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Nem kell 
kompromisszumot kötnöd! 

A CAM megalkotta azt a babakocsit, ami min-
dezt egyben nyújtja neked. A kompakt méretű, 
hihetetlenül könnyű vázra ugyanolyan méretű 
tartozékokat tehetsz, mint a nagyokra, így le-

het egy luxus városi babakocsid.

Cam Fluido – legyen tiéd a világ!

Mindent tud, amit a nagyok.
Képzeld el, hogy álmaid babakocsija mindent tud. Tágas mózeskosárban pihenhet az újszülött babád, 

később kényelmes, széles, megfordítható sportrészben fedezheti fel a világot, a hozzá tartozó autósülés 
egyetlen mozdulattal rögzül a vázon, álomszép megjelenésű, egyetlen esővédő elég, hogy bármelyik 

tartozékban megóvja a babádat, és egy igazán trendi pelenkázótáska is a tiéd lehet. A váz ultrakönnyű és 
stabil, és összecsukva a legkisebb autóba is befér. Elképzelhetetlen, ugye?



impresszum
Kiadó: Matti Kft. és Partnerei

Cím: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.
Tel.: 06/23 887-410

Ügyvezető: Viszokai János

Felelős szerkesztő: Reisner-Németh Klára
E-mail: hirdetes@matti.hu
Nyomás: Oláh Nyomda Kft.
Cím: 1211 Budapest, Központi út 69-71.
Az újságban szereplő árak 2014. január 15. és február 28. között ér-
vényesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban fog-
lalnak. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékek 
műszakilag,  ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges 
helyesírási, ill. nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni. Kér-
jük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek 
az ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos terve-
zésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet követ-
keztében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük 

szíves elnézésedet.

Kedves Olvasó!
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a Szerkesztő

Megint új évet kezdünk. Ugye, milyen hihetetlen? 
Számunkra is, az pedig még inkább, hogy ez már a 
negyedik évada lesz a magazinunkat. Az elmúlt há-
rom évben ez a magazin közel egymillió anyukához 
jutott el, ezért ezúton is szeretnénk megköszönni 
minden kedves olvasónknak, hogy velünk tartottak.

Az új évben új lendületet veszünk, mi is tettünk 
fogadalmakat, vannak nagy álmok, amiket szeret-
nénk megvalósítani, és vannak dolgok, amiket sze-
retnénk, ha továbbra is így maradnának. 

Ilyen ez a magazin is, szeretnénk még nagyon soká-
ig eljutni a hasábjain keresztül a családokhoz, ma-
mákhoz, babákhoz, és reméljük, hogy még hosszú 
ideig adhatunk tippeket, tanácsokat, ötleteket és 
mutathatunk újdonságokat az olvasóinknak.

Így lesz ez most is, hiszen nagyon készültünk az 
új évre. Hoztunk néhány könnyű receptet a hónap 
végére, amivel visszazökkenhetünk az ünnepi va-
csorák után, válaszoltunk a babaszoba berendezé-
sével kapcsolatos olvasói kérdésekre, vannak szuper 
ötleteink a farsangoláshoz, beszélgetünk a babák 
vitaminigényéről, szakértőnk pedig egy fontos té-
mát, az apás szülést hozta el nekünk.

Természetesen az új esztendőt nem kezdhetjük el 
anélkül, hogy ne lenne néhány kihagyhatatlan aján-
latunk és újdonságunk, ezért érdemes átlapozni a 
magazint.

Reméljük, hogy újévkor Ti is ettetek lencsét, látta-
tok kéményseprőt, és kipróbáltatok mindenféle sze-
rencsehozó trükköt. De ha nem vagytok babonásak, 
mi akkor is kívánunk egy csodaszép, szerencsében, 
sikerekben és babamosolyban gazdag új évet!

A bababoltok csapatának nevében szeretettel:

Cam Fluido – legyen tiéd a világ!



amal kamill 
kiságy

Otthon

Hogyan téliesítsük a baba szobáját? 
ElőszöR is nézzÜK MEg Az AblAKoKAT. Ha nem zár 
jól az ablak, vásároljunk vagy készítsünk „kukacot”, ami lefog-
ja a beáramló hideg levegőt. 

FigyEljÜnK A FAlAKRA is. ne legyenek túl nedvesek. Ha a 
babaágy hideg fal mellett áll, szereljünk fel faliszőnyeget. ne 
feledjük, alvás közben a test működése lelassul, a hőmérsék-
lete csökken, így az alvó ember mindig fázhat. 

Ha a baba könnyen lerúgja magáról a takarót, szEREzzÜnK 
bE Téli, vAsTAg HálózsáKoT. 

A babaszoba hőmérsékletét ne változtassuk, próbáljuk állan-
dó értéken tartani. Ha száraznak érezzük a levegőt, HAsz-
náljUnK páRásíTóT. Ez lehet meleg- vagy ultrahangos 
párásító, de akár egy nedves törölköző is a fűtőtesten, ha 
állandó felügyeletet tudunk mellé biztosítani. 

marko magasság-
mérő

magazin ár:
18.990 Ft ajánlott fogy.  ár:

2.870 Ft

- 60 x 120 cm
- két kivehető rúddal
- állítható fekvőmagasság

angelcare
pelenkatároló
- speciálisan szagzáró, 
  7 rétegű tárolózsák
- könnyű, egykezes 
  kezelhetőség
- környezetbarát 
  felhasználás

magazin ár:
2.490 Ft

REnDszEREsEn szEllőzTEssÜnK: minden nap, kitárt 
ablakkal, legalább 5 percig. A párásítót gyakran tisztítsuk, 
a babaágyban lévő textíliákat pedig mossuk rendszeresen. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.
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 mebby voice 3 bébiőr

DoukiDou SzunDikenDő

soffi baby wellsoft 
takaró

terraillon éjszakai fény

Dekor baby Dekorációs 
abc

Otthon

- öntapadós
- dekorgumiból
  készült színes betűk 

az ár betűnként értenDő, a 
betűket kérD egyeSével!

