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ANYATEJES TÁPLÁLÁS
Tények és tévhitek 
a szoptatásról

BABAVÁRÁS
Mire figyelj oda a 
nyári melegben?

NAPI RUTIN
Segítünk az ovira 
felkészülni 

Baba árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

NEOBABY



ELÉRHETŐSÉGEINKET KERESD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!

Széles árukínálatunkban biztos, hogy 
megtalálod a Neked és a babádnak a 
leginkább szükséges babatermékeket. 

Ha esetleg kérdésed lenne, akkor kedves 
eladóink mindenben készségesen segítenek. 

Nem kell aggódnod az árak miatt sem, hisz  
folyamatosan akciókat is találsz üzletünkben!

SZAKÉRTŐI 
SEGÍTSÉG 
ELADÓINKTÓL 
BOLTUNKBAN

MEGBÍZHATSZ 
ÜZLETÜNKBEN

 » Kedvező árak

 » Folyamatos akciók

 » Szakértő segítség

 » Minőségi kínálat

 » Kedves kiszolgálás

 » Ingyenes magazin

 » Babakocsik

 » Gyerekülések

 » Babakelengye

 » Etetési eszközök

 » Bababútorok

 » Játékok



KEDVES ANYUKA ÉS APUKA!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

12. TESTKÖZELBEN 
A BABA NYÁRON IS

6. ÚTON A BABA

20. TÉNYEK ÉS TÉVHITEK
A SZOPTATÁSRÓL

24. OVIKEZDÉSRE
FELKÉSZÜLNI

32. TANÁCSOK A NYÁRI
BABAVÁRÁSHOZ

 » Babakocsik

 » Gyerekülések

 » Babakelengye

 » Etetési eszközök

 » Bababútorok

 » Játékok

Bár nagyon lassan érkezett meg, és már kezdtük is feladni 
a reményt, remélhetőleg mire Te már a kezedben tartod a 
magazint, addigra ténylegesen itt a nyár. Nagyon reméljük, 
hogy egy finom jeges tea mellett a strandon lesz időd 
átlapozni a július-augusztusi számunkat, mert rengeteg 
nyári és aktuális témával készültünk ebben a magazinban. 

Boltunkban kiemelten fontosnak tartjuk a babák anyatejes 
táplálását, és azt, hogy segítséget nyújtsunk az újdonsült 
anyukáknak tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel. Mivel 
augusztus a szoptatás hónapja, így most a minőségi 
szoptatási termékeken felül még igyekszünk a leggyakrabban 
felmerülő tévhiteket is ezzel kapcsolatban eloszlatni. 

A nyár minden családban a kirándulások és a nyaralás 
időszaka, így egy-egy hasznos cikkel készültünk a kisbabás 
utazásokról és arról, hogy mire érdemes odafigyelni a nyári 
babavárás során. 

Bár most még elég elképzelhetetlennek tűnik, de hamarosan 
indul a kicsiknek a bölcsi- és az oviszezon. Mivel tudjuk, hogy 
mennyire nehéz a nyári izgalmak után a kicsinek átállnia a 
szeptemberi rendszerre, igyekszünk hasznos tippeket adni 
ehhez a felkészüléshez is. 

És persze ne feledd, ha bármilyen kérdésed lenne 
a babakelengyével kapcsolatban, szakértő eladóink 
mindig igyekeznek Neked segíteni bababoltunkban, az 
elérhetőségünket megtalálod a magazin hátoldalán!

VÁRUNK SZERETETTEL ÜZLETÜNKBEN! 



ZOPA AUTÓS 
RENDEZŐ 
ÜLÉSTÁMLÁRA 
TABLET ZSEBBEL

GRACO MIRAGE TS BABAKOCSI 

Praktikus rendező tablet zsebbel. 
Két palacktartóval. Könnyű rögzí-
tés csatos hevederek segítségével. 
Szürke és fekete színben.

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

A minőségi masszív váz biztonságot és kényelmet 
biztosít. Tartozék: esővédő, lábzsák és SnugRide 
bébihordozó.

- ötpontos biztonsági öv
- háttámla három döntési fokozattal
- kompakt méretűre csukható 
- nagy méretű bevásárlókosár
- rögzíthető bolygókerekek
- egy kézzel könnyen összecsukható 
- újszülött kortól használható

MAGAZIN ÁR:

54.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
ETETÉS4

MAGAZIN ÁR:

24.990 Ft

ZOPA LITTLE HIKER FÉMVÁZAS HÁTI HORDOZÓ
- összecsukható kitámasztó rendszere miatt önállóan megáll
- légáteresztő anyagok megakadályozzák a túlzott izzadást
- palacktartó zseb mindkét oldalán    
- egy nagyobb táska a tároláshoz
- állítható ülőkemagasság 
- négypontos biztonsági öv 
  és fényvisszaverő csíkok
- nagy méretű deréktámasz
- 10 hónapos kortól javasolt
- levehető tető 



GRACO MIRAGE SOLO
BABAKOCSI

GRACO JUNIOR MAXI GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható gyerekülés
- fejtámaszba épített övvezető
- állítható fejtámasz 
- a háttámla 2 állásba dönthető
- állítható magasságú kartámasz
- visszahajtható pohártartó két oldalon

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

A HÁTTÁMLA 
ELTÁVOLÍTÁSA 

UTÁN 
ÜLÉSMAGASÍTÓ-

KÉNT 
HASZNÁLHATÓ!

- egy kézzel könnyen összecsukható
- összecsukva megáll a saját lábán
- 5-pontos biztonsági öv
- nagy bevásárlóháló
- 3 pozícióba dönthető háttámla
- újszülött kortól 3 éves korig ajánlott

AJÁNLOTT 
FOGY.  ÁR:

29.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
UTAZÁS

HA SÉTÁLNI INDULTOK

Mindig használjatok napernyőt a babakocsira, ezek-
ből UV-szűrős változatot érdemes választani, amely 
megvédi a babát a káros sugárzásoktól. Mindenkép-
pen ajánlatos magas faktorszámú, gyermekeknek 
készített napozókrémet használnotok a baba bőrére. 

Mindig tiszta pamut, világos ruhát adjatok a babára, 
mert ez szellőzik a legjobban, és a kezelése is egysze-
rű. A fej védelme is nagyon fontos, mindig adjatok a 
gyermekekre nyári kalapot vagy nagyon vékony, vilá-

gos nyári sapkát.

HA TERMÉSZETBE MENTEK

Sose felejtsetek el magatokkal vinni rovarriasztó – ter-
mészetesen gyermekeknek való – krémet vagy sprayt, 
és minden este gondosan vizsgáljátok át a gyerkőcöt. 

A szúnyogcsípéseket kezelhetitek a nekik való kré-
mekkel, ecsetelőkkel, lényeg hogy ne vakarja el a 
baba. A méhcsípés komolyabb dolog ennél, hiszen 
allergiás reakciót válthat ki, így érdemes orvosnak 

megmutatni.

