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MOST CSAK:

7.990 Ft

Trendy design és egyedi forma. A kiváló minőségű anyagokból álló 
multifunkciós táska ideális aktív anyák számára. Egyedi és stílusosan meg-
formázott zsebekkel, könnyedén pakolható belső térrel és pelenkázólappal 
rendelkezik. A pánt segítségével könnyen csatlakoztathatod babakocsihoz 
vagy kényelmesen viselheted válladon.

Anyaként stílususan
A BABYONO PELENKÁZÓTÁSKÁKKAL

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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Az újságban szereplő árak 2020. március 1. és április 30. 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 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.IM

P
R

E
S

S
Z

U
M

HELLO
Manapság a hatalmas internetes kínálatban 
nagyon nehéz megtalálni a szülők számára 
igazán megfelelő termékeket. 

Bababoltunkban pontosan tudjuk, hogy 
mennyire nehéz eligazodni a rengeteg ter-
mék között, így minden segítséget igyek-
szünk megadni ahhoz, hogy a baba számára 
a legjobbat tudd biztosítani. 

A termékeink kiválasztása során odafigye-
lünk a vásárlóink visszajelzéseire és a nem-
zetközi fejlesztésekre, hogy a legjobb minő-
séget tudjuk számodra nyújtani. 

Üzletünkben mi nem fogunk cserbenhagyni, 
ha történik valamilyen probléma a nálunk 
vásárolt termékkel. Maximálisan igyekszünk 
minden felmerülő gond esetén megtalálni a 
számodra legmegfelelőbb megoldást! 

Bátran keress minket a magazin hátoldalán 
lévő elérhetőségeken, ha bármilyen kérdé-
sed van vagy információra lenne szükséged. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a babakelen-
gye összeállítása nagyon költséges, ezért 
igyekszünk az üzletünkben fellelhető összes 
termékünket a lehető legjobb áron kínálni 
számodra.

Folyamatosan képezzünk a boltunkban dol-
gozó kollégákat, hogy számodra a legjobb 
kiszolgálást tudják nyújtani. Igyekszünk ta-
nácsainkkal segíteni abban, hogy a babake-
lengye összeállítása egyszerűbb legyen.

ELÉRHETŐSÉGÜNKET 
MEGTALÁLOD A MAGAZIN 

HÁTOLDALÁN!



CAM BOLLICINA BABAKÁD

ASTI FÜRDŐLEPEDŐ

THERMOBABY KIDDYLOO 
LÉPCSŐS WC ÜLŐKE

MOST CSAK:

3.990 Ft

2 anatómiai formájú üléssel. Az egyik oldalon fektetni le-
het a babát 0-6 hónapos korig, a másik oldalon ültetni 
6-12 hónapos korig.  Stabil tartást biztosító lábai vannak. 
A teljes kényelem érdekében leeresztődugóval rendelkezik. 
Külön vásárolható hozzá kádállvány.

HIGIÉNIA4

MOST CSAK:

7.990 Ft

Megkönnyíti a gyermek számára az egyedüli WC haszná-
latát. Összecsukva megáll, sok helyet megtakarítva. Kétol-
dalt kapaszkodókkal ellátva biztonságérzetet ad a kicsinek. 
Lágy, lekerekített élei vannak. 

Imádok 
pancsolni

Puha, magasfokú nedvszívó anyagának 
köszönhetően tökéletes a fürdetéshez. 
100% pamut. Több színben és méretben.

75X75 CM DISNEY:

2.990 Ft
70X90 CM FISHER-PRICE:

3.490 Ft
100X100 CM DISNEY:

4.290 Ft



BADABULLE CSÚSZÁSGÁTLÓ KÁDBA

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Egyszerűen tisztítható kényelmes csúszásgátló. Mérete: 78 
cm, akár két gyermek részére is alkalmas. Cikkszám: B023012

Vízhőmérséklet-kijelzővel ellátott csú-
szásgátló kádba. Erős tapadókoron-
gokkal rögzíthető. Méret: 40 x 70 cm. 
Cikkszám: B023013

MOST CSAK:

4.290 Ft

BADABULLE CSÚSZÁSGÁTLÓ 
HŐMÉRŐVEL

MOST CSAK:

4.490 Ft

CEBA PUHA PELENKÁZÓLAP
Sík kialakítású pelenkázó szekrényekhez ajánlott. 
PVC bevonatú, így könnyen tisztán tartható. 
85x70-es méret. 

MOST CSAK:

4.290 Ft



ERRE FIGYELJ, HA 
D-vitamin hiányra gyanakszol 

KISMAMAKÉNT

MIÉRT?
A D-vitamin hiánya többek közt az 
életmódunknak köszönhető. Keveset 
vagyunk a napon és az étkezési szo-
kásaink sem megfelelőek, így kevés 
vitaminhoz jutunk. Hogy milyen nagy 
a jelentősége ennek az anyagnak, 
azt jól mutatja, hogy tulajdonkép-
pen tévesen nevezzük vitaminnak, 
hiszen sokkal inkább hormonként 
viselkedik, és nagyon sokrétű hatást 
gyakorol a szervezetre, így termé-
szetesen hiánya is komoly gondokat 
okoz. A megelőzés ebben az esetben 
is kulcsfontosságú, és szerencsére a 
D-vitamin szinte minden várandósvi-
taminban benne van. 

De ez kevés, hiszen ahhoz, hogy va-
lóban jó ellátottságot érjünk el, min-
denképpen a D3-vitamint érdemes 
keresni, komplex termékben. Ennek 
azért van jelentősége, mert az egyes 
anyagok segítik mások hasznosu-
lását, és itt becsatlakozik még egy 
szempont. A felszívódás érdekében 
a készítményben minél több anyag-
nak kell -citrát, vagy -glükonát kötési 
formában jelen lennie. Ezek ugyanis 
szerves, biológiailag aktív formák, 
ezekben az anyagok hasznosulása 
akár 80%-kal is jobb lehet!

A D-VITAMIN JELENTŐSÉGÉT NEM IS LEHET ELTÚLOZNI. HOGY MENNYIRE FONTOS ANYAGRÓL 
VAN SZÓ, ARRA CSAK AZ UTÓBBI ÉVEKBEN DERÜLT FÉNY, HISZEN OLYAN FONTOS MŰKÖDÉ-
SI RENDSZEREKBE IS BELESZÓL, MINT A SZAPORODÁS, AZ IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSE, 
A CSONTOK ÁLLAPOTÁNAK FENNTARTÁSA VAGY ÉPPEN AZ ERŐNLÉT MEGTARTÁSA. HIÁNYA 

KOMOLY GONDOKAT EREDMÉNYEZHET, MIND A KISMAMÁKNÁL, MIND A MAGZAT ESETÉBEN. 
HOGY MIRE ÉRDEMES FIGYELNI, ÉS HOGYAN LEHET ELEJÉT VENNI A GONDOKNAK, ARRÓL 

RATKÓ TÜNDE SZÜLÉSZNŐ BESZÉLT.