- sárga vagy lila színben
- szívdobogást, természeti hangot vagy zenét játszik
- a baba sírására automatikusan bekapcsol
- időzíthető kikapcsolás
- a bázis hálózati árammal működik, 
  a hordozható éjszakai fény tölthető elemekkel

- 75x100 cm
- duplafalú
- nyomott felhő mintával 
- extra puha

- 2 csatornás analóg bébiőr
- voX funkció: ha a baba alszik, a bébiőr készenléti  
  üzemmódba kapcsol, majd a baba hangjára, 
  sírására újra aktiválódik
- biztonságos puha antennával
- 150 m hatótávolság
- elemmel és hálózati árammal is működtethető
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magazin ár:
1.790 Ft

magazin ár:
149 Ft

ajánlott 
fogy. ár:

3.990 Ft ajánlott fogy. ár:
9.990 Ft

ajánlott fogy. ár:
11.990 Ft

- több színben
- különböző 
  mintákkal

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Vásártér

caretero monaco babakocsi
- 6 hónapos kortól 15 kg-os testtömegig
- ultrakönnyű és erős alumínium-acél váz
- kis súly (8kg)
- egy kézzel is könnyen összecsukható
- rugózott és fixálható, 18 cm átmérőjű kettős elülső kerekek
- a 20 cm-es átmérőjű hátsó kerekekhez központi fék tartozik
- két pohár- ill. cumisüveg-tartó tálca
- nagy bevásárlókosár
- kényelmes, 4 fokozatban állítható háttámla
- 5-pontos biztonsági öv kényelmes övpárnákkal
- összecsukható kupolatető
- állítható dőlésszögű, kényelmes lábtartó
- merevített lábzsákkal és esővédővel kapható
- kis méretre csukható, könnyen szállítható
- megfelel az En 1888 európai szabványnak
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ajánlott fogy. ár:
29.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Vásártér

caretero sport classic biztonsági ülés

- 15 kg-os testttömegig
- tartós és könnyen tisztán tartható textilanyag
- a Double-lock kettős zárrendszer
- a zippzáras ajtót a kisgyerek ki tudja nyitni, így egyedül is bemászhat
- a tartozék matrac kényelmes alvást biztosít
- tépőzáras zsebbel
- a fékezhető görgők jóvoltából az ágy könnyen mozgatható

tartozék: 
- kényelmes hordtáska az összecsukott ágy szállításához
- vidám, színes dizájn, remekül illik a gyerekszobába
- megfelel az En 716 európai szabványnak

Válaszd a megbízható Careterót!

- 9-25 kg-os testtömeg (i, 2 korcsoport) 
- az 5 fokozatban dönthető háttámla hosszú utazás idején is kényelmet jelent
- a huzatba épített fejpárna növeli a kényelmet és biztonságot 
- Holmbergs® márkájú 5 pontos biztonsági övek – garantált biztonság és minőség
- az állítható vállpántok könnyen a gyerek testfelépítéséhez igazíthatók
- a puha övpárnák nem irritálják és nem törik fel a kisgyerek érzékeny bőrét
- a minőségi anyagból készült, tartós ülésszerkezet hosszú 
  és kényelmes használatot biztosít   
- a széles színválasztékból biztosan megtalálja az autójához leginkább illő árnyalatot
- korszerű, esztétikus és funkcionális formatervezés
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ajánlott fogy. ár:
26.990 Ft

ajánlott fogy. ár:
13.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.

caretero simplo utazóágy



Kérdezz – felelek

Otthon

A kiságy elhelyezésekor válasszunk egy olyan helyet 
a szobában, ami nincs közvetlenül az ablak és a fű-
tőtest közelében, és nincs huzatos helyen. A kiságy 
lehet akár a szoba közepén is, de ha mégis fal mel-
letti helyet választunk, figyeljünk arra, hogy a fal ne 
legyen túl hideg, vagy szereljünk fel falvédőt, ami 
megóvja a babát a hidegtől.

Hová érdemes rakni az 
ágyat a baba szobájában?

? ?? ?

?

?
? ? ??

?
?

??
?
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Otthon

milyen padlót válasszunk a baba szobájába?
Első, hogy milyet ne: ne legyen hidegburkolat. választhattok padlószőnyeget, de az atkák szeret-
nek ide beköltözni, így ezt naponta alaposan fel kell porszívózni, viszont előnye, hogy meleg és 
puha, ami jól jön, ha a csemete már a padlón szeret játszani. A parkettát lényegesen könnyebb 
tisztán tartani, és nem kell tartani az atkáktól sem. Innen könnyebben tudod majd feltakarítani a 
„balesetek” nyomait, de a szőnyeghez képest kissé hűvösebb, és persze keményebb, de bármikor 
választhatsz rá egy kedves mintás szőnyeget, ami passzol a gyerekszoba hangulatához. nincs 
tehát pontos recept, de érdemes tisztában lenni az előnyökkel és a hátrányokkal, és fontos, hogy 
a választott padlóburkolat ne tartalmazzon ártalmas anyagokat.

A nagyik szeretik óvni a piciket, velünk is ezt tették, de a baba szempontjá-
ból nem jó a túl meleg. Könnyebben kiszáradhatnak a nyálkahártyák, hamarabb 
elkapják a felső-légúti betegségeket, kiszáradhatnak. legyen az egész lakásban 
egyforma a hőmérséklet, és figyeld a babát. nyúlj be a hátához, és érezni fogod, 
ha fázik vagy izzadt. ne bugyoláld be, legyen inkább réteges az öltözete, amiben 
jól tud mozogni.

anyukám szerint a baba szobájában 
25-26 foknak kell lenni. ez igaz?
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Eszem-iszom

babyono evőeSzköz 
készlet

Dr. brown’S kezDőSzett SzéleS 
nyakú cumisüvegekkel

- tartalma: műanyag kanál, kés és villa 
- az első önálló étkezésekhez
- több színben

A csomag tartalmaz 1 darab 120 ml-es standard nyakú cumisüveget l1-
es etetőcumival, 2 db 240 ml-es standard méretű cumisüveget l1-es 
etetőcumival, 2 darab l2-es etetőcumit, 1 db tisztítókefét.

A csomag tartalmaz 3 darab 240 ml-es szé-
les nyakú cumisüveget l1-es etetőcumival, 2 
db 120 ml-es széles nyakú cumisüveget l1-es 
etetőcumival, 2 darab l2-es etetőcumit, 2 darab 
zárókupakot, 3 db tisztítókefét.
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Dr. brown’S kezDőSzett 
stanDarD nyakú cumis-
üvegekkel

magazin ár:
7.990 Ft

magazin ár:
4.990 Ft

magazin ár:
490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Eszem-iszom

babyono anticolic 
etetőcumi  4 méretben

Dr. brown’s spatula 
kanál rugalmas fejjel

- 120 ml-es 
- fiús és lányos színekben
- anticolic szeleppel segít 
  megelőzni a hasfájást

babyono cumisüveg

- az egyenes fej segít a legkisebb falatokat is 
  kikanalazni a tálból
- a rugalmas szilikon kanál nem bántja a baba 
  ínyét fogzáskor

- etetőcumi anticolic 
  cumisüvegre
- 4 méretben

Gondoskodunk 
a gondtalan 
étkezésekről!

