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Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!
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Az Anina Pappi etetőszéknek egy kézzel egyszerűen 3 helyzetbe állítható 
tálcája és ötpontos biztonsági öve van. Az etetőszék háttámlája több foko-
zatba dönthető, és mosható tálca- és ülésbetéttel rendelkezik.  Több pozí-
cióba állítható az Anina Pappi etetőszék magassága. Összecsukott helyzet-

ben állítva egyszerűen tárolható. Több színben kapható.

MAGAZIN ÁR:
19.990 Ft



Szeretettel várunk üzletünkben!

KEDVES OLVASÓ!
Nem hihetetlen, hogy máris az őszi magazinunkat tartod a 
kezedben? Olyan gyorsan eltelt idén a nyár, hogy még csak 
most kezdjük felfogni, hogy máris az ovi- és bölcsikezdéshez 
közeledünk. Ilyenkor nagyon sok teendő vár a szülőkre, 
ezzel mi is tisztában vagyunk, ezért igyekszünk ebben a 
számunkban is olyan hasznos termékeket rendkívül kedvező 
áron biztosítani, amik megkönnyítik az életet.

És persze izgalmas témákkal is készülünk ebben a 
magazinban. Mivel ősszel a közösségbe kerülés után 
nagyon sok gyerkőc megbetegszik, ezért foglalkozunk 
az immunerősítéssel, hogy a lehető legtovább el tudjuk 
kerülni a fertőzéseket. Szó lesz a szülés után előre nem várt 
következményekről is. Ilyen például a baba megszületése 
utáni teljesen természetes érzelmi hullámvasút, aminek 
kezelésével kapcsolatban adunk tanácsokat. És foglalkozunk 
a nem igazán közismert, de majdnem minden anyukát 
érintő problémával, a hasfalak szétnyílásával is.

Szeptemberben van a Nemzetközi Hordozás Hete, ezért 
arra gondoltunk, hogy egy cikkben összefoglalunk minden 
hasznos információt, amire a hordozás elkezdése előtt 
szükséged lehet. Természetesen tudjuk, hogy a megfelelő 
hordozó kiválasztása nehéz dolog, ezért arra bátorítunk, 
hogy látogass el üzletünkbe, ahol eladóink szívesen 
segítenek Neked akár a hordozó, akár a többi számodra 
megfelelő babatermék kiválasztásában. Az elérhetőségeinket 
megtalálod a magazin hátoldalán!

RÖVID ÍZELÍTŐ  
AKTUÁLIS

MAGAZINUNKBÓL:

10. HORDOZVA 
SOKKAL KÖNNYEBB

4. ÉRZELMEK
HULLÁMVASÚTJÁN

16. HASIZOM
ERŐSÍTÉSE

22. FELKÉSZÜLÉS
AZ ŐSZRE

30. MILYEN
PADLÓT VÁLASSZUNK?



4 AKTUÁLIS

A terhesség korai szakaszában öröm és kétely hullá-
mozhat benned egy időben. A változás, ami benned 
zajlik, már önmagában is elegendő ok arra, hogy 
furcsán érezd magad. Érdemes ezekre a változá-
sokra tudatosan készülni, elfogadni a szükségessé-
gét, nem ellenállni, halogatni. Ez az állapot tényleg 
„más”. A magzat a kezdetektől azon munkálkodik, 
hogy te is a fogantatás pillanatától kezdve változz, 
ne hirtelen válj anyává. 

Ez a másállapot a befelé figyelésről, a befelé for-
dulásról, egyfajta fókuszváltásról is szól. Ha ellen-
állsz ennek a késztetésnek, sokkal nehezebb lesz az 
aklimatizáció az új szerepbe.

Fontos, hogy ha szorongsz, vizsgáld meg, mit is ér-
zel. Lehet, hogy rossz érzéseid gyökere nem a jövő-
től való félelemben, hanem a múltadban van. Erre 
jó ráébredni, mert ezek a fel nem térképezett rossz 
érzések megágyazhatnak egy későbbi komolyabb 
gyermekágyi depressziónak is. 

A terhesség alatt és a szülést követő időszakban is 
olyan óriási hormonális, fizikai és lelki változások 
zajlanak benned, melyek leírása szinte nem is le-
hetséges. Ez az időszak nem feltétlenül rózsás. A 
valóság az, hogy ebben az időszakban a hangulatza-
varok nagyon gyakoriak. Érdemes tudni, hogy:

•	 a kismamák közel 20%-a tapasztal szoron-
gást vagy depressziót szülés után - nem is 
olyan ritka!

•	 a szülés utáni depressziót átélő kismamák 
75%-ának már a várandósság alatt voltak ko-

moly hangulatingadozásai. Ezért ha ezt már 
tapasztaltuk magunkon, érdemes nagyon 
odafigyelnünk a hangulatváltozás komolyabb 
jeleire.

A korai gyermekágyas időszakban (ez az első 6 hét) 
a kismamák közel 70-80%-nál jelentkezik néhány 
napra a gyermekágyi szomorúság, a „baby blues”. 
Ez szomorúsággal, sírdogálással, néha elkeseredett-
ség érzéssel is járhat, sőt, átmenetileg még a baba 
iránt érzett közömbösség vagy sajnálat is felléphet. 
A baby blues többnyire minden különösebb beavat-
kozás nélkül elmúlik. Mégis fontos, ha te is érzel ha-
sonlókat, beszéld ki magadból, osszd meg valakivel! 
Ne titkold ezeket az érzéseket, hogy ne vezessenek 
egyre erősödő bűntudathoz, önvádhoz, és ne váljon 
tartóssá a lehangoltság! 

A baby blues később is jelentkezhet, főleg alvás-
hiány és fáradtság miatt. Fontos, hogy a család és 
az ismerősök, akik támaszt nyújtanak neked tudják, 
hogy ez az érzés nem azt jelenti, hogy nem szereted 
a kisbabádat, vagy az új szerepedet!

A gyermekágyi depresszió általában a szülés után 
2-3 hónappal jelentkezik, és a szülésen átesett nők 

kb 20%-át érinti, ami nagyon nagy szám. Ezek 
többsége viszont nem diagnosztizált, így a depresz-
sziós kismamák egy része teljesen egyedül marad 
a problémájával, ami nagyon rossz hatással van a 

baba fejlődésére, és az egész családra is. 

Ez az állapot sokkal mélyebb és tovább tart, mint 
a baby blues. Itt már nemcsak szomorúságról van 

Hullámvasútján
AZ ÉRZELMEK

Te mit gondolsz, melyek a gyerekszülés leggyakoribb komplikációi? Nagy eséllyel nem találtad 
el. Nálunk még nincs a köztudatban, de a leggyakoribb komplikációk a hangulatzavarok és a 

mentálhigiénés problémák! Éppen ezért fontos, hogy beszéljünk róla, hogy felismerjük ezeket az 
állapotokat és segítséget kérjünk, ha szükség van rá. 



szó, hanem fásultságról, haragról, félelemről, beszű-
kültségről. A csecsemővel szemben is erős hangu-
latingadozások léphetnek fel: szeretettel elárasztás 
válthatja fel a dührohamokat, vagy a közönyt. Ez 
a nyomott hangulati állapot szinte megakadályoz-
za az anyát a napi feladatok ellátásában. Ez nem 
a fáradtságról szól, bár sokan azzal próbálják 
állapotukat magyarázni, esetleg leplezni.