HA AUTÓKÁZTOK

Különösen fontos, hogy vigyétek magatokkal a ba-
bát a bevásárlóközpontba, patikába, bárhová, mert a 
nagy melegben pillanatok alatt felforrósodik az utas-

tér, és fulladás következhet be.

Ne hagyjátok, hogy a nap belesüssön a gyermek 
szemébe, használjatok az ablakokra árnyékolót, vagy 

egy textilpelenkát.

HA NYARALNI MENTEK

Mindenképpen írj listát, hogy nehogy otthon felejts 
valamit. 

100-135 cm-es testmagassághoz igazítva i-Size 
háttámlás ülésemelő, 135-150 cm-es testmagas-
sághoz igazítva háttámlás ülésemelő. Fontos, 
hogy egyes járművek belmagassága akadályoz-
za a használatot, ezért érdemes vásárlás előtt a 
gépjárműbe próbálni az ülést. 

- lehetővé teszi, hogy akár 3 ülést 
  is elhelyezzünk egymás mellett 
- 3 rétegű oldalvédelemmel és 
  speciálisan formázott fejtámlával 
- csípőöv-terelő segít elkerülni a 
  belső szervek sérülését
- a fejtámlába épített övterelő 
  mindig helyes úton vezeti a vállövet
- a fejtámla magassága könnyedén
  állítható mindkét oldalról
- háttámlájának dőlésszöge 
  két pozícióba állítható
- speciális, puha övpárnával az áll és a mellkas 
  védelméért

A KIND+JUGEND 
INNOVÁCIÓS DÍJ

NYERTESE 2017-BEN!

ÚTON A BABA
BABÁVAL UTAZNI KÜLÖNÖS FELKÉSZÜLÉST IGÉ-
NYEL, MERT A NAGY HŐSÉGBEN A LEGKISEBB 
BEVÁSÁRLÓUTAK IS PRÓBÁRA TESZIK A BABÁK ÉS A 
MAMÁK TŰRŐKÉPESSÉGÉT. MÉGIS MIT TEHETÜNK, 

HA MINDENKÉPP INDULNI KELL?

6

MAGAZIN ÁR:

79.990 Ft



BESAFE IZI COMFORT X3 
AUTÓSÜLÉS 

FEDEZD FEL AZ ÉLETETPANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

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

- 9-18 kg-os gyermekeknek ajánlott 
- menetirány szerint 3 pontos biztonsági övvel rögzíthető
- extra övfeszítő teszi még biztonságosabbá a rögzítést 
- a fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet biztosít 
- a fejvédő magassága egy mozdulattal állítható, 
  melyet a vállövek automatikusan követnek
- légáteresztő háttámlával 
- mágneses övrendszere megkönnyíti a ki- és beszállást 
- központi övfeszítővel és állítható magasságú 
  vállövekkel felszerelt

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
UTAZÁS

MAGAZIN ÁR:

3.290 Ft

ZOPA NANNY KEREKES ÉS 
MAGASSÁGEMELŐS UTAZÓÁGY

NATTOU PLÜSS BABY ON BOARD GRACO MILESTONE LX 
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS 
A jármű 3 pontos biztonsági övével rögzítve használható 
újszülött kortól 36 kg-os súly eléréséig (kb. 12 éves korig, 
és kb. 135 cm-es magasságig). Menetiránnyal ellentétesen 
használható 0-13 kg közt. A 9 kg-os súly elérése után 
menetiránnyal megegyezően is rögzíthető.

- 10 pozícióba állítható fejtámla
- 4 pozícióba dönthető
- oldalütközés elleni védelem
- huzata levehető, mosható
- kivehető szűkítőbetét
- levehető pohártartó
- 0-36 kg-ig

MAGAZIN ÁR:

59.990 Ft
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- a kiságy tartozékai: fékezhető kerekek, oldalzseb
- az összecsukott ágy tárolására
  szolgáló hordozótáska
- fehér színű háló
- rendkívül egyszerű összecsukás
- nyitható elülső rész
- állítható fekvőfelület magasság

Tapadókorongos Baby on board 
felirat több mintával és figurával.

MEGBÍZHATÓ TÁRSAID A NYÁRI KALANDOKBAN

MAGAZIN ÁR:

18.990 Ft



NANIA BEFIX ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat
- használható ülésmagasítóként

NANIA COSMO ANIMALS 
GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:

18.990 Ft

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető

- duplán párnázott
- vállpánton állítható övfeszítés- 15-36 kg-ig használható

- huzata levehető és mosható

NANIA DREAM ANIMALS 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MAGAZIN ÁR:

4.190 Ft



UTAZÁS

BELLELLI B-ONE KERÉKPÁRÜLÉSWOMAR KENGURU
3 hónapos kortól 24 hónapos korig, il-
letve 13 kg-ig használható. A baba be- és 
kifelé is nézhet. Belseje 100% pamut, a 
külseje 100% poliészter, bélése: poliészter 
szál.

MAGAZIN ÁR:

7.490 Ft

ETERNAL SHIELD ES01
GYEREKÜLÉS
- 9-25 kg-ig használható
- 6 pozícióban dönthető
- könnyen állítható, 
  csúszásmentes vállpántok
- tágas, kényelmes ülőfelület
- 5 pontos biztonsági öv
- magas minőségű, 
  levehető huzat
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- 9-36 kg-ig használható  
- a fejtámasz magassága
  állítható
- huzata levehető 
  és mosható 
- levehető háttámla 
- több színben kapható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

CLIPPASAFE BABAFI-
GYELŐ TÜKÖR

DISNEY BELINE 
GYEREKÜLÉS

Tapadókorongjával könnyen 
rögzíthető. Figyelemmel tu-
dod követni a hátsó ülésen 
bekötött gyermek tevékeny-
ségét. Cikkszám: 51/1

MAGAZIN ÁR:

1.790 Ft

- 22 kg-ig használható
- könnyen tisztítható műanyag
- puha mosható huzat
- könnyen kezelhető biztonsági csat
- állítható lábtartó és biztonsági öv
- kényelmes és tág ülés
- magasított oldalsó rész
- széles lábvédő rész



ASALVO
Trio Roma 
BABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

79.990 Ft

KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG
PRAKTIKUM

TÁROLÁS

KEREKEK

- könnyű, stabil alumínium váz
- 5 pontos biztonsági öv vállpárnákkal
- dönthető háttámla
- kétpozíciós lábtartó
- kényelmes ülésbetét

- egykezes összecsukás
- kicsire összecsukható
- levehető kapaszkodó

- kupola kis tárolózsebbel
- nagyméretű bevásárlókosár

TARTOZÉKOK:
sportrész, esővédő, mózeskosár, 
bébihordozó, pelenkázó-táska, cumisüvegtartó

- bolygósítható, fixálható első kerekek
- hátsó kerekeket blokkoló fékrendszer



A  s z e r e t e t   ö s s z e k ö t !