11

babyono cumisüveg

magazin ár:
990 Ft

ajánlott fogy. ár:
690 Ft

ajánlott fogy. ár:
790 Ft

- 240 ml-es 
- fiús és lányos színekben
- anticolic szeleppel segít 
  megelőzni a hasfájást

ajánlott 
fogy. ár:
390 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek. Az imagekép illusztráció.



Receptek a hónap végére
Eszem-iszom

Díszítéshez: porcukor, fahéj vagy esetleg lekvár
Keverjük el a lisztet a sütőporral és egy késhegynyi sóval. Majd 
a natúr joghurthoz öntsük hozzá a cukrokat, és keverjük hozzá 
a sütőporos lisztet. Miután jól elkevertük, hagyjuk 5-10 percig 
állni. Addig forrósítsuk fel az olajat, majd kanállal szaggassunk bele 
óvatosan a fánkokat. Süssük aranybarnára. Fahéjjal elkevert cukorral 
szórhatjuk meg, vagy lekvárt kínálhatunk hozzá.

- 1/2 kg virsli
- 2 db tojás
- 4 evőkanál tej
- 4 evőkanál liszt
- 1/2 fej hagyma lereszelve
- 1/2 evőkanál mustár
- 50 g liszt
- olaj

- 300 g liszt
- 2 kis doboz natúr joghurt
- 2 evőkanál barnacukor
- 1 csomag sütőpor
- 1 csomag vaníliás cukor
- késhegynyi só
- olaj

Villámgyors fánk

Tojásleves
- 2 evőkanál olívaolaj vagy vaj
- fél vöröshagyma apróra vágva
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 evőkanál liszt
- 1 teáskanál pirospaprika
- 1 evőkanál piros arany vagy több, ízlés szerint
- 7 dl víz
- babérlevél
- köménymag vagy őrölt kömény
- leveskocka
- só, bors
- 4 tojás (kettő felverve, kettő egészben)

Bundás virsli

A feltört tojásokhoz hozzáadjuk a 4 evőkanál lisztet, 4 evőkanál tejet, 
a fél fej reszelt hagymát, mustárt. Sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. 
A virslikről leszedjük a külső héját, majd kis, kb. 2-3 cm-es falatokra 
vágjuk. A virsliket megforgatjuk először az lisztben, majd a tojásos 
keverékben. Felmelegített olajban jól megsütjük. Főzelékekhez, de 
akár rizshez is tökéletes.

Az olajon megdinszteljük a vörös-
hagymát, majd elkeverjük benne a 
púpos evőkanál lisztet. Kis forrás után 
lehúzzuk a tűzről, és hozzákeverjük a 
pirospaprikát, majd felöntjük vízzel. 
Beledobjuk a zöldségleveskockát a víz-
be, majd ízesítjük sóval, borssal és piros 
arannyal. Belenyomjuk a két gerezd fok-
hagymát, és beletesszük a 2 babérlevelet, 
és a pár szem köménymagot vagy őrölt 
köményt. Hagyjuk, hogy felforrjon a 
leves. Amint ez kész, beleöntjük a felvert 
tojást, majd újra felforraljuk az egészet. 
Amint újra forr, beleütünk óvatosan 1-1 
darab tojást, hogy egészben maradjon. 
Ezután már ne keverjük meg. Pár perc 
alatt fedő alatt készre főzzük. 
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Most 3 db
anyatejtároló

palackkal!



thermobaby cumisüveg 
melegítő

Eszem-iszom

- 2 db 600 ml-es, egymástól független pároló, amelyek 
  ételmelegítőként is használhatók
- akár kétféle étel is párolható egyszerre
- 1 db 700 ml-es aprító, pürésítő
- spatula az étel maradéktalan kiszedéséhez
- folyadékgyűjtő edény

terraillon Petit gourmet ételkéSzítő

- gomb a bébiétel ideális 
  hőmérsékletének beállításához
- a fényjelző elalszik, ha a 
  az ételmelegítés kész van
- gépkocsiban és otthon is  
  használható

Szabad fűszerezni a baba ételeit?

Az első ételeket nem érdemes sózni, fűsze-
rezni, mert a baba nem ismeri ezeket az 
ízeket, örömmel fogyasztja majd a fűszer 
nélkül készült főzeléket is. 

Ha nagyon finnyás a gyerek, lehet próbál-
kozni egy nagyon pici sóval, de érdemes 
tudni, hogy nagyon korán eldől, mennyire 
fogja igényelni felnőtt korban az erős fű-
szerezést, ezért nagyon figyeljünk a mér-
tékre. 

Ízesítésre lehet használni citromot, petre-
zselymet, paradicsomot, fehérrépát, nyolc 
hónapos kor felett kaprot, őrölt köményt, 
tíz hónapos kor felett akár póréhagymát 
is. Ha édesíteni szeretnénk, használjunk 
gyümölcsöt, de kerüljük a fahéjat! 
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ajánlott fogy. ár:
29.990 Ft

ajánlott fogy ár:
9.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Többrétegű, oxigénnel  
dúsított tárolózsák, mely 
tökéletes szagzárást biztosít
 
.Biztonságos, higiénikus tárolás

.Egységes minden tárolóhoz

.Több rétegből álló, havi tároló
 kapacitású utántöltő kazetta

.Környezetbarát, 4-szer kevesebb  
 műanyagot használ el, mint más 
 tárolórendszer

.Kézhasználat nélküli,  
 egyszerű, lábbal működő  
 nyitó-záró mechanizmus

.A dupla zárórendszer egyik 
 tagja állandóan zárt, így még  
 tökéletesebb szagzárást 
 biztosít

Classic pelenkatároló

Deluxe pelenkatároló

Utántöltők

.A pelenka bedobásával  
 automatikusan nyílik és 
 záródik a rendszer

.Könnyű, egykezes 
kezelhetőség

Pelenkatárolók 
a tökéletes 

szagzárásért



For nine months,
you’ve given your

baby the best care. 
Why stop now?

