
2015. március-április

Boltunk
kellemes húsvéti ünnepeket kíván Boltunk csapata!

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

Reklámmagazinja



©2013 Handi-Craft ®  Company

 

A legjobb cumisüvegek egyike!*
Szabadalmaztatott levegőztető rendszerrel 
és szilikon etetőfejjel 
Segít a babáknak a saját tempójukban enni.

Segít csökkenteni az etetési problémákat 
Csökkenti a kólika és a gázképződés kialakulását.

Segít megőrizni az anyatejben lévő vitaminokat 
A C, A és E vitaminok szerepe kiemelkedően 
fontos csecsemőkorban.

A vákuummentes etetés segíti az emésztést 
A megfelelő emésztés életbevágó az újszülöttek számára.

Teljesen szellőző cumisüveg kialakítás. 
Ez áll legközelebb a szoptatás élményéhez. Egy termék, ami a babákat segíti 

minden fejlődési szakaszukban.
*Bővebben erről a drbrown.hu oldalon.



a Szerkesztő

Ez az egyik kedvenc időszakom. Ébred a ter-
mészet, kibújunk a kuckónkból, egyre több 
időt töltünk a szabadban, és a gyerkőceink sem 
utálják annyira az öltözködéssel járó macerát, 
mint a téli hónapokban. Mindig az év eleje a 
fogadkozások időszaka, aminek nagy része per-
sze rendre megbukik, de tudjuk be ezt annak, 
hogy a rövid nappalok és a hosszú, sötét esték  
bizony nem nagyon motiválnak bennünket a 
betartásra. 

Itt az idő az igazi megmozdulásokhoz, most 
sokkal könnyebb betartani, hogy legalább két 
órát a szabadban töltünk az örökmozgó gye-
rekekkel. És akár mi is könnyebben adjuk fel a 
kényelmes kanapét egy kis bringázás kedvéért 
ebben a kellemes időben, nem igaz? 

A kicsikkel való kirándulásra picivel jobban fel 
kell készülni, mint a nagyobbakkal, de minden 
percét megéri a készülődésnek, ha a gyerkőcből 
természetkedvelő felnőtt válik majd. 

Rengeteg eszköz közül választhatunk, ha ép-
pen nem babakocsival akarunk nekiindulni a 
kalandoknak, ezekről érkezett is néhány olva-
sói kérdés, amelyekre a Kérdezz! rovatunkban 
válaszolunk. Segítünk ötletelni a tipegőkkel 
való hasznos tavaszi kinti és benti időtöltéshez 
is, és van néhány hasznos tippünk az autós 
utazásokhoz szükséges kiegészítőkről is, hi-
szen biztosan mindenki útra kel a nagyiékhoz 
nyuszitojásokat keresni.

Mozduljatok ki ti is, kerüljenek elő a tricik-
lik és a kerti játékok, kiránduljatok sokat, és  
írjatok a nyuszinak!

Felelős szerkesztő: Reisner-Németh Klára
E-mail: hirdetes@matti.hu

Nyomdai előállítás: Oláh Nyomda Kft.
1211 Budapest, Központi út 69-71.

Design: Matti Kft.
Fotók: BigstockPhoto, Matti Kft.,

Babaker Kft., Hubicska Zsolt
Az újságban szereplő árak 2015. március 1. és április 30. között érvénye-
sek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A 
termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékek műszakilag,  
ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási, ill. 
nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük vedd figyelem-
be, 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.

impresszum
Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
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Ügyvezető: Viszokai János

Kedves Olvasó!
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cam Sonnolento hinta

ajánlott fogy. ár:
4.990 Ft

magazin ár:
27.990 Ft

cam Bollicina fürdőkád

CAM Fluido  

Képzeld el, hogy álmaid babakocsija mindent tud. Tágas mó-
zeskosárban pihenhet az újszülött babád, később kényelmes, 
széles, megfordítható sportrészben fedezheti fel a világot, a 
hozzá tartozó autósülés egyetlen mozdulattal rögzül a vá-
zon, álomszép megjelenésű, egyetlen esővédő elég, hogy bár-
melyik 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? Nem kell kompromisszumot kötnöd!
A CAM megalkotta azt a babakocsit, ami mindezt egyben 
nyújtja neked. A kompakt méretű, hihetetlenül könnyű vázra 
ugyanolyan méretű tartozékokat tehetsz, mint a nagyokra, 
így lehet egy luxus városi babakocsid.