Megkötős
hordozókendő

Bébi Csatos 
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Rugalmas
hordozókendő

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó

Karikás 
hordozókendő

www.nandu-wrap.com

NYÁRON IS HORDOZHATOM A BABÁM? IGEN!
HORDOZHATUNK NYÁRON, MELEGBEN IS, HISZEN A BABÁK ÖSZTÖNÖS IGÉNYE 
A TESTKÖZELSÉG ÉVSZAKTÓL FÜGGETLENÜL. NE TARTSON VISSZA MINKET AZ 
ÖSSZEIZZADÁS. EGY A BABA ÉS A HORDOZÓ SZÜLŐ MELLKASA KÖZÉ HELYEZETT 
VÉKONY NEDVSZÍVÓ TEXTILLEL KÖNNYEN ORVOSOLHATÓ AZ IZZADÁS OKOZTA 

KELLEMETLENSÉG. 
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Bízhatunk a testünk gondoskodó képes-
ségében is, hiszen ahogy képes a szülő 
teste belázasodni, hogy gyermekét me-
legen tartsa, úgy képes a testhő csök-
kentésével hűteni is. 

Választhatunk szellősebb hordozóesz-
közt, karikás kendőt, vagy kössünk egy-
rétegű kötést szövött hordozókendő-
vel. Annyit és úgy hordozzunk, ahogy a 
baba, az édesanya és a család igényli. És 
az biztos, hogy igénylik!

Tapasztalhatjuk, hogy babánk nehezeb-
ben viseli a nagy meleget. Kellő figye-
lemmel megóvhatjuk jó közérzetét. Mi 
az, ami fontos számukra nyáron? Vegyük 
körül természetes anyagokkal, könnyű 
szellős textíliákkal. Óvjuk a testét, bő-
rét a tűző napsütéstől, kalappal, vékony 

ruhákkal, természetes alapanyagú és 
magas faktorszámú fényvédő krémmel. 
Pelenkázásra ideális ilyenkor a pamutból 
készült formatervezett moshatópelenka. 
Medencéhez, strandra pedig a mosható, 
sokszor használható úszópelenka java-
solt.

Figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. 
Gyakrabban is szoptathatunk, a nagyob-
bakat leginkább vízzel itassunk, valamint 
a mi folyadékpótlásunkról se feledkez-
zünk meg! 

Figyeljünk és bízzunk a saját testünk és 
kisgyermekünk jelzéseiben! Nyáron is 
testközelben óvjuk babánkat, mert ha a 
szívünkön hordozzuk őket, minden rend-
ben van!

Kósa Kata



MAGAZIN ÁR:

4.290 Ft

BABYONO AUTÓS CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ

GRACO BOOSTER BASIC 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

- 6-36 hónapos korig
- esernyőre csukható
- dönthető háttámla 
  (2 pozíció)
- fixálható bolygókerekek 
  elöl, szinkronizált fék hátul
- levehető és összehajtható 
  kapaszkodó
- könnyű, csak 5,9 kg
- összecsukva 107 cm hosszú)
- 5 pontos biztonsági öv 
  párnázott vállövekkel

Tartozék: naptető, bevásárlóko-
sár, levehető és mosható huzat

CAM AGILE SPORTBABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

- 50+ UV védelem
- mérete kinyitva: 125 x 100 x 58cm
- összecsukva 42 cm az átmérője
- könnyen összecsukható
- 4 cövekkel a földhöz rögzíthető
- cikkszám: B038203

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

15-36 kg-ig használható ülésmagasító. Prakti-
kus és kényelmes kartámasszal, pohártartóval 
és tágas ülőrésszel. 
Levehető üléshuzattal.

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

Az autó szivargyújtójáról működtethető. Bármilyen méretű cumisüveg 
és bébiétel melegítésére alkalmas. 2 az 1-ben típus, mert cumisüveg- 
melegentartóként is használható. Cikkszám: 199

KIKKABOO PLÜSS 
JÁTÉK SPIRÁL
Kedves formájú spirál, ami lefoglalja 
a baba figyelmét. Műanyag gyűrűvel, 

MAGAZIN ÁR:

2990 Ft

rágókával és 
csörgővel van 
ellátva. Mérete: 
30x20cm

BADABULLE UV-SZŰRŐS SÁTOR



UTAZÁS

MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

49.990 Ft

9- 36 kg-ig használható. A CAM CALIBRO ISOFIX gyerekülés az autóba kizáró-
lag menetirány szerint rögzíthető: 1-es csoport szerint az univerzális Isofix rend-
szerrel a hátsó csatlakozókat használva (az alapon található karokkal húzhatóak 
ki) és a Top Tether övvel (2 m-re húzható ki) mely a fejtámla felső részén van, 
és megelőzi a biztonsági ülés ütközéskori elfordulását; a 2-3-as csoport szerinti 
bekötés a hátsó Easy Fix csatlakozókkal történik, és az autó 3 pontos övével. 

- 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

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

CAM CALIBRO ISOFIX GYEREKÜLÉS 

CAM QUANTICO 
ISOFIX GYEREKÜLÉS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.



CAM COMPASS SPORTBABAKOCSI

Könnyú súlyú (csak 6,9 kg) és kompakt (csak 57 cm magas) babakocsi alumínium vázzal. A kupola 
meghosszabbítható egy rejtett szúnyoghálós résszel, így jobban nyáriasítható. Többpozíciós, újszülött 
kortól használható háttámla nyáriasítható oldalfalakkal, ami ideális a nyári melegben. Egykezes össze-
csukó rendszer, mely a tolókarról irányítható. Állítható magasságú lábtartó, a gyermek lábaira húzható 
szélvédő zsák, kapaszkodó biztosítják a baba kényelmét. Blokkolható első bolygókerekek, lágy első és 

hátsó felfüggesztés és központi fék hátul. 

NAGYON KICSIRE ÖSSZECSUKHATÓ, ÖSSZECSUKVA ÖNMAGÁBAN MEGÁLL ÉS 
KÖNNYEDÉN HÚZHATÓ A HÚZÓKARRAL, MINT EGY GURULÓS BŐRÖND.

MAGAZIN ÁR:

54.990 Ft



BABYONO CSÚSZÁSGÁTLÓ 
Fürdőkádban és zuhanyzóban is egyaránt használha-
tó. A tapadó korongok segítségével kíváló tapadóerőt 

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

Anina összecsukható kád két kihajtható lábbal, le-
eresztő funkcióval. Praktikusan kicsire összecsukható, 
nem foglal nagy helyet tárolás szempontjából. Elegáns 
forma, TPR anyagból. Mérete kinyitva: 80 x 48 x 22 
cm, összecsukva: 80 x 48 x 9 cm. 