During your pregnancy, taking good care of your baby was as simple as taking
care of yourself. We’ve made it just as simple now. Created by a physician, Dr. Brown’s Natural Flow®

baby bottle is the only bottle with a patented internal vent system that actually helps promote good
health in babies. By eliminating the vacuum and air bubbles, it helps reduce colic, spit-up, burping and
gas. And the positive pressure created by our system is as close to breastfeeding as your baby can get.
Quite simply, it looks and works unlike any other bottle. There’s an easy, healthy way to continue to
give your baby the best possible care – Dr. Brown’s Natural Flow. To learn more, visit handi-craft.com.

It’s a natural.®

PATENTED INTERNAL VENT SYSTEM
By eliminating the vacuum and air bubbles, it helps to maintain

optimal levels of vitamins C, A and E, in addition to helping reduce
feeding problems such as colic, spit-up, burping and gas. 
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Segít megtartani a C, 
A és E vitaminokat

Pozitív nyomás, 
vákummentes etetés

Segít csökkenteni a 
hasfájást, bukást, 

böfizést és a 
gázképződést

A Dr. Brown's cumisüvegek nagyon kedveltek az anyukák és az apukák körében, 
mert a szabadalmaztatott levegőztető rendszer segít csökkenteni, vagy akár 
megelőzni a hasfájást. Az első ilyen jellegű egyetemi tanulmányban mérték az 
anyatej és a tápszer tápanyag- és vitamintartalmát 20 percen át, ami egy normál 
etetés időtartamának felel meg. A mérések bizonyították, hogy a Dr. Brown's 
speciális szelepével ellátott cumisüvege segít megtartani az olyan alapvető tá-
panyagokat, mint az A, C és E vitaminok. A levegőztető rendszer segítségével 
nem képződnek oxidációt okozó buborékok a folyadékban, így a Dr. Brown's 
cumisüvegek használatával több fontos tápanyag marad meg.

Bizonyítottan segít 
megtartani a C, A és E 
vitaminokat.

Dr.Browns

Más cumisüveg

C vitamin az anyatejben

sz
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ék
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ve

időtartam percben
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Vitaminpótlás babakorban
Eszem-iszom

A hónapok óta tartó hideg és bezártság miatt sok 
anyukában felmerül a kérdés, hogy biztosan meg-
kapja-e a babája a megfelelő mennyiségű vitamint, 
amire szüksége van. sokan szeretnék megerősíteni 
gyermekük immunrendszerét, hogy az ilyenkor oly 
sűrűn előforduló felsőlégúti betegégeket elkerülhes-
sék, vagy legalábbis könnyebben átvészeljék.

A viTAMinoK póTlásáRA TERMészETEsEn 
vAn lEHETőség, DE vEgyÜK soRRA, Hogy 

MiRE is vAn szÜKségÜK A bAbáKnAK.

Az újszülöttek optimális esetben anyatejjel táplál-
koznak, így az abban lévő vitaminok és ellenanya-
gok megvédik őket a betegségektől. Azonban arra 
érdemes felkészülni lélekben már a babavárás alatt, 
hogy egy kis pótlásra szükség lesz. Az anyatej nem 
tartalmaz K vitamint, és a picik szervezete még nem 
képes ezt előállítani, így azoknak a babáknak, akik 

csak anyatejet kapnak, a gyerekorvos fel fogja írni a 
K vitamint az első hónapokra. Ez a tápszerrel táp-
lált babákra nem vonatkozik, hiszen a tápszereket 
úgy állítják elő, hogy azok tartalmazzák a babáknak 
szükséges vitaminokat a megfelelő mennyiségben. 

A másik fontos vitamin, amit pótolni kell, a D vi-
tamin, amit szintén a gyerekorvos fog felírni, ezt a 
régi iskola szerint a babák 1 éves koráig adták, napi 
400 nemzetközi egység mennyiségben. A tudomány 
mai állása szerint ezt már nem kell abbahagyni 1 
évesen, hiszen szinte a teljes lakosság D vitamin hi-
ányban szenved, vagy alacsony a D vitamin szintje, 
így egyre több felnőtt is pótolja a D vitamint. na-
gyon fontos, hogy télen se féljünk kivinni a babát a 
levegőre, hiszen ha süt a nap, akkor egy jó nagy séta 
segít feltölteni egy kicsit a készleteket, persze ehhez 
az kell, hogy legalább a baba arcát érje a napfény.
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Ha a babánk cumisüvegből kapja az anyatejet, fi-
gyeljünk oda arra, hogy megfelelő etetőeszközt 
használjunk, hiszen ha az anyatejbe légbuborékok 
kerülnek, a vitaminok oxidálódnak, és a mennyisé-
gük csökken, így a babánk is kevesebbet tud belőlük 
felhasználni. speciális szeleppel ellátott cumisüve-
geknél (ahol van egy hosszú, belső levegőztető szár) 
nem kerülnek a folyadékba buborékok, így az anya-
tejben lévő vitaminok is jóval nagyobb mennyiség-
ben maradnak meg.

Ha már túl vagyunk az anyatejes időszakon, és át-
álltunk tápszerre, akkor a kornak megfelelő tápszer 
kiválasztásával mi már gondoskodtunk arról, hogy a 
babánk a megfelelő mennyiségű vitaminhoz jusson.

A hozzátáplálás elkezdésénél fontos, hogy mindig 
jó minőségű, friss alapanyagokból készítsük a cse-
meték ételeit, és lehetőleg párolással, így az értékes 
tápanyagok és vitaminok jó része megmaradhat. 
Használjuk fel a főző- vagy párolólevet is, hiszen 

az is tartalmazza ezeket. Ha kész bébiételeket vá-
sárolunk, érdemes elolvasni az összetevőket, hiszen 
a legtöbb esetben ezek is tartalmaznak hozzáadott 
vitaminokat.

.HA AnnAK EllEnéRE, Hogy FRiss és jó Mi-
nőségű zölDségEKET és gyÜMölcsöKET 
ADUnK A bAbánKnAK, AzT éREzzÜK, Hogy 
jó lEnnE Mégis Egy KicsiT MEgTáMogAT-
ni Az iMMUnREnDszERéT néMi viTAMinnAl, 
TERMészETEsEn ERRE is vAn lEHETőség. 
léTEznEK MáR csEcsEMőKnEK is ADHA-
Tó viTAMinKészíTMényEK, DE A lEgTöbb 
MUlTiviTAMin 1 évEs KoR FElETT ADHATó. 
FonTos, Hogy nE DönTsÜnK EgyEDÜl, HA 
szERETnénK A bAbánKnAK viTAMinKészíT-
MényT ADni, MinDEnKéppEn KéRjÜK Ki A 
gyEREKoRvos vélEMényéT és TAnácsáT, 
és csAK AKKoR ADjUnK viTAMinpóTlásT A 
gyERMEKÜnKnEK, HA ő EzT jAvAsoljA.