Gyanakodj erre az állapotra, ha folya-
matosan ingerült vagy, és gyakran 
agresszív is. Sokaknál a lehangoltság 
helyett ugyanis ez az érzés jelenik 
meg. 

Ez az az állapot, amikor minden-
képpen segítségre szorulsz, mert a 
depresszió nem feltétlenül múlik el 
magától, sőt rosszabbodhat is. A pá-
rod, családod felelőssége is, hogy felis-
merjék, ez már nem a hangulatingadozás 
szintje. De anyaként is, ha érzed, hogy már 
nem vagy önmagad, kérj segítséget!

A legsúlyosabb kórkép a gyermekágyi pszichózis, 
ami nem gyakoribb, mint a nem szült nők közötti 
pszichotikus megbetegedések, de beszélnünk kell 
róla, mert bizony előfordul. Ezek azok az esetek, 
amikről aztán a TV-ből szerzünk tudomást, 
mert kezeletlenül nagyon rossz végük le-
het. Órák alatt bekövetkezhet, de egy 
depressziós időszak előzi meg. Ez csak 
orvosi segítséggel gyógyítható.

Mindhárom hangulatzavarnál a kö-
zös az, hogy az anya önmaga anya-
ságának az elemzésével, és az e 
körüli tépelődéssel van elfoglalva. 
Elmarasztalja magát, mert rossz 
anya, erről persze nem beszél, 
mert szégyelli és bűntudata van 
miatta. Eltelik önváddal és dühvel. 
Lehet, hogy kívülről nézve egyre 
csendesebb, de a belső vádló hang 
egyre erősebb.

Nagyon fontos, hogy az anya környezete 

ne rábeszéléssel próbáljon segíteni. Ehelyett hívják 
fel a védőnőt, és kérjenek tőle segítséget. Vagy a há-
ziorvost, egy pszichológust, vagy pszichiátert, hogy 
mielőbb szakszerű segítséget kapjon a kismama. 
Mert a depresszió nem akaratszegénység, hanem 

betegség, amit lehet gyógyítani! Minél ha-
marabb kap valaki segítséget, tá-

mogatást, annál könnyebben 
lehet a kialakult állapoton 

segíteni, a tüneteket 
enyhíteni.

 

Simon Kata, coach 
mentálhigiénés 

szakember 
www.simonkata.com



X3
PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

IZI COMFORT X3  

Gondoskodunk arról, hogy a bébihordozó után is biztonságban legyen!

MOST EGYÜTT:
69.990 Ft MOST MENETIRÁNY SZERINTI 

BIZTONSÁGI SZETTEL EGYÜTT



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

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

FILLIKID ALAP UTAZÓÁGY 
SZÜRKE-SÖTÉTSZÜRKE SZÍNBEN

YO SAPKA

- Menetirány szerint az autó 3 pontos biztonsági  
  övével rögzíthető, 9-18 kg-os gyerekülés.
- A fejnek és nyaknak egyaránt oldalvédelmet biztosít. 
- A fejvédő magassága egy mozdulattal állítható,  
  melyet a vállövek automatikusan követnek, beállva  
  a nyolc lehetséges magasságból a megfelelőbe.
- Légáteresztő háttámlája csökkenti az izzadás  
  okozta kellemetlenségeket.

- Mágneses övrendszere megkönnyíti a gyermek  
  ki- és beszállását.
- Központi övfeszítővel és állítható magasságú  
  vállövekkel felszerelt ötpontos övrendszere állandó    
  szilárd helyzetet biztosít.
- Öt fokozatban dönthető, így a gyermek minden  
  testhelyzetében kényelmes.

AQUELLA 
ANTIBACTERIAL  
NEDVES 
TÖRLŐKENDŐ
- anyaga nagyon puha, jó minőségű
- 15 darabos, egységár: 5,26 Ft/lap

- több színben
- különféle stílusban

MAGAZIN ÁR:
79 Ft

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:
12.990 Ft

- 120x60 cm
- tároló/hordozótáskával
- 15 kg-ig használható
- könnyen tisztítható
- cikkszám: MA4005-41

BADABULLE BÉBIŐR 
300 M-ES HATÓTÁVOLSÁGGAL
- 2 választható csatorna
- 300 méteres hatótávolság
- hangerő-szabályzó
- audió és vizuális jelzés
- jelzi, ha alacsony az elemfeszültség
- cikkszám: B014004

MAGAZIN ÁR: 
11.990 Ft



8 UTAZÁS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

CAM AGILE BABAKOCSI

CAM COMBI TRIS BABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

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

MAGAZIN ÁR:

99.990 Ft

- könnyű (5,6 kg) babakocsi
- különálló tolókarok
- hátul központi fék
- első bolygókerék
- 2 pozícióba dönthető háttámla
- levehető kapaszkodó
- 107 cm-esre csukható

TARTOZÉKOK: 5 pontos öv, naptető, esővédő, bevásárlókosár

TARTOZÉKOK:
- babakocsi váz
- sportrész

- mózeskosár
- autósülés-hordozó
- pelenkázótáska



CAM VIAGGIOSICURO ISOFIX AUTÓSÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
59.990 Ft

- 9-18 kg-ig ajánlott
- ISOFIXES biztonsági autósülés
- oldalvédelem a fej számára
- anatómiai szűkítőbetét, légáteresztő anyagból 
- mikroperforált háló betétekkel
- 5 pontos biztonsági öv párnázott hevederekkel
- 5 pozícióba állítható háttámla
- egyszerűen állíthatóak az övek
- oldalsó visszajelző a helyes használatért
- levehető, mosható huzat

MENETIRÁNY SZERINT 
BEKÖTHETŐ:

- isofix csatlakozókkal
- az autó 3 pontos 
  biztonsági övével



10 UTAZÁS

Sokan már a baba születése 
előtt tudjuk, hogy hordozni 
szeretnénk, csak azt nem 
tudjuk milyen eszközzel. 
Mindenképpen olyan eszközt 
válasszunk, ami mind a 
babának, mind a hordozó szülő 
igényeinek egyaránt megfelel.

A baba szempontjából 
fontos, hogy olyan eszköz 
legyen ez, amiben a baba a 
magzati, összegömbölyödött 
testhelyzetéhez hasonlóan, 
biztonságosan lehet és 
kellően szorosan rá lehet 
igazítani a hordozót. A mi, 
szülői szempontunkból az 
fontos, hogy a kiválasztott 
eszköz kényelmes legyen, 
az életstílusunknak és 
szokásainknak meg tudjon 
felelni és kellően tetsszen, 

hogy szívesen viseljük és jó 
érzés legyen vele együtt lenni 
gyermekünkkel. Érdemes 
megfogalmazni, hogy milyen 
célra keresünk hordozó 
eszközt. Mikor és hol tervezzük 
használni? 