AKTUÁLIS6



FERTŐZÉSEK
A D-vitamin hiány egyik jele a fertőzések jelent-
kezése is lehet. Ez pedig különösen veszélyes 
abban az esetben, ha kismamáról van szó. A 
vaginális fertőzések ugyanis könnyen válhatnak 
felszállóvá, amik pedig a vetélések és koraszülé-
sek túlnyomó többségéért felelnek. A D-vitamin 
mellett a fertőzések kivédése érdekében min-
denképpen érdemes cinket és rezet is bejuttatni 
a szervezetbe – mivel ezeknek antibakteriális, 
antivirális és fungicid hatásai vannak-, termé-
szetesen ezeket is biológiailag aktív formában 
- mondja Ratkó Tünde.

LEVERTSÉG, DEPRESSZIÓ
A levertség és a depresszió is lehet tünete a 
D-vitamin hiányának. A kismamák esetében 
ezek a tünetek fokozottak is lehetnek, és a szü-
lés után is jelentkezhetnek. Vagyis a D-vitamin 
pótlása nem csak a várandósság alatt, hanem a 
szoptatási időszakban is fontos.

FÁRADTSÁG
Ez egy kissé nehezen megfogható, hiszen a ter-
hesség fáradtsággal jár. Az azonban nem mind-

egy, mekkorával. A D-vitamin hiánya, illetve az 
általános tápanyaghiány is erősen fokozza a 
fáradtságot, ráadásul mindkét esetben a test a 
tartalékait kénytelen használni, melyek nem tar-
tanak ki sokáig, illetve egyes anyagokat nem is 
képes raktározni. A tápanyaghiányok pedig olyan 
betegségek kialakulását okozzák, mint a terhes-
ségi cukorbetegség, a toxémia, de sajnos a mag-
zatnál is kiválthatnak elváltozásokat.

FOKOZOTT IZZADÁS
Szintén kissé nehezen megfogható tünet, hiszen 
a kismamák többletsúlyt cipelnek, így - különö-
sen nyáron - érthető módon izzadnak. Csakhogy 
az izzadás ásványi anyag veszteséggel is jár, 
illletve D-vitamin hiányra is utalhat. Amennyiben 
a pótlás megoldott, és az izzadás nem extrém 
mértékű, akkor nem okoz különösebb gondot, 
inkább csak kellemetlen. Fontos megjegyezni, 
hogy sok hiányállapot - így a D-vitamin hiánya 
is - tünetmentesen is jelen lehet, de ettől még a 
következtükben kialakuló betegségek borítékol-
hatóan bekövetkeznek, ha a pótlást nem oldjuk 
meg.

www.ratkotunde.hu

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

VEDD KÖNNYEDÉN. 
VIDD MAGADDAL BÁRHOVÁ.

Repülőgépen. Lépcsőn. Városban kalandoz-
va. A Hamilton Auto Click babakocsit úgy 
tervezték, hogy könnyedén vegye az akadá-
lyokat, és segítse az aktív családok életét. 
Könnyű vázának köszönhetően kifejezetten 
ajánlott utazásokhoz, akár repülős kalan-
dokhoz is, hisz egy mozdulattal kompakt 
-kabin- méretűre csukható.

MOST CSAK:

69.990 Ft



Dress Up

1. 2. 3.

Öltöztesd fel 

a pelenka-

tárolót!

ASTI DISNEY 
TEXTILPELENKA

CEBA PUHA PELENKÁZÓLAP 
50X70 CM-ES
Sík kialakítású pelenkázó szekrényekhez 

MOST CSAK:

3.290 Ft

ajánlott. PVC bevonatú, 
így könnyen tisztán tart-
ható. 50x70-es méret. 

MOST EGYÜTT:

8.990 Ft

ANGELCARE DRESS UP 
PELENKA TÁROLÓ MOST 
AJÁNDÉK HUZATTAL

Kihozzuk a 
pelenkázásból
a maximumot

MOST CSAK:

760 Ft

HIGIÉNIA8
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Többrétegű, oxigénnel dúsított tárolózsák, 
mely tökéletes szagzárást biztosít. Biztonsá-
gos, higiénikus tárolás. 7 rétegből álló, havi 
tároló kapacitású utántöltő kazetta. A pelenka 
bedobásával automatikusan nyílik és záródik a 
rendszer. Könnyű, egykezes kezelhetőség.

100% pamut 70x70-es méretű textilpe-
lenka, ami sokoldalúan felhasználható 
jó nedvszívó képessége miatt. Több 
mintával. 



Dress Up

1. 2. 3.

Öltöztesd fel 

a pelenka-

tárolót!



MEDEL  AIR ULTRAHANGOS 
PÁRÁSÍTÓ

MEBBY NOSE CLEAN 
ELEMES ORRSZÍVÓ

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

- egyszerűen tisztítható
- 2 eltérő méretű 
  szilikon véggel
- 3 szíváserősség
- hatékony és 
  biztonságos
- nyugtató dallammal
- csendes működés
- 2 darab 1,5V AA 
  elemmel működik
- cikkszám: 407

BABYONO 
ELEKTROMOS 
ORRSZÍVÓ ZENÉVEL

MOST CSAK:

13.990 Ft

Hatékony és kíméletes orrszívó. Puha 
mosható végével könnyen használható. 
Akár 12 dallam lejátszására is alkalmas. 
Mosható tartálya van.

MOST CSAK:

9.990 Ft

MOST CSAK:

9.990 Ft

Az ultrahangos hideg párásító készülékek képviselik a legmo-
dernebb irányzatot. Ezek magas frekvenciájú, gyors rezgéssel 
operálnak, melyeknek hála mikroszkopikus méretű cseppecs-
kékre bontják a vizet, amit aztán a levegőbe permeteznek. A 
légzéskönnyítés szempontjából ez a leghatékonyabb módszer, 
a légutakba ugyanis ezek az apró vízcseppek jutnak be, nem 
pedig a párás levegő. 

A Medel Air párásító 20 m2-es szobához ideális. Csapvízzel mű-
ködik. 15 aromapárnát tartalmaz az illóolajok használatához. A 
Medel párásító rendkívül tartós, és folyamatosan használható 
alacsony energiafogyasztással akár 10 órán keresztül. A kibo-
csátott pára mennyisége állítható. 