Vásártér
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quatro makalu 4 babakocSi

ajánlott fogy. ár:
89.990 Ft

- univerzális, korszerű babakocsi könnyű és tartós 
  alumínium kerettel
- szabályozható tolókar magasság
- nagyon kis méret az összecsukás után
- nagyon kényelmes és stabil vezetésű forgó első kerekek
  blokkolási lehetőséggel
- nagy bevásárlókosár
- fokozatosan állítható háttámla, lábtartó és levehető karfa
- ötpontos biztonsági öv puha védőpárnával
- mindkét hátsó kereket egyszerre blokkoló biztonságos fék
- minden terepen könnyen navigálható
- esővédővel és lábzsákkal

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Eszem-iszom

rocking kanál

rocking cumisüveg 
füllel 250 ml 

melegentartó osztott 
tányér

Osztott tányér, melynek aljába 
meleg víz tölthető, így az étel 
tovább meleg marad. csúszás és 
kilöttyenés biztos alj. Biztonsági 
zár a víztartálynál. bpA mentes, 
mosogatógépbe, mikrohullámú 
készülékbe tehető.

A kanál „kelj fel jancsi!” mozgása szórakoz-
tatja a gyerekeket étkezés közben és fejleszti 
tudásukat. A kanál fej része extra puha és 
gyengéd az ínyhez. A forma miatt nem érint-
kezik az asztallal, vagy etetőszékkel. A kupak 
higiénikus tárolást biztosít és az evőeszköz 
végére helyezve meghosszabbítja a nyelet. 
bpA mentes, mosogatógépbe tehető.

magazin ár:
1.990 Ft

magazin ár:
1.990 Ft

magazin ár:
1.990 Ft

magazin ár:
1.990 Ftmagazin ár:

990 Ft

rocking cseppmentes 
itatópohár füllel 
250 ml 

rocking cseppmentes 
szívószálas itatópohár 
füllel 250 ml  
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.





taf toys symphony 
flowerS zenélő virágok

taf toys kooky 
activity bar trapéz

taf toys jumping pals 
táncoló játékok

cikkszám: 10695

cikkszám: 11335

taf toys jazz sisters 
zenélő játék

cikkszám: 10445

cikkszám: 10535

zenélő, felakasztható figurák puha 
anyagból. Fejlesztik az érzékelést 
és a finommotoros mozgást. cse-
rélhető elemmel. Újszülött kortól.

csíptethető, csörgő játékok. 
Újszülött kortól.

vidám, színes, felakasztható zenélő virágok. Fejlesz-
tik az érzékelést és a finommotoros mozgást, meg-
tanítják az ok-okozati összefüggéseket.  Újszülött 
kortól.

vidám játéktrapéz puha, színes figurákkal hordozóra, 
kiságyra.

Játék
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magazin ár:
1.990 Ft magazin ár:

1.990 Ft

magazin ár:
1.390 Ft

magazin ár:
3.990 Ft

                       A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Utazunk

graco mirage ts baba-
kocsi princess szín

fillikiD táska akasztó 
karabiner babakocsira

- egy mozdulattal lapra csukható
- könnyű, könnyen navigálható
- 3 pozícióban dönthető háttámla
- nagy bevásárlókosár
- ötpontos biztonsági öv

tartozék:
- Junior Baby hordozó
- játszótálca
- lábzsák

segítségével bármely 
babakocsira táska-
akasztó varázsolható; 
a mindennapokban 
akár több szatyor 
egyidejű, kényelmes 
cipelésére is használ-
ható

Először is legyen száraz a pelenka, mert a nedves 
pelus nyáron is kényelmetlen, a téli hidegben pedig 
különösen kellemetlen érzés. A babakocsiba min-
denképpen tegyünk egy meleg takarót alulra, ne-
hogy felfázzon a babánk. 

A babakocsiban utazó baba ruházata mindig egy 
réteggel legyen több, mint a miénk, de figyeljünk 
arra, hogy ne legyen szoros, ne akadályozza a moz-
gásban. 

csecsemőt nem szabad kivinni sapka és kesztyű 
nélkül. sapkából az egészen picikre akár kettőt is 
adhatunk: egy tiszta pamut sapkát, aminek a tetejé-
re egy vastagabbat húzunk. 

ne feledkezzünk meg a jó meleg zokniról vagy 
kocsicipőről sem. A legfelső réteg lehetőleg egy téli 
overall vagy vastag bundazsák  legyen, ez nyújtja a 
legjobb védelmet, és egyenletes hőmérsékletet biz-
tosít.

legyen nálunk egy takaró is, amivel a mózeskosár-
ban betakarhatjuk a babát, a nagyobbaknak elegen-
dő a babakocsi lábzsákja is. Mínusz 5 fok alatt nem 
javasolt a legkisebbek sétáltatása, ilyenkor inkább 
öltöztessük fel, és nyissuk ki a babaszoba ablakát. 

Tippek Téli uTazásra
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ajánlott 
fogy. ár:

1.990 Ft

magazin ár:
44.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Cam Combi Baby babakocsi
Utazunk

tulajDonságok:
- esernyőre csukható váz 
- dupla kerekek 
- két bolygókerék 
- központi fékrendszer 
- quicky system: nincs szükség adapterre a   
  tartozékok vázra való rögzítéséhez 
- megfordítható sportrész 
- a mózeskosár fekvőlapjának  
  fejrésze emelhető 
- kompakt méretűre csukható

- megfordítható sportrész 
- mózeskosár lábzsákkal, ringató  
  funkcióval 
- autósülés 
- pelenkázótáska 
- minden tartozékra használható  esővédő

ajánlott fogy. ár:
99.990 Ft

időtálló 
formájával, elegáns megjelené-

sével és kiemelkedő minőségével a combi baby 
babakocsi évtizedek óta társa a babáknak és a mamák-

nak. Tágas mózeskosár, megfordítható sportrész, biztonságos 
autósülés, trendi pelenkázótáska és univerzális esővédő teszi tel-

jessé a sétákat és az utazást. Az esernyőre csukható, könnyű, 
mégis stabil váz könnyen kompakt méretűre csukható, 

így bárhová magaddal viheted. A nagy klasszi-
kusok örök életűek!