MILYEN ESZKÖZÖK KÖZÜL 
VÁLASSZUNK?

Újszülött baba hordozáshoz 
először mindenképpen 
megkötős kendőt; rugalmas 
vagy szövött kendőt javasolt 
próbálni, használni. Ha szívesen 
kötsz, szeretsz bíbelődni, akkor 
a szövött kendő egy hosszútávú 
és jól kihasználható eszköz a 
hordozós kor végéig, akár 3-4 
éves korig is. A rugalmas kendő 
ölelős és a kevésbé bátrak is 
könnyen sikert aratnak vele. 

MINDEN ÚJSZÜLÖTT BABA ÖSZTÖNÖS IGÉNYE A TESTKÖZELSÉG. BABÁNKAT HORDOZVA 
SZINTE ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL MEGADHATJUK NEKI MINDAZT, AMIRE A LEGJOBBAN VÁGYIK. 

MA MÁR BIZONYÍTOTT, HOGY AZ ÁLTALUNK SZERETETT SZEMÉLY ÖLELÉSE RENGETEG 
BOLDOGSÁGHORMON FELSZABADULÁSÁT OKOZZA, JÓTÉKONYAN HAT AZ EGÉSZSÉGÜNKRE 
ÉS SEGÍT AZ ÉRZELMI BIZTONSÁGUNK KIALAKULÁSÁBAN. HORDOZÁS KÖZBEN A BABÁNKAT  

FOLYAMATOSAN ÖLELJÜK ÉS SZÍVÜNKHÖZ LEGKÖZELEBB ÉREZHETJÜK ŐT. 

HORDOZVA 
sokkal könnyebb 
SZÜLŐNEK LENNI!



nandu
www.nandu-wrap.comBabahordozók

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Megkötős
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 3 éves korig)

Rugalmas
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 8 kg-ig)

Kendős csatos
babahordozó
(újszülött kortól 

– 1,5 évesig)

Karikás 
hordozókendő

(újszülött kortól 
– 3 éves korig)

Bébi és Mei Tai
babahordozó
(2 hónapos kortól 

– 3 éves korig)

Csatos 
hordozó

(6 hónapos kortól  
– 3 éves korig)

A rugalmas kendőnek azonban súlyhatára van, 
tehát előbb utóbb eszközt kell váltani a jelölt 
súlyhatár elérése után. 

Ha a megkötős kendőknél egyszerűbb, 
“menetkészebb” eszközt keresel, akkor a karikás 
kendő vagy hosszabb utakra a kényelmes és 
párnázott Bébi Tai vagy Mei Tai lehet megoldás. 
És ha még ennél is egyszerűbbre, praktikusabbra 
vágysz, ami nem lóg le a földre és nem kell 
kötni, akkor a “legapukásabb” eszközt, a csatos 
hordozót javasoljuk. 

A karikás kendő nagyon egyszerű, viszont 
féloldalas eszköz és hátproblémák esetén nem 
javasolt.  A kendős, állítható csatos hordozó 
könnyen egy újszülött babára igazítható és 
egészen 1,5 éves korig használható. 

Van  totyogóknak készült csatos, ami már akár 

8 hónapos kortól használható és egy 3 éves 
gyermeket is könnyedén hordozhatunk benne.
Mindenképp olyan hordozóeszközt válasszunk, 
miután tájékozódtunk a lehetőségekről, ami 
tetszik, szimpatikus, amit szívesen viselünk, 
mert a hordozásban a legeslegfontosabb 
szempont, hogy szeressétek! 

A család szempontjából döntő szerepe van 
annak, hogy mi, szülők rátaláljunk őszinte 
szülői szerepünkre vagyis felelősségteljesen 
mégis könnyedén tudjunk döntéseket hozni és 
gondoskodni gyermekünkről. Nagy segítséget 
jelenthet a hordozás mindehhez. Ebben az 
egymásra hangolódott, szeretetteljes állapotban 
érezzük meg igazán, mire is van szüksége 
valójában a család valamennyi tagjának. Valódi, 
leplezetlen boldogság a hordozás!

Kósa Kata, babalélek.hu



12 UTAZÁS
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
21.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS

NANIA BEFIX ANIMALS GYEREKÜLÉS

DISNEY I-MAX
GYEREKÜLÉS- 0-18 kg-ig használható

- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható övfeszítés

- 9-36 kg-ig használható
- központi övfeszítővel
- 7 fokozatban állítható 
  fejtámla
- duplán párnázott
- levehető huzat
- lehajtható kartámasz
- dönthető

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

DISNEY BEONE GYEREKÜLÉS

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

- 0-13 kg-ig használható
- puha párnázott belsőrész
- 3 pontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel





14 HIGIÉNIA

MALTEX KÁD  

THERMOBABY AQUABABY 
DŐLÉSGÁTLÓ

MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

MAGAZIN ÁR:
649 Ft

- magas hát- és kartámla
- mindkét oldalon fül 
  és tapadókorong 
- csúszásmentes felület
- 3 játékkal
- kerekített forma

MAGAZIN ÁR:
4.190 Ft

MALTEX BILI  

MAGAZIN ÁR:
399 Ft

AQUELLA KIDS BABY 
VITAMIN NEDVES TÖRLŐKENDŐ

Ergonómikus kialakítású, mintás, műanyag bili. 

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

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

- 90 darabos kupakos törlőkendő
- egységár: 4,43 Ft/darab



AQUELLA NEDVES 
TÖRLŐKENDŐ   

BABYONO FÉSŰ-KEFE 
TERMÉSZETES SÖRTÉKKEL

MAGAZIN ÁR:
79 Ft

AQUELLA FASHION 
BABY FÜLTISZTÍTÓ
Fül, szem és orr 
tisztítására alkalmas, 
rugalmas, tartós 
és praktikus. 60 
darabos kiszerelés. 
Egységár: 
3,31 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:
199 Ft

MOMERT ELEMES 
VÍZÁLLÓ ORRSZÍVÓ

MAGAZIN ÁR:
9.990 Ft

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

DR BENNY LED-ES ORRSZÍVÓ

- antisztatikus
- a fésű fogai lekerekítettek
- a kefe masszírozza a fejbőrt
- cikkszám: 563

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

Nagyon 
csendes

Az éjszakai orrszívás nagyon macerás dolog, főleg, ha 
a gyerkőc fél az orrszívótól. Ezért fejlesztettük ki a 
kedves elefánt formájú orrszívóból a világítós, LED-es 
változatot. Segítségével könnyen és hetékonyan tudjuk 

éjszaka is eltávolítani a váladékot. 

Tartozékok: flexibilis szipka, szívócső, praktikus 
textilzsák a tároláshoz, USB töltőkábel, használati 

utasítás, orrspray, tisztítókefe.