- 5 megnyugtató altatódal és 3 különböző természeti hang
- levehető és mosható huzat
- időzíthető kikapcsolás
- kompakt méretűre összecsukható
- 9 kg-ig használható
- állítható háttámla
- 3 sebességű hintafunkció

- Olaszországban készül
- több színben kapható
- 2 anatómiai formájú üléssel  
  (egyik oldalon fektetve, 0-6 hónapos korig, 
  másik oldalon ültetve, 6-12 hónapos korig)
- stabil tartást biztosító lábak
- leeresztődugó

– legyen tiéd a világ!
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- a váz mindössze 5,2 kg, sportrésszel együtt 6,7 kg
- két irányból rögzíthető, több pozícióban dönthető háttámla
- állítható lábtartó
- bolygósítható első kerekek
- nagy bevásárlókosár
- állítható magasságú tolókar
- az akció a 2014-es modellekre vonatkozik,
  és a készlet erejéig tart
Tartozékok: hintáztatható mózeskosár, sportrész,  
autósülés, pelenkázótáska pelenkázólappal, esővédő, lábzsák

Mindent tud, amit a nagyok.

CAM Fluido
multifunkciós babakocsi

moSt terraillon 
ÉTElkÉSZÍTőVEl

EgyüTT cSak:
149.990 Ft



tavasz

Aktuális
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FOlyTATJuK SOROZATuNKAT, ÉS A TöBBI 
ÉVSZAKHOZ HASONlóAN TAVASZRA IS 
ADuNK NÉHáNy öTlETET, HOGy MIVEl 
lEHET AZ APRóK FIGyElMÉT lEKöTNI 
úGy, HOGy A SZÜlőK IS ÉlVEZETTEl 

KAPCSOlóDJANAK BE A JáTÉKBA.

Szabadtéri időtöltéS

Pocsolyaugrás: Elő a gumicsizmával, 
anyukának és apukának is, jöhet a réteges ruha, a 
tetejére nem árt az esőkabát, és egy kiadós tavaszi eső 
után már mehetünk is pocsolyát ugrani. Olyan játék 
ez, ami általában tiltott gyümölcs, hiszen útban az 
ovi, bölcsi felé nem a legjobb ötlet, ezért meg is kell 
beszélni a gyerkőcökkel, hogy ez most egy nagyon 
különleges alkalom, és csak akkor játszunk ilyet, ha 
erre alaposan felkészülünk. Arra mindenképpen 
figyeljünk, hogy ha nedves lesz a gyerkőc ruhája, 
menjünk be átöltözni és megszárítkozni.

Tavaszi virágszámoló: A kertekben, 
parkokban, erdőkben csodás virágok nyílnak 
tavasszal. Érdemes úgy elindulni egy sétára, hogy 
előtte kitaláljuk, mi lesz az aznapi feladat. lehet 
számolni: hány háznál nyílik tulipán, hányféle 
virágot láttunk. Nagyon jó alkalom a színekről 
beszélgetni, és megtanulni, hogy melyik a tulipán 
vagy a nárcisz. 

barkagyűjtés: Ha patakparton, tóparton 
járunk, és van lehetőség barkát gyűjteni, ne hagyjuk 
ki, vigyünk haza néhány ágat. Magában is nagyon jól 
mutat egy vázában, de húsvétra is nagyon ötletesen 
fel lehet díszíteni.

Ha az időjárás nem engedi a kinti 
játékokat, készüljünk a húsvétra!

Használjuk alapnak a vázába tett barkacsokrot. 
Vegyünk elő egy kartont, és rajzoljunk elő rá 
egyforma méretű tojásokat. Ha ezzel megvagyunk, 

tavaszi tipegőtippek



tavasz

Aktuális
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

marko magaSSágmÉrő 
falidEkor

fillikid ZEnÉlő-forgó

yo! cSúSZáSgáTlóS 
pamuTZokni

ajánlott fogy. ár:
1490 Ft

magazin ár:
6.290 Ft

ajánlott fogy. ár:
390 Ft

- kiságyra rögzíthető
- megnyugtató dallam segíti az elalvást
- vidám plüssfigurákkal
- felhúzható zenélő egységgel
- nincs szükség elemre
- több mintával kapható

- a falra ragasztva követhető a gyermek növekedése
- mintától függően 160-170 cm-ig skálázva

a gyerekek már díszíthetik is: ujjfestékkel, színes 
ceruzával, vízfestékkel, zsírkrétával, ragasztóra 
szórt színes cukorral, matricákkal, magvakkal. 
Ha elkészültek, egy felnőtt vágja ki a tojásokat, 
fűzzön át rajta egy cérnát, a barkacsokor 
feldíszítését pedig bízza a gyerkőcökre.