VÁSÁR10

BABYONO PUHA 
ÁLLÍTHATÓ ELŐKE

MOST CSAK:

990 Ft

A zseb felfogja a lepotyogó ételeket. 
Akár mosogatógépben is tisztítható. 
Állítható nyakpánt. 6 hónapos kortól. 
Cikkszám: 834



A gyermekek kiemelten veszélyeztetet-
tek az autóbalesetekben. A fejük a testük 
többi részéhez képest aránytalanul sú-
lyos, a nyaki izmaik pedig még fejletlenek.
Menetirány szerint ülve a gyermek teste 
kilökődik az ülésből. De míg a gyermek-
ülés belső biztonsági öve a gyermek fel-
sőtestét a helyén tartja, az erők nagyobb 
része a gyermek nyakát terhelik, amikor 
a feje borzasztó erővel lendül előre. 

Ha a gyermek egy menetiránynak háttal 
rögzített biztonsági ülésben ül, az ülés-
kagyló eloszlatja a keletkezett energiát, 
és pajzsként védi meg a gyermeket. Az 
ütközés erői a háta, nyaka és feje által 
alkotott nagy felületen oszlanak el, így je-
lentősen kisebb megterhelést kap a gyer-
mek nyaka.

A MENETIRÁNYNAK 
HÁTTAL ÜLTETÉS

VEZET ELŐRE

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

MIÉRT KELL, HOGY A GYERMEKEK 
MENETIRÁNYNAK HÁTTAL 

UTAZZANAK LEGALÁBB 
4 ÉVES KORUKIG?



12 AKTUÁLIS

Nem kell csillognia a lakásnak

A hétvége a közös programokra van, a szórako-
zásra és az együtt eltöltött értékes családi idő-
re, nem arra, hogy fényesen csillogjon minden 
a lakásban. Inkább próbáljunk meg minden este 
rászánni egy fél órát lefekvés előtt arra, hogy 
megcsináljuk az apró teendőket (gyors törlés, 
felseprés, felmosás, mosogatás, elpakolás), így 
nem gyűlik fel a hétvégére nagy adag tennivaló, 
hanem egy gyors szintentartó takarítással már 
teljesen vállalhatóvá tudjuk varázsolni a lakást. 

Nem kell hajnalban felkelni csak 

azért, hogy mindent elrendezzünk

A hétvége igenis legyen hétvége. Érezzék a gye-
rekek vagy a párunk is, hogy most nem csupán 
egy szimpla napra keltünk fel, hanem egy igazán 
különleges napra, ahol a közös programok do-
minálnak. 

Tudjuk, hogy egy gyereket nem lehet átszoktatni 
azonnal erre, de ezeken a napokon ne ugorjunk 

ki azonnal az ágyból, és kezdjünk neki a teen-
dőknek, hanem bújjunk össze egy kicsit, néz-
zünk esetleg közösen valamilyen mesét vagy so-
rozatot még az ágyból, hogy mindenki rá tudjon 
a közös napra hangolódni. 

Nem kell a napot  

a konyhában tölteni

Nincs szükség arra, hogy reggel héttől délután 
kettőig ott álljunk a konyhában. Sokkal fonto-
sabb dolgokat kell megélnünk minden szom-
baton és vasárnap, mint azt, hogy főzzünk egy 
regimentnyi embernek. Ha otthon töltjük a na-
punkat, akkor is inkább olyan ételt válasszunk, 
ami rövid előkészítés után megsül a sütőben 
vagy fő a fazékban, ne olyat, ami mellett folya-
matosan ott kell lenni. Inkább játszunk, nézzünk 
filmet, olvassunk vagy társasozzunk helyette. 

Ha meg még az egyszerű kajákhoz sincs ked-
vünk, akkor meg bátran rendeljünk. Semmivel 
nem leszünk ettől rosszabb háziasszonyok. Egy 
jó pizzázós, bekuckózós közös filmnézésnél úgy 
sincs jobb egy esős napon.

NE VÁLLALJUK TÚL

SOK EMBEREN LÁTJUK MANAPSÁG, HOGY AZ ÁLLÍTÓLAG PIHENÉSSEL TELI HÉT-
VÉGE UTÁN SOKKAL FÁRADTABBNAK TŰNNEK, MINT PÉNTEKEN VOLTAK. NAGYON 
SOKAN SZIMPLÁN TÚLVÁLLALJÁK MAGUKAT, ÉS MINDENT MEGPRÓBÁLNAK BELE-
SŰRÍTENI EBBE A 48 ÓRÁBA, PEDIG NAGYON FONTOS IDŐT HAGYNI A PIHENÉSRE 

IS, HOGY AZ AGY ÉS A TEST KI TUDJON KAPCSOLNI. 

MAGUNKAT 
A hétvége legyen a családé



NE VÁLLALJUK TÚL

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

DEVELOPMENT
EASIER

TAF TOYS ALL AROUND ME 

JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL

A BABAKÖNYV EGYIK OLDALA 
FEKETE-FEHÉR KONTRASZTOS 
0-3 HÓNAPOS BABÁKNAK.

A BABAKÖNYV MÁSIK OLDALA 
SZÍNES A NAGYOBB BABÁK 
SZÁMÁRA. 

A JÁTÉKOK TÖBB HELYRE IS 
RÖGZÍTHETŐEK ALKALMAZ-
KODVA A BABÁHOZ. 

A LEVEHETŐ ELEMEK KÖZÖTT 
BABATÜKÖR, RÁGÓKA, 
CSÖRGŐ ÉS ZENÉLŐ-VILÁGÍTÓ 
JÁTÉK IS TALÁLHATÓ. 

MOST CSAK:

18.990 Ft

A hétvége legyen a családé SZÍNES JÁTSZÓSZŐNYEG 
LEVEHETŐ JÁTÉKOKKAL 
ÉS BABAKÖNYVVEL. 

PILLANGÓS
GYŰRŰ 
ALAKÚ
CSÖRGŐ

CSÖRGŐ KIMMY
KOALA JÁTÉK 
RÁGÓKÁVAL

SCOTTY A CSIGA
ARANYOS
ZÖRGŐ JÁTÉK

KEDVES GOMBA 
FORMÁJÚ
BABATÜKÖR

KÉTOLDALÚ 
SZÓRAKOZTATÓ 
BABAKÖNYV

FELHÚZÓ ZENÉLŐ EGYSÉG SZÍNES FÉNYEKKEL, 
AMI HASZNÁLHATÓ A BABAHORDOZÓN ÉS
KISÁGYBAN IS. 3 KÜLÖNBÖZŐ DALLAMOT 
JÁTSZIK 10 PERCIG. 20 PERCIG SZÍNES 
VÁLTOZÓ FÉNYEK.ELEMEK: 2 X AAA 
(NEM TARTOZÉK)

ZENE

FÉNY

JÁTÉK



JÁTÉK14

NATTOU PLÜSS HINTÁZÓ ÁLLATKA

NATTOU LAPIDOU PLÜSS SZUNDIKENDŐ

MOST CSAK:

26.990 Ft

Kiváló minőségű hintázó. Nagyon puha plüss anyagból készült testtel és biztonsági 
övekkel ellátott kényelmes üléssel rendelkezik, ami biztosítja a kicsi számára a bizton-
ságos szórakozást. 10-36 hónapos gyermekek számára ajánlott. Fejleszti az egyensúly-
érzéket és hosszú időre szórakozást biztosít.