AJÁNLOTT 
FOGY. ÁR:

19.990 Ft

- több típusban
- 15 darabos
- egységár: 5,26 Ft/darab
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Pedig rengeteg változáson megy át a női test ebben az 
időszakban, ami néha zökkenőmentesen történik, de 
nagyon sokszor extra odafigyelést igényelne. A gátizom 
egészségére, rehabilitációjára szerencsére mostanában 
már sokszor felhívják a figyelmet, azonban arról még 
mindig nem esik elég szó, hogy mi történik a hasizommal.

A várandósság ideje alatt sok kismamánál sérül az egye-
nes hasizom, eltávolodik egymástól a hasizom találkozási 
pontjánál. A has közepén egy összefonódott kötőszövet 
(linea alba) található, ami összeköti a hasizom két oldalát 
(izmos has esetén ezeknél látjuk a függőleges csíkokat, 
illetve a kockás has kockáinak szélét is ezek határozzák 
meg). Ez a kötőszövet gyakran sérül a várandósság idején. 
A szétnyílt hasizom nem csupán esztétikai problémát je-
lent, hanem egyéb gondokat is okozhat. Például a hasizom 
gyengébb lesz, ezért támasztó funkciója is megszűnik, na-
gyobb terhelés jut a gerincre, illetve a gerinc melletti iz-
mokra, amik életmódunkból fakadóan általában gyengék.
Nem minden esetben nyílik szét a hasizom a linea alba 
mentén, viszont a várandósság nagyon igénybe veszi, erő-
sen megnyújtja a hasizmokat, így fokozottan kell figyel-
nünk azokra, hogy újra erősek legyenek, ismét el tudják 
látni támasztó szerepüket.

Ha az hasizom sérül – akár szétnyílik, akár csak fokozot-
tan megnyúlik – sajnos nem tudja ellátni ezt a támasztó 
feladatot, amely megnehezíti az anyukák életét, hiszen a 
várandósságnál is nagyobb terhet ró a testre a szülés utá-
ni időszak, például amikor a babát emelgetjük ki-be a kis-
ágyból. Amíg nincs probléma, észre sem vesszük, milyen 
gyakran dolgozik a hasizom ;) A fokozott terhelés miatt 
azonban komoly betegségek is kialakulhatnak (pl.: sérv, 
inkontinencia), melyek mellett az esztétikai szempontok 
eltörpülnek.

Azonban ha megtanuljuk helyesen használni az izmain-
kat, illetve megfelelő gyakorlatok segítségével megerősít-
jük őket, akkor az izmok közötti rés minimálisra csök-
kenthető, így újra tökéletesen funkcionálhat.
Mindenképpen érdemes a szétnyílt hasizommal foglalkoz-
ni, rendbe hozni, mert ha elhanyagoljuk, lehet, hogy sú-
lyos, de legalábbis zavaró következményei lehetnek:

– több feladat hárul a hátizmokra, derékfájás,  
  súlyosabb esetben gerincsérv is kialakulhat
– a szétnyílt hasizom mentén sérv alakulhat ki
– vizelettartási problémák alakulhatnak ki, mivel a  
  medencefenék izomzata és a mély hasizmok szoros  
  együttműködésben dolgoznak a méhsüllyedéses és  
  inkontinencia problémák elkerüléséért
– emésztési gondok is előfordulhatnak, mivel az izmok  
  munkáját részben a kötőszöveteknek kell átvenniük,  
  így eredeti feladatukban már nem tudnak olyan  
  jól teljesíteni
– esztétikai problémákat okoz, amellett, hogy nem  
  lapos a has, minden egyes elfogyasztott falat  
  meglátszik azonnal

HASIZOM ERŐSÍTÉSE 

A SZÜLÉS UTÁN
A várandósság idején minden a kismamáról szól, az 
orvosok vizsgálódnak, cikkeket olvasunk arról, mi a 
normális, mire kell figyelni, mik az intő jelek, hogy 

valami nincs rendben. A szülés után azonban a figye-
lem általában csak és kizárólag a babára terelődik, ők 

kerülnek a középpontba, az egészségügy szemében már 
csak ő létezik és örülhetünk, ha az anyuka hogyléte felől 

legalább a szomszéd néni érdeklődik.



- használata csökkenti a lapos fej szindróma kialakulását, mert 50%-kal 
  csökkenti a koponyára nehezedő nyomást, 80%-kal növeli az 
  alátámasztási felületet
- a gyermek fejét és gerincét természetes helyzetben támasztja alá
- lapos, anyaga lyukacsos, könnyű, átlélegző, nem zárja el a légutakat
- a párna és huzata is szellőző, csökkenti a hő megrekedését, elvezeti 
  a nedvességet és növeli a légáramlást
- a huzat kifordítva 40 °C-on mosható, szárítógépbe tehető
- csecsemőpárna: 30x20x3,5 cm, babapárna: 40x23x3,5 cm, 
  gyermekpárna: 50x30x5,5 cm

MAGAZIN ÁR:
11.990 Ft

FERRARI PELENKÁZÓTÁSKA

CLEVAMAMA PÁRNA TÖBB TÍPUSBAN

BABAPÁRNA

GYERMEKPÁRNA

CSECSEMŐ
PÁRNA

MAGAZIN ÁR:
7.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
5.690 Ft

MAGAZIN ÁR:
6.190 Ft

- univerzális pelenkázótáska
- vállon hordható
- babakocsira rögzíthető
- tartozék pelenkázólap

KIK AZ IGAZÁN VESZÉLYEZTETETTEK, 
KIKNÉL A LEGGYAKORIBB A 
SZÉTNYÍLT HASIZOM KIALAKULÁSA?

Sajnos a hasizom sérülését nem igazán 
lehet megelőzni, túl sok olyan tényező 
van, amit nem tudunk befolyásolni, de 
vannak rizikófaktorok, mint például ha 
jelentős súlynövekedés következik be a 
várandósság idején, többedik terhesség-
ről van szó, illetve két baba közt rövid 
idő telik el. Az ikerterhesség és a foko-
zott ágyéki homorulat miatti extra ter-
helés szintén növeli a szétnyílt hasizom 
(diastasis recti) kialakulását. 

HOGYAN TUDOD MEGVIZSGÁLNI, 
HOGY RENDBEN VAN-E A HASIZOM?

Helyezkedj el hanyatt fekvésben, húzd 
fel a lábakat talptámaszig és végezz egy 
hasprést. Ujjaiddal vizsgáld meg, folyto-
nos-e a hasizmod. A köldöködtől indulva 
próbáld meg az ujjaiddal benyomni a ha-
sad óvatosan. Azt is vizsgáld meg, milyen 
hosszú a szétnyílás, illetve azt is, milyen 
széles, hány ujjad fér be az esetleges nyí-
lásba. (Szülés után nem érdemes azonnal 
vizsgálódni, mert pár hétig még magától 
is zárul az izom, ezért pár hetet várjunk 
a vizsgálattal, hogy ne rémítsük meg sa-
ját magunkat feleslegesen.)

