: 199

MAGAZIN ÁR:
4.290 Ft

- átlátszó anyag
- levehető és újrahasználható
- UPF +50 napvédelem
- cikkszám: FE2328
- egységár: 645 Ft/db

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

ZOPA AUTÓS NAPELLENZŐ 
FÓLIA 2 DARABOS

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
1.290 Ft

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

2.990 Ft



A Fillikid Glider egy stabil, könnyű 
és kicsire összecsukható babakocsi, a 
babakocsi önsúlya mindössze 6,1 kg!

- 6 hónapos kortól ajánlott
- esernyőre csukható
- 2 fokozatban dönthető háttámla
- állítható lábtámasz
- rögzíthető első bolygókerekek
- 5-pontos biztonsági öv
- kupolatető, bevásárlóháló

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

Az első hónapokban segít a fejlődő nyaki izmoknak meg-
tartani baba fejét azzal, hogy tökéletesen stabilan tartja. 
Használható a legtöbb autós ülésben, babakocsiban vagy 
pihenőszékben. A ClevamamaTM ClevaFoamTM fejtáma-
szának használata tudományosan bizonyítottan csök-
kenti a laposfejűség szindróma kockázatát és hatását. A 
baba fejének tökéletes védelmet biztosít utazás közben 

CLEVAMAMA FEJTÁMASZ

30 UTAZÁS

MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

NANIA BEFIX ANIMALS  
GYEREKÜLÉS
- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat
- használható 
  ülésmagasítóként

FILLIKID GLIDER 
SPORTBABAKOCSI

Trendi pelenkázótáska 
hosszú vállpánttal, 
kényelmes fogóval és 
pelenkázólappal. 11 
zsebbel, amik könnyen 
tárolják a cumisüveget, 
pelenkát, telefont és min-
dent, amire szükséged 
van. Cipzárral zárható. 
Oldalpántok segítségével 
babakocsira rátehető. 

BABYONO SO CITY! 
PELENKÁZÓTÁSKA

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

is. Az AirFlowTM levegőző 
anyagból készült huzat 
elvezeti a nedvességet és 
növeli a légáramlást.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.



1.590 Ft
MAGAZIN ÁR:

3in1

textil babahordozó 
multifunkciós 
pólya-szűkítőbetéttel

 Újdonság!

mindenütt, ahol csak baba van

 

Háton  Mellkason          Csípőn          Megfelelő
 6 hó+     0 hó+      6 hó+         súlyelosztás 

Csípő�camos 
babáknak is!

A Nemzetközi
HIP DISZPLÁZIA 

INTÉZET 
ajánlásával.

Denim Cyclamen       Denim Beige       Grey Stripes      Grey Aquarelle

23.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

Újszülött kortól 15 kg-ig használható. 
Széles, magasított mérete által nagy felületen védi a babát a külvilágtól.  
M-pozíció biztosítása a babalábak és babapopsi számára.
C-pozíció biztosítása a babahát számára.

Pólyabetét használata:
Újszülöttkortól 1-2 hónapos korig egy 
pólyabetét öleli át a csecsemőt, magzati 
pózt biztosítva, így ennek segítségével 
stresszmentesen helyezhetjük őt át a 
hordozóból a kiságyba vagy babakocsiba.
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Kósa Kata
babalelek.hu

A meleg, a tűző napsütés kisgyermekünk számára is kel-
lemetlen. Kellő figyelemmel megóvhatjuk jó közérzetét. 
Mi az, ami fontos számukra nyáron?

Vegyük körül természetes anyagokkal, könnyű szellős 
textíliákkal. Óvjuk a testét, bőrét a tűző napsütéstől, 
kalappal, vékony ruhákkal, természetes alapanyagú 
magas faktorszámú fényvédő krémmel. 

Pelenkázásra ideális ilyenkor a pamutból készült for-
matervezett moshatópelenka. Medencéhez, strandra 
pedig a mosható, sokszor használható úszópelenka 
javasolt.

Figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. Gyakrabban 
szoptassunk, a nagyobbakat vízzel itassuk, 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 összeizzadás. Egy közénk 
helyezett vékony nedvszívó textillel könnyen orvosol-
ható az izzadás okozta kellemetlenség. 