NATTOU MAXI LAPIDOU PLÜSS SZUNDIKENDŐ

MOST CSAK:

3.490 Ft

Puha, plüss 
anyagból 
készült. Kímélő 
programmal 
mosható. Mére-
te: 26 x 26 cm. 

Puha, plüss anyagból. 
Kímélő programmal mos-
ható. Cumitartó pánttal. 
Mérete: 65 x 40 cm.

MOST CSAK:

3.690 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Játék a világ



TAF TOYS HOLDAS FORGÓ 
BABAKOCSIRA

TAF TOYS KERT JÁTÉKSPIRÁL

MOST CSAK:

4.990 Ft

- nagy csipeszével 
  egyszerűen
  feltehető 
  babakocsira és 
  autósülésre
- újszülött kortól 
  ajánljuk
- cikkszám: 12095

MOST CSAK:

4.290 Ft

Plüss játék, ami babakocsi-
ra, hordozóra is feltehető 
Eper formájú cumitartó 
dobozzal és csörgő, zörgő, 
harangozó játékokkal. 
Cikkszám: 12105

A kicsi kezeknek is 
könnyen megfog-
ható, 8 féle játékot 
tartalmazó játék-
center, amit bárhová 
magunkkal vihetünk. 
6 hónapos kortól. 
Cikkszám: 12375

TAF TOYS MINI MOON  
JÁTÉKCENTER

MOST CSAK:

3.990 Ft

Játék a világ
GRACO BABY DELIGHT 
ELEKTROMOS HINTA 
- 2 sebességgel rendelkezik
- 3 pozícióba állítható háttámla
- egyszerűen összecsukható
- ötpontos biztonsági övvel
- leszerelhető játékhíddal
- huzata gépben mosható

MOST CSAK:

16.990 Ft
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DREWEX KUBA KISÁGY 
A Drewex Kuba natúr kiságy könnyű, de ugyan-
akkor kellőképpen masszív fenyő kiságy kisba-

MOST CSAK:

17.990 Ft

BADABULLE ÉJJELI FÉNY

MOST CSAK:

3.490 Ft

Világító falilámpa formájú éjjeli fény. Ala-
csony fogyasztású LED lámpa. Automa-
tikusan bekapcsol. Cikkszám B015011 és 
B015010

Alvásban jó vagyok!
Általában...

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

bák számára. A benne elhelyezhető matrac mérete 60x120 cm. Különle-
gessége: 3 féle fekvőmagasságba állítható és a 2 db rács kivehető, amikor 
a pici már nagyobb. Babaágy anyaga: fenyő. A matrac nem tartozék.



MOST CSAK:

4.990 Ft

BABYONO PUHA BABATAKARÓ 
SZUNDIKENDŐVEL
Kétoldalas babatakaró színben 
hozzáillő szundikendővel. Na-
gyon puha, meleg és rendkívül 
kellemes 
tapintású. 
Mérete: 
75x100 cm

Alvásban jó vagyok!
Általában...

A meleg víz és egy puha szivaccsal végzett für-
detés mindenkit megnyugtat. Nem kivételek ez 
alól a babák sem, ezért ha alvás előtt közvet-
lenül van fürdőidő, akkor ügyeljünk arra, hogy 
ne legyenek túl színes és hangos játékok a kád-
ban, törekedjünk inkább a csendre és a lágy fé-
nyekre, amik nyugtatóan hatnak a kicsikre. 

Egy teljesen kifáradt gyereket sokkal nehezebb 
elaltatni, ezért mindig ügyelj arra, hogy a meg-
felelő altatási időben tedd be a kiságyba a ba-
bát. Ha megszokja a napi rutint, akkor sokkal 
hamarabb fog álomba szenderülni.

Igyekezzünk a lehető legnyugodtabb környe-
zetet biztosítani a baba számára alvás közben. 
Ügyeljünk rá, hogy ne legyen túl tömött a kiságy, 
ne legyen benne túl sok plüss, élénk színű já-
ték, ami elvonná az alvástól a figyelmét. Fázós, 
könnyen felébredő babák számára ajánlott a 
takaró helyett hálózsákot használni, mert me-
legebb.

Ha nehezen menne az elalvás
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GYAKOROLD A GYEREKÜLÉS BEKÖTÉSÉT  
MÉG A BABA ÉRKEZÉSE ELŐTT

Mindenképpen olyan bababoltban vásárold meg a ki-
csi számára a kiválasztott ülést, ahol az eladók meg-
mutatják, sőt akár be is kötik számodra a babahordo-
zót az autóba. Mivel a kórházból hazafelé neked kell 
a babával együtt bekötni az ülést az autóba, nagyon 
fontos, hogy jól begyakorold a mozdulatokat. A gye-
reküléseket kétféleképpen lehet bekötni: ISOfix rög-
zítéssel vagy a gépjármű 3 pontos biztonsági övével. 
Mindkét változat egyformán biztonságos, ha megfe-
lelően van bekötve, de az ISOfix rögzítés megkönnyíti 
a helyes bekötést. 

PLUSZ EGY TIPP: A bébihordozót mindenképpen 
menetiránynak háttal kössük be a gépjármű anyós-

CIKKÜNKBEN ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK A LEGJOBB 
TIPPEKET AZ ELSŐ GYERMEKES SZÜLŐK SZÁMÁRA 
ARRÓL, HOGYAN ÉRDEMES FELKÉSZÜLNI AZ ELSŐ 
ÚTRA A BABÁVAL, LEGYEN SZÓ A KÓRHÁZBÓL HA-
ZAFELÉ UTAZÁSRÓL VAGY AKÁR AZ ELSŐ KÖZÖS 

KIRÁNDULÁSRÓL.   

ülésére (amennyiben ki lehet kapcsolni a 
légzsákot) vagy az amögötti ülésre.