Ha azt tapasztalod, hogy a hasizmok 
eltávolodtak egymástól, nem kell két-
ségbeesni, tornával és életmódváltással 
a legtöbb esetben helyrehozhatóak a 
problémák, a műtét az esetek rendkívül 
magas százalékában elkerülhető. 

Van, hogy a torna és a megfelelő test-
tartás és életmód elsajátítása elegendő a 
rehabilitációhoz, időnként szükség lehet 
(vagy csak kényelmesebb úgy) kinesio 
tape-pel való megtámogatásra is. A két 
módszer, a torna és a kinesio tape sze-
rintem tökéletesen kiegészíti egymást és 
gyors eredményeket lehet elérni. 

A lényeg, hogy nem szabad beletörődni a hasizom gyengeségébe, az ebből 
fakadó problémákba. Lehet, hogy sokan legyintenek  és azt mondják, ez 
„normális”, gyerek után már senki nem lesz ugyanolyan, de nem „normális”, 
csak „gyakori” az ilyen állapot, nem kell beletörődni, hiszen nagyon sokat 
lehet rajta javítani némi tornával és odafigyeléssel.

Máté Noémi, gerinctréner, 
Pilates és LoveYourBelly oktató

matenoemi.hu

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
390 Ft

BABYONO PUMPÁS 
MELLSZÍVÓ 

BABYONO SZIVACSOS 
ÜVEG- ÉS CUMIMOSÓ KEFE
- szivacsos végével könnyen 
  eltávolítható a szennyeződés
- a kisebb kefe alkalmas az  
  etetőcumik hatékony
  tisztítására
- cikkszám: 720

- BPA-mentes anyagból
- kényelmes, ergonomikus kialakítású
- diszkrét
- könnyen szét- és
  összeszerelhető
- cikkszám: 048

BADABULLE HŐBOX
- melegen tartja a baba ételét
- könnyen szállítható
- cikkszám: B043302 MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

MAM KÉZI MELLSZÍVÓ 
CUMISÜVEGGEL
Különösen kellemes és egyszerű a kézi mellszívóval a tejet lefej-
ni. A beállító keréknek köszönhetően a leszívás erősségét köny-
nyen és egyénre szabva lehet beállítani. Egészen jobbra fordítva 
gyorsan és sok tejet lehet lefejni. Az állítható tölcsér a puha be-
tétekkel enyhén be van hajlítva és körbe lehet forgatni. A tölcsér 
puha betétei biztonságos tartásról gondoskodnak és a bőrön 
kellemes érzetet keltenek. A kézi mellszívó csak négy részből 
áll. Ezért az összeszerelése és a tisztítása különösen könnyen és 
gyorsan megy.

 KERESD A KEDVEZŐ 
ÁRÚ BABAETETÉSI 

ESZKÖZÖKET 
BABABOLTUNKBAN!

DISZKRÉT

MEGOLDÁS



BADABULLE ROBOTGÉP

Megmelegíthetjük az anyatejet, a tápszert és az üve-
ges bébiételt. Megpárolhatjuk a zöldségeket, húsokat, 
gyümölcsöket. Összeapríthatjuk a zöldségeket, húso-
kat, gyümölcsöket. Felolvaszthatjuk vele a lefagyasz-
tott ételt. Házilag készített bébiétel kevesebb, mint 
15 perc alatt!

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

Praktikus: 2 gombbal vezérelhető minden funkció, 
a baba minden ételét könnyedén elkészíthetjük vele. 
Jelzi, amikor az étel elkészült, a tartozékokat rende-
zőfiókban tárolhatjuk.

Baby Station 4 in 1 
multifunkciós robotgép

Egyszerű 
HASZNÁLAT



20 VÁSÁR
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

LANSINOH 2 AZ 1-BEN ELEKTROMOS DUPLA MELLSZÍVÓ
TÖBB TEJ KEVESEBB, MINT FELE IDŐ ALATT
Egyes mellszívóként is használható. 8 szívás-
erősség mindkét fázisban. 3 különböző szívás-
ritmus közüli választással maximalizálható a 
lefejt anyatej. 2 db standard és 2 db extra nagy 
méretű szívófejből választhat, hogy hatékonyabb 
tejürülést érjen el.

ÁLLÍTHATÓ 2 FÁZISÚ 
JAPÁN TECHNOLÓGIÁVAL:
Stimuláló fázis: gyors, kis szívóerő beindítja 
a tejleadó reflexet.                                   
Fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő 
a maximális tejleadásért.

AZ ETETŐCUMIK EGYEDÜLÁLLÓ 
TULAJDONSÁGAI:
Rendkívül puha, nyúlékony szilikon, segít 
fenntartani a bevált szopási módot. Csak a baba 
szívására ürül, ezért fogorvosok is ajánlják.

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT 
KORASZÜLÖTT, KIS SÚLYÚ, IKER, 
GYENGE SZOPÁSI KÉSZSÉGŰ, 

BETEG BABÁK ESETÉN!

BADABULLE ELEKTROMOS 
STERILIZÁLÓ

BADABULLE 
CUMITARTÓ TÁSKA  
Az élénk színű cumitartó 
táska praktikus társ a babás 
utazások, kirándulások során. 
Több színben kapható. 

MAGAZIN ÁR:
1.590 Ft

- 9 perc alatt sterilizál
- akár 5 standard méretű 
  vagy széles nyakú 
  cumisüveget képes 
  egyszerre sterilizálni
- automatikusan lekapcsol
- BPA mentes
- a fogója soha nem 
  melegszik fel, így 
  nem okoz égést
- cikkszám: B003001

MAGAZIN ÁR:
42.990 Ft

MI AZ ÉS MIÉRT KÁROS A BPA?
A BPA (Bisphenol A) az egyik legelterjedtebb mű-
anyagipari alapanyag, régebben megtalálható volt 
az étel- és italtárolásra alkalmas műanyag edények-

ben, így a cumisüvegekben is.  

BPA kitettség a kutatások alapján felelőssé tehető 
például a rákos megbetegedésekért, a cukorbeteg-

ség kialakulásáért, pajzsmirigy zavarokért, szívbe-
tegségekért, asztmáért, pajzsmirigy rendellenessé-
gekért, továbbá hormonális problémákért, születési 

rendellenességekért és viselkedési zavarokért.

NAGY
KAPACITÁS

MAGAZIN. ÁR:
9.990 Ft



Ivástanuló termékeink támogatják a babák fontos fejlődési lépéseit. Egyedül inni egy hatalmas 
kaland a babák számára. 

A MAM figyelemmel kíséri azt, ahogy a babák megtanulnak pohárból inni, ami fontos része a baba 
fejlődésének.

A MAM Starter Cup lehetőséget biztosít a babák számára, hogy maguk irányítsák, milyen gyorsan 
igyanak. A pohár könnyű súlya és ívelt oldala segít, hogy a pici kezek könnyen megtarthassák.