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

Összehajtható, könnyen tárolható és szállítható, vízle-
eresztő szelepes medence. Külső mérete: 65x45x45 cm. 

Tartalma: lekerekített végű ba-
baolló, baba körömvágó csipesz, 
finom üveg körömreszelő és 
tároló tok. Cikkszám: 398

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

Cikkszám: B019602

BABYONO MANIKŰRKÉSZLET

MOST EGYÜTT:

8.490 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

érhetünk el. Használatával 
elkerülhető a váratlan vízbe-
csúszás. Mérete: 55x35 cm. 
Cikkszám: 1345

THERMOBABY KIDDYLOO LÉPCSŐS 
FELLÉPŐ MOST SZIVACCSAL
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

+

VÁSÁR16
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

ANINA ÖSSZECSUKHATÓ KÁD

BADABULLE MEDENCE



SKILLMAX BS07 GYEREKÜLÉS
- minőségi anyagból készült, tartós ülésszerkezet
- 9-36 kg-ig használható gyerekülés
- kivehető szűkítőbetétek
- állítható fejtámla magasság
- 5 pontos, párnázott
  biztonsági öv
- oldalütközés
  elleni védelem
- egyszerűen 
  beköthető az autó
  biztonsági övével
- levehető, mosható
  huzat 

MAGAZIN ÁR:

26.990 Ft

ZOPA POPPY UTAZÓÁGY
Kedves állatmin-
tájú utazóágy 
hordozótáskával. 
Újszülött kortól 
használható. Mé-
rete: 120x60 cm. 
Strapabíró váza 
van, mégis egy-
szerűen össze-
csukható.  

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

A Zopa Spinfix megfelel az I-Size szabványnak 
és születéstől 105 cm-es magasságig, körülbelül 
4 éves korig használható. 360°-kal elfordítható, 
így könnyítve meg az ülés biztonságos haszná-
latát. Elforgatva a kicsik könnyebben tudnak 

ZOPA SPINFIX 360O-BAN 
FORGATHATÓ GYEREKÜLÉS

ki- és beszállni anélkül, hogy ezzel veszélyeztetnék a 
gyerekülés megfelelő rögzítését. Először menetirány-
nak ellentétesen használható, majd a kicsi 15 hónapos 
kora után megfordítható. A fejtámla magassága és a 
biztonsági övek hossza egy kézzel is könnyen beállít-
ható. A legnagyobb biztonságot az Isofix csatlakozás 
és a támasztóláb kombinációja nyújtja.  

MAGAZIN ÁR:

89.990 Ft
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MOMERT DIGITÁLIS BABAMÉRLEG
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- tára funkció
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6475

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

AVENT ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ 
ÉS TEJTÁROLÓ KÉSZLET
A szett tartalma: elektromos mellszívó, 125 ml-es és 260 
ml-es Natural cumisüveg, tejzáró az anyatej tárolásához,  
10 darab 180 ml-es tartó edény, 2 darab tejtároló pohár 
átalakító, 2 darab eldobható nappali és 2 darab éjszakai 
melltartóbetét.

MAGAZIN ÁR:

36.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

Kiemelten támogatjuk az anyatejes táplálást
SZAKÉRTŐ TANÁCSOKKAL ÉS MINŐSÉGI TERMÉKEKKEL



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.
mindenütt, ahol csak baba van

8.990 Ft
MAGAZIN ÁR:NaturalFeeling Kézi mellszívó 

Innovatív tejleszívó Chicco diafragma membrán-
technológia: határozott szívóhatás, mégis gyen-
géd a mellhez. A mellszívóhoz tartozik: 150ml 
cumisüveg szilikon etetőcumival, tejtárolókupakkal. 

NaturalFeeling cumisüvegek

NaturalFeeling Újszülött 
Kezdőkészlet 4 db-os

Tartalma:  
1 db NATURAL FEELING1: 150 ml  műanyag cumis-
   üveg normál folyású ferde etetőcumival 0 hó+
1 db NATURAL FEELING2: 250 ml  műanyag cumisüveg 
   közepes folyású ferde etetőcumival 2 hó+  
1 db Physio Soft szilikon nyugtatócumi 0 hó+ 
1 db 3in1 üvegmosó készlet: cumisüveg és cumi 
   mosáshoz, és a nyélbe integrált fogó sterilizáláshoz.

Chicco NaturalFeeling

5.790 Ft
MAGAZIN ÁR:

0+

1.690 Ft     1.890 Ft
MAGAZIN ÁR:
150 ml     

6+

1.690 Ft     1.890 Ft
MAGAZIN ÁR:
 330 ml 

4+

2+

1.690 Ft     1.890 Ft
MAGAZIN ÁR:

           250 ml   

Az ösztönös 
táplálkozást segítő 
etetőcumik, dupla 
hasfájásgátló szelep-
pel. Ferde etetőcumi 
újszülöttkorra a jó 
ajaktámaszért, ami a 
mellből táplálásnál is 
különösen fontos. 
Hosszúkás cuclival 

ellátott etetőcumi 6 hónapos kortól az élénken és 
már nagyon ügyesen táplálkozó babák igényéhez 
igazodva.     



ETETÉS

Tudnod kell, hogy nem csak gyermeked, ha-
nem egy új egyéniség is születik. A személyi-
ségjegyek a picik szopásakor is jelentkeznek. 
Van amelyik gyorsan, akár kapkodva, a másik 
lassan, komótosan eszik.  Nézzük a leggyakrab-
ban előforduló tévhiteket!

EDZD A MELLED

A várandós időszak alatt hallhatod, hogy dur-
va frottír törölközővel dörzsölgesd a bimbód, 
hogy ne sérüljön a szoptatás megkezdésekor. 
Ilyen tanácsot kérlek, ne fogadj meg, mert 
azzal nem csak fájdalmat, de sérülést is okoz-
hatsz, sőt még koraszülést is beindíthatsz. Ha-
tására oxitocin hormon kerül a véráramodba, 
ami méhösszehúzódásokat okozhat. 

Várandósan figyelj arra, hogy ha száraznak ér-
zed a bimbód, akkor kend be 100%-ban tiszta 
HPA lanolinnal. Ez a szülés előtti hetekben min-
denképpen jó hatású lehet. Az ilyen krém hid-
ratálja, puhává és rugalmassá teszi a bimbód, 
ami miatt kevésbé lesz sérülékeny. Előkezelés 
nélkül hamarabb kipirosodhat, berepedhet, 
már akár az első szoptatások során is! 