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Farsangoló

Farsang a bölcsiben, oviban
jóval az alkalom előtt üljünk le a gyermekünkkel, beszélgessünk a beöltözésről, és derítsük ki, hogy 
mi szeretne lenni. Ha van lehetőségünk, próbáljunk inkább saját kezűleg jelmezt készíteni, hiszen a 
nagy munkába besegíthet a csemete is. A nagyobbak rajzolhatnak, kivághatnak különböző formákat, 
amik a jelmezre kerülhetnek, a kisebbek pedig elmesélhetik, hogy mit és hogyan szeretnének. Az ovik 
és a bölcsik egy része szívesen látja a szülőket is a farsangoláson. Ha megtehetjük, semmiképpen ne 
hagyjuk ki, mert a gyerekeknek nincs fontosabb annál, mint hogy a szülőknek is büszkén megmutat-
hassák magukat.

Utcai felvonulások
Több városban rendeznek farsangi felvonulást, a leghíresebb ezek közül a mohácsi busójárás. érdemes 
ellátogatni bármelyik hasonló rendezvényre, hiszen a színes forgatag, a rengeteg ember, a zene, a jel-
mezek és a vásárok a legkisebbeket is lekötik. Ha még nem voltunk ilyen helyen a gyermekünkkel, ne 
felejtsünk el napokkal korábban mesélni erről neki. Magyarázzuk el, hogy mit fog látni, miről fog szólni 
az esemény, és készítsük fel arra, hogy látni fog mindenféle jelmezest, amiből egy-kettő akár ijesztő is 
lehet, de ezzel a vacogós hideget próbálják elkergetni, hogy jöhessen végre a tavasz.

A zoRD Tél végéRE nincs is jobb 
pRogRAM, MinT A vízKEREszTTől 
HÚsHAgyó KEDDig TARTó FAR-
sAngi iDőszAK végén KÜlönböző 
jElMEzEKbE ölTözvE ElijEszTEni A 
gonosz szEllEMEKET, ElTEMETni 
A TElET, és MEgÜnnEpElni A TA-
vAsz EljövETEléT.

gyEREKEKKEl Ez KÜlönösEn nAgy 
élMény, HiszEn AMEllETT, Hogy 
A bölcsibEn, ovibAn, vAgy AKáR 
oTTHon bElEbÚjHATnAK A KED-
vEnc FigURájUK bőRébE, Az ÜnnEp 
jó AlKAlMAT AD ARRA, Hogy Az 
Egész csAláD MEgisMERKEDjEn A 
szoKásoKKAl, és RészT vEgyEn 
FARSANGI PROGRAMOKON. 
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Skanzen és farsang
sokan szeretünk skanzenbe járni, hiszen amellett, hogy megnézhetjük a régi falvakat, tárgyakat, viselete-
ket, minden ünnephez tartozik tematikus foglalkozás. így van ez farsangkor is, amikor bemutatják a far-
sangi szokásokat, lehet álarcot készíteni, fánkot sütni, mondókázni, énekelni, közösen elijeszteni a telet. 
Egyetlen dolgot nem lehet csak: unatkozni. bármelyik skanzent is választjuk, ne felejtsünk el előtte tájé-
kozódni a pontos dátumokról és programokról, így akár a gyermekünk is választhat neki tetsző úticélt.

Farsang otthon
Ha nincs lehetőségünk vagy kedvünk nekivágni a hidegben egy hosszabb útnak, farsangoljunk otthon! 
válasszuk ki, hogy ki minek szeretne öltözni (a szülők is!), készítsük el együtt a jelmezt, válasszunk 
egy délutánt, amikor biztosan nem kell rohannunk sehová. Tologassuk el a bútorokat, hogy legyen hely 
a szoba közepén játszani, öltözzünk be mindannyian, tegyük be a gyerekek kedvenc zenéit,  és kez-
dődhet a móka. lehet ez egy felvonulás, amikor mindenki bemutatja a jelmezét a többieknek, de lehet 
egy szerepjáték vagy egy igazi álarcos farsangi bál tánccal, ugrabugrálással, pici szendvicsekkel, színes 
szörpökkel, szívószállal, és egy évben egyszer akár konfettivel is (a gyerekek szívesen segítenek majd a 
porszívózásban is).

AKáRMElyiKET is válAszTjUK, A gyERKőcöKnEK MARADAn-
Dó élMény lEsz, AMiRől Később AKáR EgyÜTT is KészíTHE-

TÜnK RAjzoKKAl, FoTóKKAl TEli AlbUMoT EMléKbE.
25



Utazunk

nania Disney beone 
babahorDozó

nania Disney 
cosmo autósülés

- 0-13 kg-ig
- puha párnázott belsőrész
- hárompontos öv, központi 
  övfeszítővel
- Mickey és Minnie mintával

- 0-18 kg-ig
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- központi övfeszítés
- Mickey és Minnie mintával

26

magazin ár:
21.990 Ft

magazin ár:
14.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



Utazunk

nania Disney Dream 
ülésmagasító

nania Disney i-max autósülés

nania Disney r-way 
autósülés

- 9-36 kg-ig
- központi övfeszítővel
- 7 fokozatban állítható fejtámla
- duplán párnázott
- levehető huzat
- jelzésfunkciós zár
- lehajtható kartámasz
- dönthető
- Mickey és Minnie mintával

- 15-36 kg-ig
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető huzat
- duplán párnázott
- felhajtható kartámasz
- Mickey és Minnie mintával

- 25-36 kg-ig
- Mickey és Minnie mintával
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magazin ár:

5.990 Ft

magazin ár:
16.990 Ft

magazin ár:
19.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



babyono cumilánc

Vásártér

- segítségével többé nem lesz elveszített cumi
- több mintával kapható

babyono pumpás mellszívó
Hagyományos pumpás 
mellszívó kis mennyisé-
gű anyatej lefejéséhez, 
stimuláláshoz.

momert babamérleg
Könnyű, műanyag babatállal. A babatál levehető, így használható gyerek-
mérlegként 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
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magazin ár:
2.990 Ft

magazin ár:
490 Ft

magazin ár:
12.990 Ftcikkszám: 6475

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.



babyono pumpás mellszívó iZi Plus

- 0-25 kg
- az ütközőkar megfelelően  
  feszes beszerelést tesz lehetővé
- menetiránynak háttal
- biztonsági övvel beköthető
- emelhető fejvédő
- mágneses övtartó segíti a  
  ki- és beszállást
- megerősített oldalvédelem
- akár 5 éves korig használható
- több fokozatban dönthető

Ötéves korig menetiránynak háttal az autóban!
A BeSafe számára fontos, hogy a gyerekek minél hosz-
szabb ideig menetiránynak háttal utazzanak, de gondol-
tak azokra is, akik nem isofix csatlakozású gyerekülést 
keresnek, így született meg az iZi Plus, ami akár 5 éves 
korig is használható menetiránynak háttal. 

magazin ár:
99.990 Ft



Egészség

A kispapák jelenléte megszokottá vált a szülőszobákban is, nem csak azok ajtaja előtt. segíthetnek a gyerme-
kük világra jövetelénél, sok intézményben együtt tölthetik a baba első óráit is, ám a legtöbb helyen a követ-
kező napokban csak üvegfalon keresztül találkozhatnak a csöppséggel. Akárcsak a szülés alatti lehetőségek-
nél, az azt követő órák, napok szokásaiban is hatalmas különbség lehet az egyes szülészetek gyakorlatában. 