Otthon vagy útközben, minden helyzetben jól használható.
Ha többet szeretne megtudni a ivástanuló poharainkról, és hogy miért is illeszkednek tökéletesen 
a babák fejlődéséhez, látogassa meg honlapunkat!

A MAM IVÁSTANULÓ POHARAKKAL 

a babák megtanulnak
önállóan inni. 

Nézzétek csak,
már tudok 
egyedül inni!

Jól felkészültünk mindenre: MAM Training poharak minden korosztálynak

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

Csapatmunka a maximális biztonságért:
csak egészségügyi szakértőink
jóváhagyása után állnak rendelkezésre
termékeink a babák számára.

ORVOSSZAKÉRTŐKKEL KÖZÖSEN FEJLESZTVE

Starter Cup Learn To Drink Cup Fun To Drink Cup Sports Cup

4+
hónap

6+
hónap

8+
hónap

12+
hónap

MAM Ivástanuló 148.5x210mm.indd   1 15/02/16   18:28
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22 ETETÉS

Szeptembertől a közösségi élet is megkezdődik. 
Lesznek, akik idén mennek először bölcsödébe, 
óvodába vagy éppen iskolába, ami elég nagy mi-
nőségi váltást jelent mind az ő életükben, mind a 
családjukéban. Természetesen ez lelkileg is kihat a 
gyerekekre. Az új bölcsisek és ovisok újfajta környe-
zetbe kerülnek, kiszakadva a családi idillből. Most 
kell először elválniuk az Édesanyjuktól, rengeteg új 
érzést megtapasztalniuk, többek között azt is, hogy 
bármennyire is szerető, gondoskodó a dadus néni 
vagy az óvó néni, több gyerek között kell megosz-
tania a figyelmét, szeretetét; és bizony leszek olyan 
gyerekek, akik majd pont azzal a játékkal akarnak 
játszani, amivel a mi szeretett gyermekünk. A le-
endő kisiskolások életében szintén óriási a váltás. 
De gondoljuk a már közösségi életet megtapasztalt 
gyerekekre is, bár nekik nem az ismeretlennel kell 

IMMUNERŐSÍTÉS

szembenézniük, mégis kell egy kis idő, hogy a hosz-
szú vakáció után visszaszokjanak, ráadásul vannak 
olyanok, akiknek a kistestvére még otthon marad.    

Ha az immunrendszer megfelelően működik, töké-
letes védelmet nyújt a kórokozókkal szemben, és 
sikeresen távolítja el a szervezetben lezajló folya-
matok során keletkezett szabadgyököket, a szer-
vezetbe bekerülő káros anyagokat. Nem kellenek 
külső okok - kórokozók – vírusok, baktériumok, 
környezetszennyezés stb. hogy az immunrendszer 
legyengüljön.  A fentiekhez hasonló stresszhelyzetek 
is hatnak az immunrendszerre, és mivel a stressz az 
egyik legnagyobb ellensége, jelentősen le is tudják 
azt gyengíteni. 

Ha az immunrendszer működése megbomlik, ak-

Felkészülés az őszre
Még javában tombol a nyár, hamarosan azonban beköszönt az ősz, és feltehetően 
egy kellemes vénasszonyok nyara után jön a hűvös, hideg idő, amikor legyengül a 
szervezetünk, és támadnak a vírusok és baktériumok. Ezzel mindannyian tisztában 

vagyunk, ezért én most egy kicsit másra szeretném felhívni a figyelmet. 
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CAM PAPPANANNA ETETŐSZÉK
- újszülött kortól pihenőszékként, 
  6 hónapos kortól etetőszékként használható
- 8 magasságba állítható
- a háttámla 4 helyzetbe dönthető
- a lábrész 3 pozícióba állítható
- kényelmes, puha huzat
- 5 pontos biztonsági öv
- könnyen tisztán tartható
- egy kézzel, könnyen összecsukható

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

kor betegségek alakulnak ki, hogy 
ez ne következzen be, szeretnék 
megosztani néhány jó tanácsot: 

A gyerekek szervezetét még a 
”bőség” időszakában töltsük fel 
mindenféle természetes vitamin-
nal, ásványi anyaggal, enzimekkel 
stb. – egyenek jó sok színes zöld-
séget és gyümölcsöt – fekete bo-
gyós gyümölcsök és a sötét leve-
les zöldségek különösen jótékony 
hatásúak

Készítsünk nekik halételeket (ma-
gas Omega 3-6 zsírsav tartalmú) 
és lencsét (magas cinktartalmú)

TÖREKEDJÜNK REFORMTÁPLÁL-
KOZÁSRA ÉS MINIMALIZÁLJUK A 
FEHÉR, FINOMÍTOTT TERMÉKE-
KET (CUKOR, LISZT, SÓ)

Főzés helyett inkább pároljunk, 
úgy a hatóanyagok kevésbé sérül-

nek, és nem öntjük ki a „lényeget”. 
Bő olajban sültek helyett kíméle-
tesebb sütési módokat válasszunk 
– sütőben sütés, serpenyőben, 
roston sütés. 

Figyeljünk oda a megfelelő meny-
nyiségű és minőségű folyadékfo-
gyasztásra.

MOZOGJANAK JÓ SOKAT  
A SZABAD  LEVEGŐN. 

Hatásos immunerősítők: 
bíborkasvirág (echinacea), csipke-
bogyó, bodza, hagyma, fokhagy-
ma, torma, fahéj, gyömbér és méz 
stb. Fontos, hogy vegyük figyelem-
be az életkori sajátosságokat és az 
allergizáló hatást. 

Fontos még a bélflóra rende-
zés (főleg antibiotikumos ke-
zelés, emésztőszerv-rendszeri 
problémák után, vagy krónikus 

megbetegedések esetén!), ugyan-
is az immunrendszer 80%-a a  
bélrendszerben van!

GONDOSKODJUNK A GYEREK 
MEGFELELŐ PIHENÉSÉRŐL IS.

Immunfokozó alternatív módsze-
rek a teljesség igénye nélkül: víz 
és légterápiák, masszázsok – bébi/ 
thai masszázs, reflexológia, akup-
resszúra, akupunktúra, Bach vi-
rágterápia és a homeopátia.

Olyan lelki problémák esetén, amit 
mi magunk már nem tudunk meg-
oldani, ne szégyelljünk szakember-
hez fordulni és segítséget kérni. 

Sikeres őszi felkészülést kívánok, 
és sok sikert a közösségi életbe 
lépőknek:

Mádai Andrea 

reflexológus, természegyógyász 

kétgyermekes anyuka



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
24 ETETÉS

MAGAZIN ÁR:
13.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
32.990 Ft

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG 

BABYONO ANYATEJTÁROLÓ 
TASAK 20 DARAB 
PLUSZ MÉG 20 SZÁZALÉK 

LANSINOH 2 FÁZISÚ 
PROFESSZIONÁLIS 
ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

Könnyű, műanyag babatállal, vidám min-
tával. A babatál levehető, így használható 
gyerekmérlegként is vagy akár háztartási 
mérlegként.