NEM ÉRDEMES A  
SZÜLŐÁGYON SZOPTATNOD

Ezt azzal indokolják, hogy ilyenkor még nincs 

tejed és csak feláztatja a bimbód a picid korai 
mellre helyezése. Az ilyen helytelen okosko-
dást ne fogadd meg! Már a várandóság alatt is 
sokszor megjelenik az előtej. A szülés után mi-
nél korábban megkezdett szopás óriási löketet 
ad azoknak a hormonoknak a kiválasztásához 
melyek a tejtermelésért felelősek. Az ilyenkor 
termelődő előtej mennyisége csak néhány 
cseppecske, de annak magas a kalória, zsír és 
főleg immunanyag tartalma. Megszületés utá-
ni egy- két órában a baba még általában éber, 
kész az első szopásra. Ezután, az éber idősza-
kot követően a pici több órás mély alvásba me-
rül, hogy kipihenje a hosszú út fáradalmait.

A KORAI SZOPTATÁS RÁD NÉZVE IS  
JÓ HATÁSÚ, MERT: 
- segíti a méhlepény megszületését, 
- csökkenti a szülés utáni vérzést, 
- egyenletesebbé teszi a tejbelövellést, 
- a babád és közted a kötődés gyorsabban    
  kialakul.

NEM INDULT MEG A TEJED

Amikor megszületik a babád az nem jár azzal 
együtt, hogy sikeres mellre helyezés után meg-
nyitod a „tejcsárdát” és már mérhető mennyi-
ségeket tud szopni a babád az első alkalmak-
kor. Fontos, hogy ha lehet a szoptatást már a 
szülőágyon kezdd el, mert ilyenkor legerősebb 

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK 

a szoptatásban

A SZOPTATÁSNÁL ÖSZTÖNÖSEBB, TER-
MÉSZETESEBB TEVÉKENYSÉGE NINCS 
AZ ÉDESANYÁKNAK. ENNEK ELLENÉRE 

IGEN SOK TÉVES TANÁCSOT ADNAK 
NEKIK KISMAMA TÁRSAIK, A CSALÁD-
TAGJAIK, DE AZ IS ELŐFORDUL, HOGY 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK.
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LANSINOH HPA LANOLIN 
BIMBÓKRÉM 10 ML-ES

a baba szopási reflexe, amivel hozzájut csodás 
előtejed első cseppjeihez. 

A szülészetről valószínűleg a szülés utáni 3. 
napon mehettek haza, és akkor elkezdődhet 
a „harc” az aggodalmaskodó családtagokkal, 
akik arra akarnak rávenni, hogy etesd meg 
tápszerrel a picit, hogy ne száradjon ki. Anya 
legyen a talpán, aki ilyenkor kitart és nem meg-
itatja a babát, hanem gyakran mellre helyezi 
lehetőleg annyi időre, amennyit a pici igényel. 
Próbálj kitartani, mert a tejtermelés a kereslet-
kínálat elvén működik biztonságosan. Ez azt 
jelenti, hogy minél többet szopik a csecsemőd 
annál több tejed termelődik. 

HA NINCS A VÁRANDÓS IDŐSZAKBAN ELŐ-
TEJED, AKKOR MAJD KEVÉS TEJED LESZ

Ebből egy szó sem igaz. A tej termelődésére a 
lepény megszületése után kész a szervezeted. 
Az előtej rendkívül koncentrált táplálék, ami 
sok ellenanyagot is tartalmaz, ezért az Egész-
ségügyi Világszervezet a „baba első védőol-
tásának” nevezi ezt a tökéletes táplálékot. Né-
hány cseppje kielégíti picid minden igényét. 
Az előtejnek hashajtó hatása is van, ami segíti 
az első zöldes-fekete kátrányszerű széklet ki-
ürülését a babánál, amivel csökkenhet az élet-
tani sárgaság gyakorisága is.

A FEJÉSRE AZ ÉGVILÁGON SEMMI  
SZÜKSÉG!?

Ez egy ideális alaphelyzet, amit az élet gyakran 
felülírhat. A fejés hasznos, sőt elengedhetet-

len, ha távol vagy a babádtól, de az is előfor-
dul, hogy koraszülött, gyenge, esetleg beteg 
a babád, ezért átmenetileg nem tud szopni. 
Az élettani sárgaság is olyan folyamat, ami 
mellett a kicsid nagyon aluszékony, ezért nem 
tud szopni, pedig különösen fontos számára, 
hogy minél gyakrabban kapjon anyatejet. Ma 
már nem ritka, hogy a kizárólagos anyatejes 
táplálás idején a mamának vissza kell mennie 
dolgozni. A felsorolt esetekben rendszeres fe-
jéssel kell kiürítened a melled. Amikor tartós 
fejésre kell berendezkedned akkor legjobban 
a dupla elektromos mellszívóval tudod beindí-
tani és fenntartani a tejed amíg a picid meg-
erősödik és szopni tud. 

AKKOR IS MELLSZÍVÓT KELL HASZNÁLNOD, 
HA KEVÉS A TEJED ÉS EZEN NEM SEGÍT A 
GYAKORI MELLRE HELYEZÉS. 

Speciális anyatejgyűjtő és szilikon mellszívó 
eszközzel segítheted a tejleadó reflex beindu-
lását fenntartását. A tej ürülését és mennyisé-
gét is fokozza. Szoptatás vagy fejés közben, ha 
a másik melledből csöpög a tej, annak minden 
cseppjét össze tudod vele gyűjteni. Haszná-
latával a kicsöpögő tejedet nem kidobod a 
melltartóbetéttel, hanem oda tudod adni a 
babádnak vagy el tudod tenni steril anyatejes 
zacskóban még a mélyhűtőbe is.

A tévhitek elkerülésére olyan édesanyáktól 
kérj szoptatási tanácsot, akinek sikeres volt a 
szoptatása, de számíthatsz a védőnőre is.                                                                                                

Csetneki Julianna - szülésznő, szakértő      

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:

1.990 Ft

LANSINOH THERAGYÖNGY  
MELLPÁRNA

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

A mellpárna mikrohullámú készülékben is melegíthető. Többször használ-
ható, mérgező anyagot nem tartalmazó, latex és ólommentes mellpárna. 
Melegítve: az elzáródott tejcsatornát 
felszabadítja, tejpangás esetén, szopta-
tás vagy fejés alatt az anyatej áramlá-
sát segíti. Hűtve: enyhíti az emlőgyul-
ladás okozta fájdalmat és duzzanatot. 
2 darabos. Egységár: 2.495 Ft/db.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.



LANSINOH 2 FÁZISÚ KOMPAKT 
ELEKTROMOS  MELLSZÍVÓ

BADABULLE 
MIKROHULLÁMÚ 
STERILIZÁLÓ 
- mikrohullámú sütőben használható
- 3 perc alatt fertőtlenít
- akár 6 cumisüveget is sterilizál egyszerre
- fogóval rendelkező kosár a könnyebb kiszedés 
  miatt, segítségével a sterilizálóban is 
  megszáradhatnak a cumisüvegek
- cikkszám: B003204

KIEMELKEDŐ MINŐSÉG ÉS HATÉKONYSÁG.