BÍZZUNK A SAJÁT TESTÜNK GONDOSKODÓ KÉ-
PESSÉGÉBEN, HISZEN AHOGY KÉPES AZ ANYA TES-
TE BELÁZASODNI, HOGY GYERMEKÉT MELEGEN 
TARTSA, ÚGY KÉPES A TESTHŐ CSÖKKENTÉSÉVEL 
HŰTENI IS. 

Választhatunk szellősebb hordozóeszközt, karikás ken-
dőt, vagy kössünk egyrétegű kötést szövött hordozó-
kendővel. Annyit és úgy hordozzunk, ahogy a baba, az 
édesanya és a család igényli. Figyeljünk ilyenkor is a 
saját testünk és kisgyermekünk jelzéseire! Nyáron is 
testközelben óvjuk babánkat!

Testközelben a baba nyáron is!

ASALVO TRIO ROMA BABAKOCSI
- kicsire összecsukható
- könnyű, stabil alumínium váz
- 5 pontos biztonsági öv vállpárnákkal
- egykezes összecsukás
- dönthető háttámla
- kétpozíciós lábtartó
- kupola kis tárolózsebbel
- levehető kapaszkodó
- nagyméretű bevásárlókosár
- bolygósítható, fixálható első kerekek
- hátsó kerekeket blokkoló fékrendszer

TARTOZÉKOK: sportrész, 
esővédő, mózeskosár, 
bébihordozó,
pelenkázótáska, 
cumisüvegtartó

ZOPA BABAFIGYELŐ 
TÜKÖR SZÉLVÉDŐRE 
VAGY NAPELLENZŐRE
A domború kialakítás széles látószöget 
biztosít. Kettős felhasználás: tapadókorong 
segítségével a szélvédőre, vagy klipsz segít-
ségével a a napellenzőre erősítve. A könnyű 
kezelhetőség érdekében a tükör 360°-ban 
elforgatható. Cikkszám: FE2333

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

1.290 Ft

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

89.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.



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

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

BESAFE PREGNANT IZI FIX 
MAGZATVÉDŐ ÖV ISOFIX 
CSATLAKOZÁSSAL

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

Egy esetleges ütközés során a magzatvédő öv haszná-
lata nélkül a biztonsági öv súlyos sérüléseket okozhat. 
Az első üléseken a csattal ellátott hevedert használva 
rögzítheted a magzatvédő övet. A hátsó ülésen a gyer-
mekülésekhez hasonlóan a két csatlakozó segítségével 
közvetlenül az alvázhoz csatlakoztathatod a magzat-
védő övet.

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft



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

06/23 887-410

Ügyvezető: Viszokai János

Az újságban szereplő árak 2018. 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 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.

WOMAR KENGURU
3 hónapos kortól 
24 hónapos 
korig, illetve 13 
kg-ig használha-

SKILLMAX BS07 GYEREKÜLÉS 
- 9-36 kg-ig használható
- 1 + 2 + 3 csoport
- 9 fokozatban állítható fejtámasz
- levehető huzat
- 5 pontos biztonsági öv

MAGAZIN ÁR:
26.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
7.490 Ft - 9-36 kg-ig használható

- fejtámasz magassága állítható
- vállpánton állítható övfeszítés
- huzata levehető és mosható
- levehető háttámla

MAGAZIN ÁR:
14.990 Ft

NANIA BELINE GYEREKÜLÉS

MARKO 3D FALIDEKOR

MAGAZIN ÁR:
1.190 Ft

tó. A baba 
be- és 
kifelé is 
nézhet. 
Belseje 
100% 
pamut, 
a külseje 
100% 
poliészter, 
bélése: 
poliészter 
szál.

- 3D dekoráció
- könnyen felhelyezhető
- több mintával



A NYUGODT ÉS BOLDOG BABÁZÁSHOZ

BOLTUNKBAN 
MI SEGÍTÜNK AZ 
ANYUKÁKNAK ÉS
AZ APUKÁKNAK

 » Kedvező árak

 » Folyamatos akciók

 » Szakértő segítség

 » Minőségi kínálat

 » Kedves kiszolgálás

 » Ingyenes magazin

 » Babakocsik

 » Gyerekülések

 » Babakelengye

 » Etetési eszközök

 » Bababútorok

 » Játékok

VÁRUNK SZERETETTEL ÜZLETÜNKBEN
ELÉRHETŐSÉGÜNKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

BOLTUNKBAN MINDENT MEGTALÁLSZ 