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

- 100 ml anyatej tárolására alkalmas
- hűthető, fagyasztható
- BPA mentes
- speciális kialakításának
  köszönhetően megáll
- 20 db/csomag
- egységár: 82,92 Ft/darab
- cikkszám: 1039

ÁLLÍTHATÓ 2 FÁZISÚ JAPÁN TECHNOLÓGIÁVAL:
Stimuláló fázis: gyors, kis szívóerő beindítja
a tejleadó reflexet.                                   
Fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő a maximális 
tejleadásért.

- 6 szíváserősség mindkét fázisban
- Különleges puha szilikon szívófeje hatékony szívást
  biztosít a mellbimbó kíméletével, ezért érzékeny
  mellbimbójú édesanyáknak különösen ajánlott

AZ ETETŐCUMI EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGA: 
Rendkívül puha, nyúlékony szilikon, segít fenntartani a 
bevált szopási módot. Csak a baba szívására ürül, ezért 
fogorvosok is ajánlják.

LEVEHETŐ

babatállal

TOVÁBBI MINŐSÉGI 
TERMÉKEK KAPHATÓAK 
A BABABOLTUNKBAN!



CUMISÜVEGEK

A babákkal 1958 óta

10

OBSZERVATÓRIUM

BABA KUTATÓKÖZPONT*összhangban a hatályos jogszabályokkal

4 hónapos kortól

3-lyukú gyors folyású szilikon
330 ml 4hó+

2 hónapos kortól

2-lyukú közepes folyású szilikon
250 ml 2hó+

1.490 Ft
MAGAZIN ÁR:

Újszülött kortól

Döntöttnyakú cumisüveg a hasfájás 
elkerüléséért. Dupla hasfájásgátló-szelepes 
1-lyukú normál folyású szilikon
                     250 ml 0hó+

2.190 Ft
MAGAZIN ÁR:

1-lyukú normál 
folyású szilikon 
150 ml 0hó+

1.390 Ft
MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft
MAGAZIN ÁR:

mindenütt,  ahol csak baba van



MAGAZIN ÁR:
2.490 Ft

NATTOU PLÜSS ELŐKE

BABYONO SZÉLES NYAKÚ 
HŐÁLLÓ ÜVEG CUMISÜVEG

TRENDY MOMMY 
SZOPTATÓS MELLTARTÓ

MAM MIKROHULLÁMÚ 
STERILIZÁLÓ

MAGAZIN ÁR:
6.990 Ft

- magas minőségű boroszilikát üvegből készül
- ellenáll a magas és az alacsony 
  hőmérsékletnek is
- könnyebbek a hagyományos üvegnél
- cikkszám: 1341 és 1342

240 ML-ES:
1.990 Ft

120 ML-ES:
1.790 Ft

26 ETETÉS

- nincs bőrirritációt okozó varrás vagy merevítés
- egy kézzel kioldható kapocs
- higiénikus, antiallergén, antibakteriális
- megfelel az Öko-Tex szabványnak
- különleges anyagnak
  köszönhetően nincs 
  kellemetlen izzadás

MAGAZIN ÁR:
2.990 Ft

- 6 üveget tud sterilizálni 5 perc alatt 
- a zárt sterilizátorban 24 óráig steril marad
- lecsöpögtető funkcióval
- hideg vizes sterilizálásra alkalmas
- fogóval a fertőtlenített alkatrészek kivételére
- 1 darab MAM Anti-Colic 160 ml-es cumisüveggel

SZÍNEK:
- S/M bézs
- S/M fekete
- S/M fehér

TÖBB SZÍNBEN

Segít az etetések közben ez a 
pihe-puha előke. Tépőzárral 
könnyen felhelyezhető. 
30 fokon mosható. Mérete: 
38 x 26 cm. Több mintával 
kapható. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2017. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

DREWEX KUBA KISÁGY NATÚR
- 60 x 120 cm babaágy
- 2 db rács kivehető
- 3 pozícióban állítható
  fekvőfelület
- a matrac nem tartozék
- 100% fenyőfából

MAGAZIN ÁR:
1.690 Ft

MARKO FALIDEKOR

MAGAZIN ÁR:
590 Ft

- habszivacs
- öntapadós

- matrica
- öntapadós
- több mintával

MARKO REPCSIK 
FALIDEKOR



MAGAZIN ÁR:
4.990 Ft

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
PUHA 3 OLDALÚ 50*70

BABYONO UNIVERZÁLIS 
ZÁR 2 DARABOS

CEBA PELENKÁZÓ LAP 
MEREV 3 OLDALÚ 50*80

MAGAZIN ÁR:
990 Ft

- szekrényen, fiókon, hűtőn, WC-n használható
- kétoldalú ragasztóval rögzíthető
- 2 darabos, egységár: 495 Ft/db
- cikkszám: 953

- mérete: 50x80 cm
- vidám és színes merevhátú pelenkázó lap
- vastag és puha borítása könnyedén  
  takarítható és letörölhető

Mobil 
légzésfigyelő
-hasi légzőmozgás figyelés
-alacsony légzőmozgásszám riasztás

-15 mp légzéskimaradás után rezeg,  
  20mp után riaszt

-hypoallergén orvosi műanyagból  
készül

-bluetooth kapcsolat a telefonhoz
-applikáció telefonra, ingyen letölthető

-érzékeli és továbbítja a baba 
testhőmérsékletét 49990,-

54990,-
bevezető ár:  

Légzésfigyelés     Rezgés         Riasztás       App           Mozgás         Hőmérséklet

- mérete: 50x70 cm
- PVC bevonatú
- könnyen tisztán tartható
- sík kialakítású, pelenkázó
  szekrényekhez ajánlott

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft
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Mikor a baba mászni kezd, tudatára ébred, hogy 
olyan helyváltoztatási módszer képességéhez jut, 
melynek segítségével képes önállóan felfedezni 
szűkebb környezetét, a babaszobát, majd később 
az egész lakást. 

A MÁSZÁSI PÓZ FEJLŐDÉSE A TÉRDEK 
ÉS KEZEK ÜGYES HASZNÁLATÁVAL 
PÁROSULÓ EGYENSÚLYÉRZÉK 
KIFINOMULÁSÁVAL KEZDŐDIK. A MÁSZÁS 
KIVÁLÓ TESTGYAKORLÁS, A KÉSŐBBI, 
JÁRÁS KÉPESSÉGÉNEK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES IZMOK FEJLŐDÉSÉHEZ VEZET, 
MELYRE NAGY SZÜKSÉGE VAN A BABÁNAK, 
DE NEM MINDEGY, MILYEN FELÜLETEN, 
MILYEN BURKOLATON.