TERVEZD MEG, HOGY MIT FOG A 
KICSI A HAZAÚTON VISELNI

Mivel az időjárás nagyon változékony, érde-
mes előre eltervezni, hogy milyen réteges 
ruházatban szeretnéd a kórházból haza-
hozni a babát. A legegyszerűbb megoldás, 
ha a babát kényelmes, az időjárásnak 

ÚJSZÜLÖTTEK 

BABAHORDOZÓBAN

BESAFE PREGNANT IZI FIX MAGZATVÉDŐ ÖV 
ISOFIX CSATLAKOZÁSSAL
Használatával nem csak magadat, hanem a pocakodban fejlődő gyermekedet is 
megóvod, hiszen egy esetleges ütközés során a magzatvédő öv használata nélkül 
a biztonsági öv súlyos sérüléseket okozhat. Az első üléseken a csattal ellátott 

MOST CSAK:

11.990 Ft

hevedert használva rögzítheted a 
magzatvédő övet. A hátsó ülésen 
a gyermekülésekhez hasonlóan a 
két csatlakozó segítségével közvet-
lenül az alvázhoz csatlakoztatha-
tod a magzatvédő övet.

Pocakban

Hordozóban



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

BESAFE IZI COMFORT 
X3 GYEREKÜLÉS
Kényelmes és biztonságos utazást biztosító, 9-18 
kg-os gyerekülés, ami menetirány szerint az autó 
3 pontos biztonsági övével rögzíthető. Hihetetlenül 
egyszerű bekötni - pontosan láthatod a biztonsági 
öv útját, hiszen az ülés alapja előtt halad, és egy ext-
ra övfeszítő teszi még biztonságosabbá a rögzítést. 
A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet bizto-
sít. A fejvédő magassága egy mozdulattal állítható, 
melyet a vállövek automatikusan követnek, beállva 
a nyolc lehetséges magasságból a megfele-

lőbe. Légáteresztő hát-

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

MOST CSAK:

59.990 Ft

megfelelő ruhába öltözteted, és vásárolsz egy 
bébihordozóra tehető lábzsákot arra az esetre, 
ha lehűlne az idő. 

PLUSZ EGY TIPP: Soha ne kösd be kabátban a 
kicsit a gyerekülésbe!  

IDŐZÍTS MEGFELELŐEN

Egy nyugodt gyerkőccel mindig könnyebb utaz-
ni, ezért indulás előtt etesd meg, cseréld ki a 
pelusát, hogy a kirándulás alatt ne legyen nyű-
gös. Ha jól időzíted ezeket, akkor nagy valószí-
nűséggel a baba el fog aludni az autóban, ami 
nagyon meg tudja könnyíteni az utazást. 

PLUSZ EGY TIPP: Érdemes olyan bébihordozót 
választani, ami a babakocsi vázára is feltehető 

és vízszintesig dönthető, így még a kiszálláskor 
sem kell megzavarnod meg a picúr álmát. 

CSAK NYUGODTAN

Túl hosszú ideig nem szabad az újszülött gyere-
keknek a bébihordozóban tartózkodniuk, így 1 -2 
óránként érdemes megállnotok, és kivenned őt 
az ülésből. Ezeket a kis megállókat használha-
tod az etetésre vagy pelenkacserére, csak arra 
figyelj, hogy a kocsi megfelelő hőmérsékletű le-
gyen ezekhez a tevékenységekhez. 

PLUSZ EGY TIPP: Ha elkezd sírni a baba, akkor 
maradj nyugodt, és ne kezdj el pánikolni. Amint 
lehet, állj meg, és próbáld meg megnyugtatni őt. 
Valószínűleg csak éhes, vagy elkezdte unni az 
autózást. 

támlája csökkenti az izzadás okozta kellemetlenségeket. Mágneses övrendszere 
megkönnyíti a gyermek ki- és beszállását. Központi övfeszítővel és állítható magassá-
gú vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere állandó szilárd helyzetet biztosít.

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

MOST CSAK:

12.990 Ft

GRACO MIRAGE TS BABAKOCSI 

MOST CSAK:

54.990 Ft

MOST CSAK:

69.990 Ft
Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%

KIKKABOO ODYSSEY I-SIZE GYEREKÜLÉS
- 40-105 cm-ig, maximum 18 kg-ig használható
- 40-87 cm közötti magasságú gyermekeknek menetiránynak 
  háttal, 76-tól 105 cm-ig menetiránynak megfelelő üléspozíció
- 3 pozícióba dönthető üléshelyzet, amelyek mind hátrafelé, 
  mind menetiránynak megfelelő helyzetben használhatóak
- ISOFIX rendszer a könnyebb csatlakoztatás érdekében
- SoftTouch, 5-pontos hevederrendszer vállpárnákkal
- kiegészítő szűkítőbetét újszülöttek számára
- 11 magasságba állítható fejtámla
- 360°-ban fordítható ülés
- 16 fokozatba állítható támasztóláb

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



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

A CAM Fluido Easy a nagyon népszerű CAM 
típustól, a Fluido City babakocsitól a felhasznált 
anyagokban és színekben tér el. A minőségi olasz 
vázon a sportrész megfordítható. A háttámla több 
pozícióba dönthető, míg a lábrész több fokozatba 
állítható. A tartozék tágas mózeskosár kényel-
mesen beköthető az autóba a külön vásárolható 
CAM bekötőszett segítségével. 

A multifunkciós babakocsi része még a bébihordozó, ami közvetlenül egyszerűen a vázra csatla-
koztatható és biztonsági ülésként az autóban is használható. Nagy bevásárlókosár könnyíti meg a 
szülők életét. A szett tartozéka még a pelenkázótáska és a mózeskosár lábtakarója, ami lábzsák-

ként is használható a sportrészen. 

MOST CSAK:

149.990 Ft

Többfunkciós babakocsi
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ZOPA AUTÓS RENDEZŐ 
ÜLÉSTÁMLÁRA TABLET ZSEBBEL

MOST CSAK:

6.990 Ft

TAF TOYS PLAY AND KICK 
AUTÓS INTERAKTÍV JÁTÉK

Az átlátszó tablettartó zsebbel rendelkező üléstámlára 
szerelhető rendező ideális társ, ha gyerekkel utazunk. 
Két italtartót, mobil- és kulcstartó hálós zsebet is tartal-
maz. Univerzális jellegének köszönhetően az ülésvédő 
gyakorlatilag minden járművel kompatibilis. A rögzí-
tését állítható hosszúságú praktikus klipek könnyítik 
meg.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MOST CSAK:

2.990 Ft

A játék az ülés fejtámlájához egyszerűen rögzíthető 
két műanyag gyűrű segítségével. 2 játékfigurával és 
tükörrel. A baba rúgására aktiválódnak rajta a fények 
és hangok. 3 darab LR44 elemmel működik. Cikk-
szám: 11835

KIKKABOO DIVAINA BABAKOCSI

- könnyű alumínium keret
- lengéscsillapítók az első kerekeken és a vázon
- 5 pontos biztonsági öv
- napfénytető és kinyitható árnyékoló
- nagy bevásárlókosár
- levehető kapaszkodó
- az első kerekek 360 fokban elfordulnak a jó 
  manőverezhetőség  érdekében
- könnyen összecsukható az üléssel 
  vagy akár anélkül is
- levehető kerekek

BABAKOCSI TARTOZÉKAI: váz, 
mózeskosár, bébihordozó, sportrész

Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%

KIEGÉSZÍTŐK: lábzsák. Mózesko-
sár tartozékok: matrac, lábzsák

MOST CSAK:

139.990 Ft

A  KikkaBoo  Divaina babakocsi használható bébihordozóval, mózeskosárral és a sport-
résszel is, így akár 3 éves korig is a társunk lehet a kalandozások során. Hihetetlenül 
könnyű összecsukása garantálja a könnyű szállítást. A Divaina babakocsi célja az újszü-
löttnek a lehető legnagyobb kényelem és védelem biztosítása. 