Egyedülállóan Power Bankkal is használható, így nincs szükség 
elemekre! Hordozható, pillekönnyű, nagyon halk és elfér a tenyered-
ben. Stimuláló fázisa kíméletesen beindítja a tejleadó reflexet. A fejő 
fázisa maximális tejleadást biztosít kisebb szíváserőséggel. 5 szívás-
erősség mindkét fázisban, a személyre szabott beállításhoz.

BABYONO DIGITÁLIS 
BABAMÉRLEG
10 grammos beosztású babamérleg, ami 
20 kg-os terhelésig alkalmas. Tárafunkció, 
ami megmutatja és elmenti az utolsó mérés 
eredményét. Robosztus kialakítás és nagy LCD 
kijelző jellemzi. Automatikusan kikapcsol.

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

12.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

31.990 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, puha, pontosan illeszkedik, ezért hatékonyabb. 
Nagyobb méretű szívótölcsér és alkatrészek is vásárolhatók. Közvet-
lenül a Lansinoh anyatejtároló zacskóba vagy a cumisüvegbe fejhet, 
amelynek természetes hullámvonalú etetőcumija segít fenntartani a 
bevált szoptatási módot. 

STIMULÁLÓ ÉS FEJŐ MÓD A NAGYOBB TEJLEADÁSÉRT!

EGYSZERŰ, 
KÖNNYŰ 

HASZNÁLAT, 
TISZTÍTÁS  

ÉS KEZELÉS!

MAGAZIN ÁR:

10.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft
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A Natural etetőcumikat úgy tervezték, 
hogy utánozzák a szoptatás 
természetes mozgását és érzetét
Bőrbarátabb, bársonyos érzés, nagyobb összenyomhatóság 
és rugalmasság, lekerekített forma, optimalizáltabb átfolyási 
sebesség.

       

Továbbfejlesztett  
Natural etetőcumik

ÚjszülöttFirst Flow Lassú  
átfolyású

Közepes 
átfolyású

VariábilisGyors  
átfolyású

Y vágású

Pici babáknak
Új ultra-soft és rugalmas etetőcumik

Nagyobb babáknak
Harapásállóbb etetőcumik a sűrűbb táplálékhoz

Natural etetőcumik



AKTUÁLIS

A legfontosabb, amit érdemes jóval előtte el-
kezdeni, az a közös rákészülés lélekben az új 
időszakra. Beszélgessünk sokat a gyermekkel, 
hogy milyen változások várnak rá a következő 
időszakban, és milyen izgalmas kalandokra 
számíthat és hogyan fog telni egy napja az ovi-
ban. 

Ha közel van az óvoda, akkor sétáljunk el arra 
akár naponta, hogy jobban megismerjük a 
környéket, és ha van lehetőségünk, bátran 
menjünk be együtt. Ha nincs, akkor az óvoda 
honlapján szereplő képeket használjuk a be-
szélgetések alapjául. 

Válasszunk ki neki egy kis társat, amit majd 
mindig magával vihet az óvodába. Ezt már jó 
előre vásároljuk meg, és adjuk oda, hogy meg-
szeresse a gyermek. Érdemes egyből több da-
rabra beruháznunk, mert könnyen elveszhet az 
első hónapok káoszában a kiválasztott barát, 
és akkor bizony nagy lesz a baj. 

Már a nyár közepétől érdemes hasonló napi-
rendre szoktatni a kicsit, mint ami az oviban is 
lesz. Keljünk abban az időben, amikor majd 
akkor kelleni fog, hogy ne az utolsó pillanat-
ban kelljen átszoknunk a nyári lazulás után. És 
persze ne hagyjuk az utolsó napokra a délutá-

ni alvásra szoktatást sem, ezzel is könnyítve a 
beilleszkedést. 

Amennyiben még nem volt ezelőtt egyedül a 
gyermek, akkor nyáron már érdemes elkezdeni 
ehhez hozzászoktatni. A nagymamával, bébiszit-
terrel vagy barátnővel töltött idő során megta-
nulja, hogy a szülők mindig visszajönnek érte, 
és ez adja majd meg a biztonságérzetet az első 
óvodai napokra. 

HA VAN LEHETŐSÉGÜNK, KERES-
SÜNK A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON 
VAGY A JÁTSZÓTÉREN OLYAN HA-
SONLÓ CSALÁDOKAT, AKIKNEK 
SZINTÉN UGYANABBA AZ OVIBA 
FOG JÁRNI A GYERMEKE ŐSZTŐL. 
HA MÁR VAN A CSOPORTBAN EGY 
ISMERŐS ARC, A GYERMEKÜNK IS 
KÖNNYEBBEN FOG FELOLDÓDNI. 

És a legfontosabb, hogy tisztában legyünk 
vele, hogy nincsen tökéletes megoldás az ovi 
elkezdésére. Nem lesz könnyű időszak senki-
nek sem, viszont, ha nyugodtan és felkészülten 
indulunk neki, akkor sokat segíthetünk ma-
gunknak, és a kicsinek is.  

SZEPTEMBER ELEJÉN NAGYON SOK GYERMEK MOST KEZDI MEG ÉLE-
TÉBEN ELŐSZÖR AZ ÓVODAI ÉLETET. NEM KÖNNYŰ VÁLTÁS EZ AZ 

OTTHONTÖLTÖTT NAPOK UTÁN SEM A GYERKŐCÖKNEK, SEM A SZÜ-
LŐKNEK. MINDENKÉPPEN FONTOS TUDNI, HOGY MINDENKINEK ÉR-
DEMES ERRE MÁR JÓ ELŐRE FELKÉSZÜLNIE, HOGY A VALÓS KEZDÉS-
KOR NE IDEGESKEDÉSSEL ÉS KAPKODÁSSAL INDULJANAK A NAPOK. 

KEZDŐDIK AZ OVI

Segítünk a felkészülésben
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OTTHON

CLEVAMAMA MATRACVÉDŐ GUMIS 
LEPEDŐK TÖBB MÉRETBEN

MARKO 
FALIDEKOR

26

A felső réteg 100% pamut, az alsó réteg víztaszító poliuretán. 
Egyszerű, praktikus és diszkrét módja a foltok, és a matrac át-
ázása elleni védelmének, egymagában fedőlepedőként használ-
ható. Átlélegző tulajdonsága miatt kókuszmatrachoz is kiváló! 

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA ÉS VÉDELEM!

90X190 CM:

5.390 Ft

60X120 ÉS 70X140:

3.490 Ft

40X90 CM:

3.390 Ft

Gumis része muszlin jellegű, ezért 
nagyon gyorsan szárad. Mosógépben 
mosható és szárítógépbe tehető.

Öntapadós fali matrica 
több mintával. 