 
Az allergiás megbetegedések száma az elmúlt 
két évtizedben rohamosan emelkedett, 
és ezen belül sajnos egyre magasabb az 
allergiától szenvedő gyermekek száma. A 
probléma felderítésére komoly kutatások 
folynak, egyelőre részeredményekkel, melyeket 
figyelembe véve valószínűsíthető, hogy jelenleg 
a leghatékonyabb védekezés a megelőzés. 
 
Környezetünk a legnagyobb igyekezettel tisztán 
tartva sem portalan, az atkák pedig előszeretettel 

MILYEN PADLÓT 
VÁLASSZUNK 

A BABASZOBÁBA?
Amikor a baba mászni kezd, előnyére válik, 

ha fából készült, természetes, minőségi 
padlóburkolaton teszi azt.

szaporodnak porban, és ürülékükkel 
allergiát okozhatnak. Talán legjobb 
lenne száműzni lakásunkból minden 
porfogót, de tudjuk, sajnos ez 
lehetetlen, de minimalizálhatjuk a por 
forrását; a padlószőnyeggel borított, 
porral szennyezett és maradéktalanul 
nem tisztítható felületeket. A por 
és a porral együtt lebegő allergén 
részecskék padlófűtés esetén 40-60 
cm magasságban koncentrálódnak. 
Ebben a légtérben játszanak legtöbbet 
gyermekeink, és fekvőhelyünk átlagos 
magasságából fakadóan ugyanitt 
töltjük éjszakáinkat is, folyamatos 
veszélynek kitéve magunkat. 
 

A fából készült padlóburkolatok 
hagyománya évszázadokra tekint vissza, 
anyaguk, természetességük, esztétikai 
és minőségi tulajdonságaik által váltak 
közkedveltté. Allergiás tüneteket nem 
váltanak ki, antisztatikus tulajdonságuk 
következtében könnyedén tisztán 
tarthatóak, és a természet szépségét, 
melegét varázsolják otthonunkba. 
 

A valódi fából készült 
padlóburkolatoknak, parkettáknak 
rendkívül jó a hő- és hangszigetelésük. 
Változatos, páratlanul gazdag 
mintázatukból és színvilágukból 
fakadó esztétikai értékük mellett 
óriási előnyük az egyéb burkolatokkal 
szemben, hogy az esetleges sérülések 
javíthatóak, és szükség szerint többször 
is teljes mértékben felújíthatóak az 
eredeti minőség eredményével. A 
padlók, parketták alkalmazása jó 
szívvel ajánlható az egész lakásba, 
különösen a gyermekszobába! 



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.
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MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

TAF TOYS 
FELHÚZÓS SZÉLFORGÓ

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
15.990 Ft

BABY MIX BÉBIKOMP 2 IN 1

TAF TOYS KOOKY PYRAMID 
CSÍPTETHETŐ PIRAMIS

NATTOU PLÜSS 
JÁTÉK 36 CM-ES

Különböző tapintású anyagok, 
színes élénk vidám színek jel-
lemzik. Könnyen feltehető a 
babakocsira, bébihordozóra, 
babaágyra. Cikkszám: 11325

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

- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- 36 cm-es magasság
- több kedves figurával

MAGAZIN ÁR:
4.690 Ft

- lapra összecsukható
- kettő funkciós
- zenélő panellel
- járássegítőként használható

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

A szuper játékokat  
keresd a bababoltunkban!



NATTOU PLÜSS
SÍPOLÓ

MAGAZIN ÁR:
3.990 Ft

TAF TOYS JÁTÉKKOCKA 
KOOKY CUBE

FILLIKID PLÜSS 
TRAPÉZ EGÉR

MAGAZIN ÁR:
1.990 Ft

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL NEWBORN GYM

MAGAZIN ÁR:
16.990 Ft

MAGAZIN ÁR:
2.690 Ft

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

- újszülött kortól használható
- puha, plüss anyagból
- tépőzárral rögzíthető a 
  legtöbb hordozóra és kiságyra
- cikkszám: 370-401

- puha, plüss anyagból
- több színben és figurával
- sípoló hangot ad

Színes, nagy méretű játszószőnyeg, különböző figurákkal, 
zenélő labdával és játékhíddal.

- felhajtható oldalú szőnyeg levehető játékhidakkal
- szétnyitva nagy mászószőnyeg, míg az oldalait felhajtva igazi kuckó
- kényelmes, puha anyag
- levehető figurák, önállóan is használhatóak
- könnyen tisztítható játszószőnyeg
- mérete: kinyitva 90 x 90 cm
- cikkszám: 11955



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

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

Reklámtervezés: 
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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 2017. szeptember 1. és október 31. között érvé-
nyesek, 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:
59.990 Ft

WOMAR BUNDAZSÁK 
BABAKOCSIBA

FERRARI N50 
BABAKOCSI
- 5 pontos biztonsági öv
- állítható bolygókerekek elől
- levehető kapaszkodó
- nagy bevásárlókosár
- könnyű súlyú
- kompakt méretűre 
  csukható
- a háttámla dönthető
- külön megvásárolható  
  bébihordozó csatlakoztatható hozzá

- beköthető babakocsiba  
  és hordozóba
- kapucni formájában  
  össze lehet patentolni
- plüss anyagból

CLEVAMAMA 
ERGONOMIKUS 
5 POZÍCIÓS 
BABAHORDOZÓ
A Nemzetközi Csípődiszplázia 
Intézet ajánlásával megkapta az 
„egészséges csípő” védjegyet. 

- 3,5 kg-tól 15 kg-ig használható
- minden hordozási helyzetben 
  ideális
- elősegíti az egészséges 
  gerincfejlődést
- széles deréktámasz 

MAGAZIN ÁR:
6.490 Ft

- kipárnázott vállpántok két
  irányba állíthatók 
- háton keresztben megkötve is viselhetők
- 15 kg-ig vagy afelett is használható önállóan, ültető pozícióban

MAGAZIN ÁR:
29.990 Ft

POZÍCIÓK: elől befelé néző hordozás, 
elől kifelé néző hordozás, háton hordozás, 
oldalt hordozás, ültető pozíció



- az alsó tároló rész zárható
- tömör kerekű
- oldalt két teleszkóppal rendelkezik
- mózeskosár beépített szúnyoghálóval
- állítható tolókar magasság
- lapra csukható
- bármilyen terepre alkalmas
- csapágyas kerekek
- két irányban rögzíthető sportrész
- szellőzőrendszerrel ellátott kupolatetők
- fényvisszaverő betétek a huzaton
- dönthető fekvőfelület a mózeskosárban
- a karfa résznél plusz kicsúszásgátló pánt
- több színben kapható

- pelenkázótáska
- esővédő fólia
- fejszűkítő betét a hordozóban
- izzadásgátló betét a hordozóba  
  és a sportrészbe
- lábzsák a mózeshez és a sportrészhez

ÚJDONSÁG
SZUPER

BEVEZETŐ ÁR

HAMAROSAN

TARTOZÉKOK

ZIPPY VIVA
3 IN 1 BABAKOCSI

KERESD A BOLTOKBAN!