Természetes, hogy a kismamák véleménye is megoszlik ebben a kérdésben. sokaknak eszükbe sem 
jut, hogy a férjük végigasszisztálhatná a szülést; egyszerűen azért, mert női dolognak tartják, mert 
félnek saját reakcióiktól vagy egyéb okok miatt. vannak, akiknek éppenséggel eszükbe jut, de a férj 
vonakodik a részvételtől. vannak párok, akiknek első pillanattól, kimondatlanul is egyértelmű: apás 
szülés lesz.

Rengeteg érvet találhatunk, ami amellett szól, apa is legyen jelen a gyermeke születésénél. napjaink-
ban divatossá is vált a tendencia, és lassan határozott nyomás lesz a kispapákon a szülés alatti jelen-

lét. Az e mellett szóló érvek igazak. Fontosak is. vigyázzunk azonban, hogy soha ne kényszer legyen 
számukra, ne szorítsuk párunkat sarokba, ne zsaroljuk őket - semmilyen formában. 

A leendő szülők közti kapcsolat is sokat erősödhet, ha mindkét fél idejében elmondhatja, mit szeretne, mitől 
fél, miért akar (vagy nem akar) apás szülést. nem mindegy, hogy a párunk azért akar távol maradni, mert 
zavarja, hogy (szerinte) tehetetlenül kell néznie, miközben mi szenvedünk, esetleg azért, mert már a kórházi 

ágy látványától elájul, vagy mert egyáltalán nem érdekli, hiszen ez a „nők dolga”. A legtöbb szülészeten 
már elfogadott dolog az apás szülés. A kórházak többségében megvalósították ennek szemléletbeli és 
technikai feltételeit, bár még mindig akad olyan, ahol nem a leendő szülők döntenek a kérdésben.

A szülés után kórházban töltött napok alatt azonban egészen más a helyzet. néhány kivételtől 
eltekintve az intézmények többségében az a gyakorlat, hogy az édesanya nem viheti ki a babát 

a csecsemőosztályról. oda viszont az apa nem léphet be. így aztán hiába bátorodnának fel 
az addig talán tartózkodó apák, az első napokban általában nem vehetnek részt a baba 
ellátásában. 

Ennek a szabálynak is vannak ésszerű (bár azokban a napokban talán nehezen elfo-
gadható) egészségügyi, higiéniai okai. A szülőszobák átalakultak egyszemélyessé, lehe-
tővé téve, hogy a bátor kispapák jelenléte ne zavarja a többi vajúdó vagy éppen szülő 
édesanyát, de a kórtermek többségénél ez a „családosítás” egyelőre nem kivitelezhető. 
Ugyanakkor az is érthető, hogy a legtöbb anyuka igényelné a férje és a baba apukája 
jelenlétét - mindkét minőségben. Már hazánkban is vannak olyan intézmények, amelyek-

ben lehetőség van erre. 

ilyenkor a kispapa - azon túl, hogy jelenléte érzelmi biztonságot jelent párjának - fizikailag is 
sokat segíthet. Kényeztetheti a kismamát, és ha a baba körüli teendőkbe is besegít és „osztód-

nak a terhek”, az anya azalatt lazíthat, pihenhet kicsit. Az apuka pedig nyugodtan ismerkedhet 
a babával, és gyakorolhatja a pelenkázást, fürdetést, nyugtatást, hogy otthon ne meglepetésként 
érjék az új helyzet okozta kezdeti nehézségek.

Tóth Tímea
védőnő

Apás szülés, 
és ami utána jön



SPEEDI TRIO PACK
Terepre tervezve

Speedi Fast Black Speedi Fast Brown
Fekete vázas, 
háromkerekű 
sportbabakocsi 
kapaszkodóval, 
több fokozatban 
dönthető ülőrésszel.                                                
Tartozékok: 
napfénytető, 
bevásárlóháló, 
napernyőtartó 

Fekete vázas, 
háromkerekű 
sportbabakocsi 
kapaszkodóval, 
több fokozatban 
dönthető ülőrésszel.                                                
Tartozékok: 
napfénytető, 
bevásárlóháló, 
napernyőtartó

SPEEDI DREAMI 
Fast Black mózeskosár                          

Tartozékok: matrac, puha 
fleece takaró, esővédő, 

szúnyogháló

SPEEDI DREAMI 
Fast Brown mózeskosár                          

Tartozékok: matrac, puha 
fleece takaró, esővédő, 

szúnyogháló

TRIO PACK ára: 
179.000 Ft helyett

149.900 Ft

MAXi-COSI
CITI SPS 

Stone

MAXi-COSI 
CITI SPS 

Cave

Az árak ÁFA-val értendők. www.maxi-cosi.com
A Quinny és a Maxi-Cosi márkákat a Dorel Industries Inc. gyártja. Prémium minőség, több mint 70 országban. 
www.dorel.com

www.quinny.com

A helyes irány

Kedves Szülők és Leendő Szülők!
Tudták, hogy az i-Size biztonságé a jövő?
2013-ban megjelent egy új i-Size (UN R129) gyerekülés szabvány -  
a korábbi ECE R44/04 szabvány mellett. Az új i-Size szabvány szerint 
készült biztonsági gyerekülések egyenlőre 0-4 éves korosztályban,  
és csak isofix-es autók számára elérhetők. 2015-ben azonban bővülés 
várható, korcsoportban is és a nem Isofix-es autók számára is.

Az i-Size szabvány 
korszerűbb és megnövelt életvédelmet tesz lehetővé.

Megnövelt védelem az oldalütközésekkel szemben. 
Az oldalütközések tesztelésének szorgalmazása.