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft
MARKO 3D FALIDEKOR

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

- 3D öntapadós falimatrica
- több mintával

"Néha a legkisebb 

dolgok foglalják el 

a legnagyobb  

helyet a szívedben." 
Micimackó



CLIPPASAFE SZEKRÉNY- 
ÉS FIÓKZÁR ÖNTAPADÓ
Nincs 
szükség 
szerszámra 
a felhelye-
zéshez. 2 
darabos. 
Egységár: 
395 Ft/db. 
Cikkszám: 
71/2

CLIPPASAFE KÜLSŐ 
FIÓKZÁR

6 darabos 
kiszerelésű 
konnektor-
védő. 
Egységár: 
131,6 Ft/db. 
Cikkszám: 
70/2

CLIPPASAFE 
KONNEKTORZÁR 6 DB

CLIPPASAFE SZEKRÉNY- 
ÉS FIÓKZÁR RUGÓS
Könnyen 
felcsa-
varoz-
ható. 2 
darabos. 
Egységár: 
395 Ft/
db. Cikk-
szám: 
71/3

Megaka-
dályozza 
a fiókok 
kinyitását. 
3 darabos 
kiszerelés. 
Egységár: 
263,3 Ft/
db. Cikk-
szám: 71/1

CLIPPASAFE FIÓKZÁR
Könnyen 
felhelyez-
hető a 
tartozék 
csavarokkal. 
6 darabos. 
Egységár: 
131,6 Ft/db. 
Cikkszám: 
71

CLIPPASAFE SZEKRÉNY- 
ÉS FIÓKZÁR 6 DB

MAGAZIN ÁR:

790 Ft

KIKKABOO PLÜSS 
ZENÉLŐ FORGÓ

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

Felhúzható 
zenélő-for-
gó kiságyra 
puha, plüss 
anyagból. 
Elem nélkül
működik.

Öntapa-
dós extra 
biztonsággal 
felszerelt 
fiókzár. 
Cikkszám: 
71/6
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OTTHON

50X70 CM:

5.490 Ft
50X80 CM:

5.890 Ft

CEBA MEREV 3 OLDALÚ 
PELENKÁZÓLAP KÉT MÉRETBEN 

DREWEX KUBA KISÁGY 

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

Egy kézzel is nyitható. Könnyű zárhatóság. Elér-
hető bővítmények: 8,5 cm és 17 cm. Változtatha-
tó nyitási irány, mindkét irányból nyitásgátlóval 
ellátva.

INDOWOODS LOLA
AJTÓRÁCS

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

60 x 120 cm babaágy 2 db kivehető 
ráccsal, 3 pozícióban állítható fekvő-
felülettel. 100% fenyőfából készült, a 
matrac nem tartozék.

MAGAZIN ÁR:

17.990 Ft
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Mobil légzésfigyelő

Okostelefonon követheted 
hasi légzőmozgását, 

 figyelheted a 
hőmérsékletét  

és jelzi az 
 alvási  

pozíciót. 

Légzésfigyelés       Rezgés           Riasztás              App                Mozgás         Hőmérséklet

mindig veled, amikor  
   csak szükséged
   van rá!

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

Mobil légzésfigyelő

Okostelefonon követheted 
hasi légzőmozgását, 

 figyelheted a 
hőmérsékletét  

és jelzi az 
 alvási  

pozíciót. 

Légzésfigyelés       Rezgés           Riasztás              App                Mozgás         Hőmérséklet

mindig veled, amikor  
   csak szükséged
   van rá!

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



JÁTÉK

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

TAF TOYS KÜLTÉRI JÁTSZÓSZŐNYEG 
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- kézitáska méretűvé összehajtogatható
- vízálló alsó réteg
- 140 x 115 cm méretű játszószőnyeg
- egyszerűen kimosható
- cikkszám: 12145

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

18.990 Ft
TAF TOYS KERT JÁTÉKSPIRÁL

- a rágóka meghúzásával 
  a szélforgó forogni kezd
- újszülött kortól használható
- könnyen feltehető a babakocsira
- cikkszám: 12085

TAF TOYS FELHÚZÓS 
SZÉLFORGÓ 
BABAKOCSIRA

Plüss játék, ami babakocsira, hordozóra is feltehető a 
tépőzár segítségével. Eper formájú cumitartó dobozzal 
és csörgő, zörgő, harangozó játékokkal. Cikkszám: 12105

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

GRACO BABY DELIGHT 
ELEKTROMOS HINTA
- 2 sebességgel rendelkezik
- 3 fokozatba dönthető hinta
- egyszerűen összecsukható
- ötpontos biztonsági övvel
- leszerelhető játékhíddal
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TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG 
JÁTÉKHÍDDAL ÉS ZENÉVEL

NATTOU PLÜSS JÁTÉK TÖBB MÉRETBEN

BABYONO PLÜSS SZUNDIKENDŐ TAF TOYS 3 IN 1 PUHA BABAKÖNYV
Babakocsira és kiságyra rögzíthető puha bébikönyv rágókával 
és tükörrel. A kontrasztos színű formák és a babatükör kelti 
fel a pici babák figyelmét. A nagyobbak színes, több anyag-
ból összeállított képeket nézve szórakoztathatják magukat. 
Harmonika alakzatban behajtva megáll a földön, és a feje 
megemelésére készteti a hason fekvő babát. Mérete: 14 x 85 
cm. Újszülött kortól ajánlott. Cikkszám: 12025

- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- több figurával
- több méretben kapható

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

- a felhajtott oldalak kuckót varázsolnak
- a sík puha szőnyeg játszófelületet biztosít
- számos játéklehetőség: zene, fény, babatükör, rágóka
- nyugtató és játékos dallamok, színváltó lágy fény
- a levehető játékok egyik fele kontrasztos, mely már a 
  néhány napos baba figyelmét is felkelti
- két pozícióba állítható játékhíd
- a zenélő egységet magunkkal vihetjük, 
  és a tépőzárral máshová is rögzíthetjük
- szükséges elemek: 2 x AAA (nem tartozék)
- cikkszám: 12235

MAGAZIN ÁR:

17.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.690 Ft MAGAZIN ÁR:

3.490 Ft

- segít az elalvásban
- puha, plüss anyagból
- kímélően mosható
- újszülött kortól



AKTUÁLIS

Az elintéznivalókat próbáld meg kora reggel 
vagy este elvégezni, amikor még nincs akkora 
forróság. Ha a hőmérséklet meghaladja a 33 fo-
kot, próbálj meg inkább a lakásban maradni a 
légkondicionáló vagy a ventilátor mellett. 

Gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. A 
sportitalok segíthetnek a só- és ásványianyag 
pótlásban, de mindenképpen olvasd el az ösz-
szetevőket. Mindig legyen nálad innivaló és ér-
demes egy permetező flakonban is magaddal 
vinni vizet, amivel fel tudod frissíteni magad 
bármikor. 

Mindig használj napkrémet, ami legalább SPF 
20 védelemmel van ellátva. Minimum 20 perc-
cel indulás előtt kend be magad, és ismételt a 
nap folyamán többször is. Akár napi többször 
zuhanyozz le.