TAF TOYS CAR WHEEL TOY 
AUTÓS JÁTÉKCENTER

MOST CSAK:

16.690 Ft

DISNEY BELINE
GYEREKÜLÉS

MOST CSAK:

6.990 Ft

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

HelloVilág

- 9-36 kg-ig használható
- a fejtámasz magassága állítható
- vállpánton állítható övfeszítés
- huzata levehető és mosható
- levehető háttámla



Nagyon kedves és kapcsolat alapozó lehet az 
apa-gyermek viszonyban, ha a magzathoz a po-
cakon keresztül beszél az édesapa. Amikor az 
édesanya meghallja, hogy közös gyermekükhöz 
kedvesen beszél a párja, az egy gyönyörű élmény 
számára, amit a gyermek is átél vele együtt. A 
magzat az apa hangjához ezt az érzést társítja, 
és miután megszületik, ez már szép alapja lesz 
aktív kapcsolatuknak. 

Az édesapával való játék is nagyon meghatározó 
a gyermek világról alkotott képében. Mikor már 
egy kicsit nagyobbacskák a babák, apukák haj-
lamosak magasba dobálni őket vagy ha már járó 
kisgyermekről van szó, akkor gyakran hangosan 
üldözős, kergetős játékot játszanak velük. Ezzel 
azt tanulják meg, hogy bármilyen szélsőséges 
helyzetbe kerülnek is, számíthatnak arra, hogy 

pozitív lesz a kimenet, minden esetben egy ked-
ves és biztonságos ölelés várja őket a végén.

A nő agyában a jobb és a bal agyfélteke között 
30%-kal több idegi összeköttetés van, mint a fér-
fiében. Ez okozza azt, hogy a nők bonyolultabban 
gondolkodnak. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, 
mert a döntéseinket is eltérő módon hozzuk. Ha 
hordozóeszköz választás előtt állunk fontos tisz-
tában lennünk azzal, hogy a nőnek szempont a 
szín, a minta, az anyag minősége és tapintása is, 
míg a férfinél - sarkítva ugyan - de a praktikum 
számít. Legyünk türelmesek egymással, ha hor-
dozót választunk, hiszen mindketten a legjobbat 
szeretnénk a gyermeknek! Hajrá apukák! Szívet 
melengető a gondoskodó apák jelenléte!

Kósa Kata, nandu-wrap.hu

EGY KUTATÁS KIMUTATTA, HOGY MINÉL TÖBB ÉS KORÁBBI ÉLMÉNYE VAN A GYERMEKNEK AZ ÉDES-
APJÁVAL, ANNÁL ERŐSEBBEN KÉPES KÖTŐDNI ÉS KÉPES LÉTEZNI A KAPCSOLATAIBAN. ÍGY ARRA 
BÍZTATOK MINDEN ÉDESAPÁT, HOGY BÁTRAN VEGYENEK RÉSZT AZ ALTATÁSI, BÜFIZTETÉSI, SÉTÁLTA-

TÁSI MŰVELETEKBEN VAGY AMI A BABA SZÁMÁRA A LEGÉRDEKESEBB, A BOHÓCKODÁSBAN. 

GONDOSKODÓ APUKÁK, hajrá!

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



NANIA COSMO GYEREKÜLÉS

MOST CSAK:

20.990 Ft

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

WOMAR KENGURU
A Womar N13 kenguru praktikus 
és kényelmes kiegészítő a baba és 
mama számára egyaránt. 3 hóna-
pos kortól 24 hónapos korig (13 
kg-ig) használható. A baba be- 
és kifelé is nézhet. Belseje 100% 
pamut, a külseje 100% poliészter, 
bélése: poliészter szál. Cikkszám: 
N13

MOST CSAK:

7.990 Ft

BADABULLE ÜLÉSVÉDŐ
BEVÁSÁRLÓKOCSIRA
- fogzást könnyítő rágókával és 
  gyűrűs játékkal felszerelt
- egyszerűen használható

MOST CSAK:

4.990 Ft

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

NANIA DREAM ANIMALS 
ÜLÉSMAGASÍTÓ

MOST CSAK:

4.790 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

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



CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK

Hatékony, mert a beállított szívóteljesítmény lehetővé 
teszi az anyatej gyors és hatékony leszívását. A csen-
des működés lehetővé teszi, hogy az anyatejet diszkré-
ten és bárhol le lehessen fejni. Könnyen kezelhető, az 
ergonomikus fogantyú és a speciális kialakítás mind 
a jobb, mind a balkezeseknek ideális. A mellszívó 
nem tartalmaz BPA-t. Kompatibilis a BabyOno 402-
es és 403-as típusú cumisüveggel.  A szett tartalma: 
Babyono Anatomy kézi mellszívó, szilikon masszázs-
párna, 150 ml-es cumisüveg, 0hó+ szilikon etetőcumi, 
adapter szélesnyakú cumisüveghez Cikkszám: 301

BABYONO ANATOMY KÉZI 
MELLSZÍVÓ

Könnyen kezelhető, multifunkciós etetőszék, ami egy moz-
dulattal kinyitható és összecsukható. 6 pozícióban állítható 
a magassága és 4 pozícióban dönthető. 3 tálcás etetőszék, 
aminek nincsenek éles sarkai. Ötpontos biztonsági övvel 
és nagy méretű tároló hálóval. A hátsó lábakon fékezhető 
kerekei vannak. Lapra csukható 
etetőszék, ami kis helyen elfér.  
Maximum 15 kg-ig terhelhető.

Az evés mindíg
jó mulatság

MOST CSAK:

29.990 Ft
ETETÉS26

MOST CSAK:

4.990 Ft



MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEGEK

CAM SMARTY ETETŐSZÉK
Követi a baba növekedését: ideális hordozható etetőszékként kisebb ba-
báknak, és ülésemelőként nagyobb gyermekek számára, akik szeretné-
nek a szülőkkel az asztalhoz ülni. Szivaccsal könnyen tisztítható, a huzat 
levető és 30°C-on mosható. Ultra kompakt méretűre csukható.