Korábban a legtöbb gyerekülést csak frontális ütközésben tesztelték, holott a balesetek 25%-a oldalról 
történik. Az i-Size ülések oldalvédelemmel ellátottak.

A menetiránynak háttal történő utazás kötelezővé válik
 15 hónapos korig az i-Size ülésekben.

Az 1-1,5 év alatti csecsemők feje még relatív nagy és nehéz a testméretéhez képest. Fékezéskor, ütközéskor 
a gyenge nyak nem tudja megtartani a fejet, pláne, ha előre néző pozícióban utazik a baba az autóban.

Az i-Size pártolja az Isofix-et.

Az első i-Size gyerekülések Isofix-es autók számára készültek, mivel az a legbiztonságosabb.De jövőre 
tervezik a szabvány kiterjesztését a nem Isofix-es autókra is, mivel azok aránya még kb. 40%. 

A testsúly helyett a gyermek testmérete áll a fókuszban. 

Születéstől 105 cm testhosszig lesznek méretezve az i-Size gyerekülések. A szülők választását ez nagyban 
megkönnyíti majd.

A 2way Family termékek februártól-márciustól  
kaphatók a bababoltokban!

Pebble 2wayPearl

i-Size UN R129
2wayFix

ECE R44/04 i-Size UN R129

és ami utána jön



Büf iztetni kell,
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A bAbA KöRÜli TEEnDőK KözÜl Ez Az 
EgyiK "REjTélyEs FElADAT"... MinDEnKi TUD-
jA, Hogy bÜFizTETni KEll, DE Hogy MiéRT, 
MEDDig és HogyAn - Ez A lEgTöbb szÜlő 
száMáRA csAK A gyAKoRlAT soRán DERÜl Ki.

de vajon meddig és hogyan?

Miért?
A baba evés közben elég sok levegőt is nyel - akár anya-
tejet szopik, akár cumisüvegből iszik. Ennek a levegőnek 
evés után valahogyan távoznia kell, mert a gyomorban 
maradt levegő görcsöket, fájdalmakat okozhat, ráadásul 
a kicsi "túltelítettnek" érezheti magát tőle, amitől nyűgös, 
ingerült lesz.
Különösen igaz mindez az egyébként is hasfájós babákra 
- ők általában véve is érzékenyebbek a külső ingerekre is, 
ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak társaiknál. Próbáljunk 
meg nagyon türelmesek lenni velük (is), szoptatás/etetés 
után fokozottan figyelni a büfiztetésükre. 
Kísérletezzünk a különböző fogástípusokkal, próbáljuk 
megtalálni a számukra legmegnyugtatóbb, legkevésbé 
fájdalmas pozíciót, mert minden babánál más lehet a 
célravezető tartás (függőleges vagy vízszintes tartásban, 
hasra fektetve, kinyújtott lábunkon hasra fektetve, enyhén 
ringatva stb.).

Mikor, meddig?
büfiztetni minden etetés után kell - akkor is, ha a baba 
előzőleg nem büfizett, és akkor is, ha úgy tűnik, most 
nincs is szükség rá. Elképzelhető, hogy tényleg nincs, de 
ezt mi (ránézésre) nem tudjuk megállapítani. 
valóban van olyan szerencsés eset, hogy a baba nem nyel 
levegőt, pontosabban nem nyel nagy mennyiséget belőle. 
ilyenkor nem érdemes mindenáron erőltetni a büfizést; 
ha 5-10 perc sétálgatás, hátsimogatás után sincs "ered-
mény", nyugodtan lefektethetjük a kicsit.

Hogyan?
Mielőtt bármibe is belekezdenénk, terítsünk egy tiszta 
textilpelenkát a vállunkra, hogy ha a baba bukna is, ne 
kelljen naponta tízszer átöltöznünk.

Emeljük fel a babát úgy, hogy velünk szembe nézzen. Fek-
tessük őt a vállunkra, úgy, hogy a hasa a mellkasunkon, 
feje a vállunkon támaszkodjon. sétálgassunk vele így egy 
kicsit - lassan, piciket lépve. sokszor már ez a mozgás is 
elég, hogy megszabaduljon a felesleges levegőtől.
segíthetünk azzal is, ha közben finoman simogatjuk-
masszírozzuk a hátát, körkörös mozdulatokkal. "gyorsít-
hatunk" a folyamaton, ha a vállunkon fekvő baba popsiját 
egy-két másodpercre megemeljük. Így a pocakja felcsúszik 
a vállunkra, és az enyhe nyomás, valamint a vízszinteshez 
közeli helyzet segíthet a levegő távozásának. ne hagyjuk 
azonban ebben a helyzetben pár másodpercnél tovább, 
és - ha nem muszáj - ne kísérletezzünk az emelgetéssel 
közvetlenül az evés utáni percekben.
Ütögetni, rángatni nem tanácsos - ezzel leginkább azt 
érhetjük el, hogy a szükségesnél is többet bukik, esetleg 
hányás lesz a vége.

Bukás
sok csecsemő bukik is evés után - ettől nem kell meg-
ijedni. legtöbbjüknél ez aztán idővel elmarad majd - ha 
azonban még 9-10 hónapos kora után is rendszeresen 
bukik egy baba, érdemes szakemberrel megvizsgáltatni. 
Eddig a korig azonban természetes folyamat, hogy a feljö-
vő levegővel együtt némi anyatej is távozik.
Újszülötteknél, ha a kismama melle sebes, az is előfordul-
hat, hogy a felbukott anyatej véres. Természetes lehet ez 
is - az ilyenkor a tejbe keveredő vér nem a csecsemő be-
tegségét jelenti, nagy valószínűséggel az anya sebes melle/
mellbimbója az okozója.





Dr. brown’s 
spatula kanál

tomy kapaszkoDós 
wc ülőke

thermobaby SteP felléPő

Egészség

- extra hajlékony véggel, ami   
  megakadályozza, hogy sérülést   
  okozzunk lázméréskor
- 10 másodperc alatt 
  pontos eredményt ad

mebby flexo 10 lázmérő

- az egyenes fej segít a 
legkisebb falatokat is 
kikanalazni a tálból
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magazin ár:
1.290 Ft

magazin ár:
890 Ft

magazin ár:
2.990 Ft

magazin ár:
2.190 Ft

A nagy kapaszkodóknak köszönhetően nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat a kisgyerekek, és a magas fröccsenés védő 
használatával tisztább és könnyebb a használata. A műanyag ülés 
könnyen tisztítható, szorosan illeszkedik a felnőtt ülésekre.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. január 15-től február 28-ig érvényesek.