Csökkentsd a sóbevitelt, mert a túlzott só-
mennyiség visszatarthatja a testedben a vizet. 

Ha fáradt vagy, akkor pihenj le. Akár alhatsz is 
napközben 20-30 percet. Ha úgy érzed, hogy a 
meleg nagyon megerőltető a számodra, akkor 
kérj segítséget. 

A várandósság során az arcon és mellkason 
megjelenő sötét foltok erősödhetnek a nap ha-
tására, ezért mindig gondoskodj az arc és a fej 
védelméről. Viselj kendőt vagy kalapot, és soha 
ne feledkezz meg a napkrémről. 

A bőr ilyenkor jobban hajlamos a kiszáradás-
ra, ennek megakadályozására használj könnyű 
testápoló krémeket vagy olajokat zuhanyozás 
után. Fontos, hogy a kozmetikumok ne tartal-
mazzanak káros anyagot. Hőkiütés általában a 
meleg hatására jön létre általában két testrész 
érintkezésénél (mellek alatt vagy akár lábak 
között). Ezeknek a területeket mindig alaposan 
szárítsd meg fürdés után. Viselj könnyű, puha 
és természetesen anyagú ruhákat.
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MIRE FIGYELJ ODA 

A HŐMÉRSÉKLET EMELKEDÉSÉVEL ELŐFORDULHAT, HOGY EGYRE 
NEHEZEBBNEK ÉRZED A VÁRANDÓSSÁG NAPJAIT. AZ ALÁBBI TIP-
PEK SEGÍTHETNEK ABBAN, HOGY A MELEG HÓNAPOK EGY KICSIVEL 

KÖNNYEBBEK LEGYENEK.

A NYÁRI BABAVÁRÁS SORÁN?

MAM KÉZI MELLSZÍVÓ CUMISÜVEGGEL
Különösen kellemes és egyszerű a kézi mellszívóval a tejet lefejni. A MAM 
kézi mellszívó készülék kialakítása ergonómikus, könnyen kezelhető és tisztít-
ható, ezért ideális otthon, munkában vagy utazás alatt. A tölcsér puha betétei 
biztonságos tartásról gon doskodnak és a bőrön kellemes érzetet keltenek. A 
csendes működésnek köszönhetően bárhol bármikor gondtalanul használha-
tó. A tej egyenesen a cumisüvegbe vagy a tárolópohárba fejhető le, így ideális  
az azonnali használatra vagy a higiénikus tárolásra. Tartozék: 1 db 130 ml-es 
és 1 db 160 ml-es Easy Start™ Anti-Colic 
cumisüveg zárófedéllel. A tárolópohár nem 
tartozék, külön kapható.

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft



MAGAZIN ÁR:

690 Ft

BABYONO ELDOBHATÓ BUGYIBABYONO PELENKÁZÓ ALÁTÉT

LANSINOH 2 AZ 1-BEN ELEKTROMOS DUPLA MELLSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:

42.990 Ft

Szülés után praktikus és higiéni-
kus viselet kényelmes derékrész-
szel. 5 db/csomag. Egységár: 138 
Ft/darab. Cikkszám: 500

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

A szülés utáni időszakban diszkréten használható a 
kismama lepedőjén is. Extra nedvszívó cellulóz töltet, a 
külső réteg nem engedi a szivárgást. Öntapadó csíkok-

MAGAZIN ÁR:

790 Ft

Egyes mellszívóként is használható. 8 

szíváserősség mindkét fázisban. 3 különböző 

szívásritmus közüli választással maximalizál-
ható a lefejt anyatej. 2 db standard és 2 db 
extra nagy méretű szívófejből választhatunk, 
hogy hatékonyabb tejürülést érjünk el. 

KIEMELKEDŐ MELLSZÍVÓ ÁLLÍTHATÓ 2 FÁZISÚ JAPÁN TECHNOLÓGIÁVAL:
- stimuláló fázis: gyors, kis szívóerő beindítja a tejleadó reflexet                      
- fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő a maximális tejleadásért 

TÖBB TEJ KEVESEBB, MINT FELE IDŐ ALATT

ANGELCARE AC 117 LÉGZÉSFIGYELŐ ÉS BÉBIŐR 
MOST PELENKATÁROLÓ KUKÁVAL
- vezeték nélküli érzékelőlap, érzékenysége szabályozható
- légzőmozgás figyelés a matrac teljes felületén
- 15 másodperc légző-mozgás kimaradás után előriasztás;
- 20 másodperc után akusztikus és vizuális riasztás
- hangra bekapcsoló vagy folyamatos hangátvitel
- DECT technológia: kristálytiszta áthallás-mentes hangátvitel
- áramkimaradás esetén elemes üzemmódra vált
- kétirányú kommunikáció
- alacsony elemfeszültség jelzés
- hőmérséklet-kijelzés
- hatótávolságon kívüli riasztások
- hatótávolság akár 250 méter

MOST EGYÜTT:

44.990 Ft

kal rögzíthető. 40x60 
cm-es, 10 darabos. 
Egységár: 79 Ft/darab. 
Cikkszám: 513



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, Bigstock,
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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 2019. 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.

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

MOMERT CUMISÜVEG
STERILIZÁLÓ

A BabyOno Anatomy kézi mellszívó biztosítja a kényelmet és a haté-
konyságot. Hatékony, mert a beállított szívóteljesítmény lehetővé teszi 
az anyatej gyors és hatékony leszívását. A csendes működés lehetővé 
teszi, hogy az anyatejet diszkréten és bárhol le lehessen fejni. A mellszí-
vó könnyen kezelhető, az ergonomikus fogantyú és a speciális kialakítás 
mind a jobb, mind a balkezeseknek ideális. A mellszívó minden eleme 
egy speciális műanyagból készült, és nem tartalmaz BPA-t. Kompatibilis 
a BabyOno 402-es és 403-as típusú cumisüveggel. Cikkszám: 301

BABYONO ANATOMY KÉZI MELLSZÍVÓ

A SZETT TARTALMA: mell-
szívó, szilikon masszázspárna, 
150ml cumisüveg, 0hó+ szilikon 
etetőcumi, adapter szélesnyakú 
cumisüveghez.

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

MAM BIMBÓVÉDŐ 2 DARABOS
Pillangó formája lehetővé teszi a bőrkontaktust a 
baba és a mama között. Selymes felülete gyengéd 
természetes érzést nyújt. 
Sterilizáló tartódobozzal 
kapható. BPA és BPS men-
tes. Egységár: 995 Ft/db

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

- 8-10 perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket 
- a gőz hője megöli az ártalmas baktériumokat
- egyszerre 6 cumisüveget képes sterilizálni 
- mosogatógépben 
 tisztítható 
 cumisüvegtartó 
  kerettel
- megelőzi 
  az ismételt
  szennyeződést
- cikkszám: 1700

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

AJÁNLOTT FOGY.  ÁR:

5.990 Ft