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
Precíziós mérési rendszerű digitális mérleg. 
Nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző. 
Automatikusan kikapcsol és mérés után nullára 
áll. Tára funkcióval rendelkezik. Jelzi, ha lemerül 
az elem. Mértékegységek: Kg/Lb/St, kapacitás: 
20 kg.

MOST CSAK:

13.990 Ft

Ideális a szoptatásról az üvegre való könnyű áttéréshez. A szelepes 
talp megakadályozza, hogy a baba levegőt nyeljen. Ennek köszön-
hetően a csecsemők 80%-ánál csökken a hasfájás. Csepegésmentes 
kialakítás, a védőkupak mérőpohárként is használható. Lágy szil-
ikon etetőfej széles 
nyílással. Könnyen 
tisztítható, önsterili-
záló funkcióval. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

- rögzítőrendszer állítható hevederekkel
- 4 magasság (0-18 cm)
- levehető és lemosható széles tálca
- 3 pontos biztonsági öv
- csúszásmentes lábak

260 ML-ES:

1.790 Ft

160 ML-ES:

1.690 Ft

320 ML-ES:

1.790 Ft

MOST CSAK:

12.990 Ft
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MARKO HABSZIVACS 
FALIDEKOR

Odsávačky

Bimbóvédő

Avent SCF153/01 Bimbóvédő kicsi
Avent SCF153/03 Bimbóvédő közepes 

Megújult
csomagolás
Új összetétel

Illeszkedésre tervezve

Könnyen tisztítható a higiénikus 
tokban 

Újdonság

A Philips Avent termékek megvásárolhatók a kiemelt babaüzletekben. 

Bővebb információk: www.philips.hu/avent

pa_matti_A5.indd   1 21.1.2020   16:53:47

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

ZOPA BAMBUSZ ÉTKÉSZLET

MOST CSAK:

3.990 Ft

MARKO HABSZIVACS 
FALIDEKOR SZETTEK
Élénk színű falidekor állatos és jármű-
ves szettek. Könnyen felhelyezhetőek. 

MARKO 3D FALIDEKOR
- 3D öntapadós falimatrica
- több mintával

MOST CSAK:

1.190 Ft

Egy kézzel is nyitható. Könnyű zárha-
tóság. Elérhető bővítmények: 8,5 cm 
és 17 cm. Változtatható nyitási irány, 

INDOWOODS LOLA AJTÓRÁCS
MOST CSAK:

11.990 Ft

100%-ban lebomló, környezetbarát étkészlet a 
Zopától. Az edénykészlet mosogatógépben is el-
mosható. Olyan természetes anyagokból készülnek, 
mint amilyen pl. a bambuszrost, a kukoricapor, a 
farostok, stb. Nem tartalmaz ftalátokat, sem BPA-t. 

A készlet tartalma: csésze, kistányér, tálka, kanál és 
villa.

mert mindkét irányból 
nyitásgátlóval van ellátva.

MOST CSAK:

1.490 Ft

Könnyen 
felhelyezhetőek. 
Több típusban 
kaphatóak. 

MOST CSAK:

790 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. január 1-től február 29-ig érvényesek.

Odsávačky

Bimbóvédő

Avent SCF153/01 Bimbóvédő kicsi
Avent SCF153/03 Bimbóvédő közepes 

Megújult
csomagolás
Új összetétel

Illeszkedésre tervezve

Könnyen tisztítható a higiénikus 
tokban 

Újdonság

A Philips Avent termékek megvásárolhatók a kiemelt babaüzletekben. 

Bővebb információk: www.philips.hu/avent

pa_matti_A5.indd   1 21.1.2020   16:53:47

MARKO HABSZIVACS 
FALIDEKOR SZETTEK
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SZÜKSÉGÜNK LESZ:
- főtt tojásra
- tojásonként egy pár mozgó szemecskére
- mini pomponokra az orroknak
- papírragasztóra
- tubusos, glitteres zselés festékre,  
   vagy tubusos üvegfestékre
- ceruzára
- filctollra

LASSAN ITT A HÚSVÉT, IDEJE KIGONDOLNUNK, MILYEN SZÉPSÉGES TOJÁSOKKAL VÁRJUK IDÉN 
A HÚSVÉTI LOCSOLÓKAT! EZEKET A DÍSZÍTÉSEKET MÁR AZ ÓVODÁSOK IS MEGPRÓBÁLHATJÁK.

HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS ÖTLETEK GYEREKEKKEL

SOK ÖRÖMET A TOJÁSFESTÉSHEZ!

HOZZÁVALÓK:
- főtt tojás
- akrilfesték, (vagy tempera,  
  lényeg, hogy fedő legyen)
- szivacs
- kis műanyag tálka palettának
- kis tálka tiszta víz

MINTÁK ZSÍRKRÉTÁVAL
KELL HOZZÁ:
- főtt tojás
- színes zsírkréta készlet
- tojásfesték

Először rajzoljunk mintákat a főtt tojásra zsír-
krétával. Több színt is használhatunk. Aztán 
beletesszük a tojásokat a festő lébe, benne 
hagyjuk egy picit, annyira, amennyire intenzív 
színeket szeretnénk, aztán kitesszük száradni 
egy papírtörlőre és kész is! Ahol a zsírkrétával 
vonalat húztunk, ott nem fogta be a festék.

Tegyük a tojást lágytojástartóba, vagy az üres tojástartós doboz tetejére. Vágjuk fel a szivacsot annyifelé, ahány 
színnel szeretnénk festeni, (persze, ne legyen túl kicsi a darabka, hogy tudjunk vele még dolgozni). Mártsuk bele a 
szivacsot a vízbe és facsarjuk ki belőle, amennyire csak tudjuk, mert épphogy nyirkosnak kell lennie. Aztán nyom-
junk ki a tálkába egy kis festékpöttyöt, dörgöljük bele a szivacsot, és puhán nyomkodjuk rá a festendő tojásra. A 
nagyobb lukacsos szivacs nagyobb mintákat hagy, a kisebb-, kisebbeket. Többféle szivacsot is kipróbálhatunk! Ha 
megszáradt a tojás, akkor megfordíthatjuk a tojástartóban, és a másik oldalát is megfesthetjük. Több színnel és 
több rétegben is dolgozhatunk. Ha eleve színes alapra szeretnénk kezdeni, akkor tegyük a tojásokat először festő 
lébe. Száradás után, neki is állhatunk
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Tegyük a tojást egy üres tojástartó tetejére, vagy egy lágyto-
jástartóba. A zselés festékkel készítsük el a fejecskék haját, 
illetve sapkáját. Ha a lány fejeknek masnit is szeretnénk, 
akkor azt előbb meg kell rajzolni, kiszínezni ceruzával, vagy 
filctollal, kivágni és a zselés, vagy a szintén kidomborodó 
üvegfestékkel készített frizurába be le kell állítani finoman 
a száradás előtt. Ha ezzel megvagyunk, ragasszuk fel a 
szemeket és a pomponokat orrnak. Filctollal rajzoljuk meg 
a szájakat is! Ceruzával satírozhatunk egy kis arcpírt is az 
orcákra, ha sápadtnak érezzük a tojás fejecskéinket.





BABYONO NATURAL NURSING 
ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

ETETÉS32

MOST  CSAK:

16.990 Ft

töltés után 100 perc működést tesz lehetővé. 
A mellszívó időzítővel van ellátva, 45 perces 
folyamatos működés után automatikusan 
kikapcsol. 

A szett tartalma: mellszívó és töltő, szilikon 
masszázs korong, Natural Nursing cumisüveg 

Háromfázisú program, amely 10 szívóteljesítményt tartal-
maz: szívást indító, ingerlő masszázs; szívást indító, inger-
lő masszázs és az anyatej leszívása; az anyatej leszívása. 

A mellszívó minden eleme, melyet a bőrrel vagy anyatejjel 
való érintkezésre szánnak, BPA-t nem tartalmazó anyag-
ból készült. 
Újratölthető akkumulátorral rendelkezik, mely 100 perc 

180 ml és 0m + szilikon 
anatómiai cumi. 

Cikkszám: 300

Ha a baba nem akar enni, nem 
szabad megijedni. 

ELŐFORDULHAT, HOGY NEM ÉHES
Ha a babák nem éhesek, mert 
etetés előtt kaptak vizet, táp-
szert, akkor hiábavaló a próbál-
kozás, érdemesebb egy kicsit 
később újra megkínálni.

TÚL ÁLMOS
Ha belealszik a szoptatásba, va-
lószínűleg nem elég éhes, így 1-2 
órával később, ha még mindig 
alszik, meg kell próbálni újra fel-
ébreszteni.

SZOPÁSI SZTRÁJK
8-9 hónapos kor körül fordul elő. 
Előidézheti egy új illat az anya 
bőrén, a hormonváltozás miatt 
megváltozott íz, vagy egyszerű-
en jobban ízlik a szilárd táplálék. 
Ettől nem szabad megijedni. Pró-
bálkozzunk újra, de ha ez nem 
válik be, valószínűleg eljött az 
ideje a teljes elválasztásnak.

CUMIZAVAR
Cumi, cumisüveg, bimbóvédő 
használata után előfordulhat. Ez 
annyit jelent, hogy a cumiból más 
technikával jut a baba a táplálék-

SZOPTATÁSI PROBLÉMÁKHa a baba sztrájkol hoz, ezért ha újra az anyamellből 
kell ennie, nem biztos, hogy tud-
ni fogja a megfelelő módszert. 
Ilyenkor nem szabad feladni, 
mert előbb-utóbb újra rájön a 
megfelelő technikára, és nem 
lesz gondja a szopással.

SÍRÁS KÖZBEN ÉS UTÁNA
Ha evés közben sírdogál, lehet, 
hogy túl sok levegő jutott a gyom-
rába. Ilyenkor egy rövid büfiztetés 
megoldja a problémát. Ha szop-
tatás után, amikor már nem 
eszik, csak sír, valószínűleg csak 
egy kis komfortszopizásra vágyik. 

Ezek a leggyakrabban felmerülő 
problémák. Ha az anya úgy érzi, 
hogy nem boldogul, akkor érde-
mes a védőnők és a szoptatási 
tanácsadók segítségét kérni. 



AVENT KÉZI MELLSZÍVÓ NATURAL CUMISÜVEGGEL 
ÉS 5DB 180ML-ES VIA POHÁRRAL
Pihentető testhelyzet a speciális formatervezésnek kö-
szönhetően. A puha masszázspárna gyengéden segíti a 
tejáramlást. Natural üveggel és etetőcumival, mely ter-
mészetes mell-érzetet biztosít. A mellszívó kis méretű 
és könnyű, ennek köszönhetően egyszerűen tárolható 
és szállítható, így diszkrétebb a fejés útközben. Könnyen 
tisztítható.

MOST EGYÜTT:

13.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MOST CSAK:

36.990 Ft

A bekapcsoláskor automatikusan az enyhe stimulációs üzemmódban kezd 
működni a tejelválasztás beindításához, majd választhatsz a 3 szívási fokozat 
közül. Masszírozó szirmokkal ellátott puha párnával. A higiéniát szem előtt 
tartva kialakított zárt rendszer. Kis számú különálló alkatrészből áll. A szett 
tartalma: elektromos mellszívó, 125 ml-es és 260 ml-es Natural cumisüveg, tej-
záró az anyatej tárolásához,  10 darab 180 ml-es tartó edény, 2 darab tejtároló 
pohár átalakító, 2 darab eldobható nappali és 2 darab éjszakai melltartóbetét.

AVENT ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ ÉS TEJTÁROLÓ KÉSZLET

Anyának lenni
a legvarázslatosabb
dolog a v ilágon!



MEBBY BABY AND CHILD 
DIGITÁLIS MÉRLEG

MOMERT CUMISÜVEG
STERILIZÁLÓ

MOST CSAK:

9.990 Ft

8-10 perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket. 
A gőz hője megöli a kórokozókat. Egyszerre 
6 cumisüveget képes sterilizálni. Mosoga-
tógépben tisztítható cumisüvegtartó ke-
rettel. Megelőzi az ismételt szennyeződést. 
Cikkszám: 1700

Automatikusan levonja a mérést befolyásoló tárgyak súlyát (pl. törölköző 
a baba alatt). Szabadalmaztatott 4 érzékelő - magas precizitás rendszer: 
a mérés pontosságát nem befolyásolja, hogy hova helyezzük a babát a 
mérlegen. A baba növekedésével összhangban változtatható: a mérleg-

ETETÉS34
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. március 1-től április 30-ig érvényesek.

tálca eltávolítása után szokványos mér-
legként is használható 20 kg-ig. 

MOST CSAK:

17.990 Ft

Nagyon várunk
Téged és babádat
bababoltunkban!

Minőségi termékekkel és szak-
értő eladókkal felkészülten 
várunk bababoltunkban. Az 
elérhetőségünket megtalálod a 
magazin hátoldalán. Látogass el 
hozzánk, és használd ki a maga-
zinban található kedvező árakat!



Nagyon várunk
Téged és babádat
bababoltunkban!