 
Keressünk meséket, történeteket a húsvétról, 
húsvéti nyusziról, szokásokról, és meséljünk a 
kicsiknek. A mese végén jöhet a móka, rajzoljanak 
le egy-egy történetet. Ha kész a mű, vegyünk egy-
két méternyi farkasfogat vagy színes szalagot, és 
keretezzük be vele a képet. 

 
Ehhez alaposan elő kell készülni főtt tojásokkal, 
festékekkel, érdemes festőköpenyt húzni a ruhára, 
vásárolni apró matricákat, előkészíteni egy pici 
darab szalonnabőrt. Hagyományos módon fessük 
meg a tojásokat, majd ha kihűltek, és megszáradt 
az alapszín, lehet díszíteni filctollal, zsírkrétával, 
matricákkal, lehet rá csipkét, szalagot ragasztani, 
vagy csak egyszerűen szalonnabőrrel kifényesíteni 
az egyszínűeket.

Egyéb bEnti időtöltéS

Készítsünk szélforgót: Csak egy 
hurkapálca, egy vastagabb színes lap és egy 
gombostű kell hozzá. Ha a gyerkőc nagyobb, 
engedjük, hogy gyerekollóval ő vágja ki a forgót, 
ha kisebb, akkor természetesen felnőtt készítse el, 
és a kicsi csak segítsen kitalálni, hogy a kertben 
hová kerüljön. Ha különleges forgót szeretnénk, 
lehet ráfesteni tenyérlenyomatot, pillangót, 
virágot.

tavaszi nagytakarítás: Az egészen 
kicsik szeretik utánozni a felnőtteket, ezért 
engedjük, hogy játsszon a porszívóval egy kicsit, 
megpróbáljon port törölni, és segítsen a játékait 
a helyére pakolni. Dobjuk fel a takarítást egy 
kis zenével, táncoltassuk meg egymást és a 
plüssjátékokat. Ha kész vagyunk, ne felejtsünk 
el meginni együtt egy finom kakaót, hiszen 
megérdemeljük. Pont mint a nagyok.

Készítsünk húsvéti képeket:

nem maradhat ki a tojásfestés: 

- 80% pamut, 15%  
  poliamid, 5% elasztán
- csúszásgátlós talp  
  kialakítás
- több színben  
- 17/18 – 26/28 méretig 
- kellemes tapintású,  
  kényelmes anyagból készült
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

BaByono EldoBhaTó női alSó

BaByono SZilikon ElőkE

BaByono fÉSű ÉS kEfE 
TErmÉSZETES SörTÉVEl

magazin ár:
1.490 Ft

magazin ár:
990 Ft

- szülés után praktikus és 
  higiénikus viselet
- kényelmes derékrész
- 5 db/csomag
- egységár: 158 Ft/db

magazin ár:
790 Ft

- puha, könnyű és kényelmes szilikonból készült
- a speciális zseb felfogja a lepotyogó ételdarabkákat
- könnyen, akár mosogatógépben is tisztítható
- állítható nyakpánt
- 6 hónapos kortól ajánlott

- antisztatikus
- a fésű fogai lekerekítettek
- a kefe kellemesen masszírozza a fejbőrt



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

babyono 
TErmoSZTáSka

babyono 
üVEg- ÉS

cumimoSó kEfE

magazin ár:
390 Ft

babyono 
pElEnkáZóTáSka
- a városi stílus és a funkcionalitás találkozása
- pelenkázólappal
- több külső és belső zsebbel
- könnyen tisztítható
- egyszerűen rögzíthető a babakocsi
  tolókarjára, de vállon is kényelmesen hordható
- állítható vállpánt
- 39x28x21 cm

magazin ár:
8.990 Ft

- több órán át megőrzi a cumisüvegben 
  lévő folyadék hőmérsékletét
- zippzárral záródik, könnyen hozzáférhető 
  a tartalma
- a pánttal egyszerűen 
  rögzíthető a babakocsira, 
  pelenkázótáskára
- színben illik a Baby Ono 
  pelenkázótáskákhoz
- cumitartóval

- szivacsos végével könnyen eltávolítható 
  a szennyeződés
- a kisebb kefe alkalmas az etetőcumik 
  hatékony tisztítására

magazin ár:
2.990 Ft



Otthon

alvós cikk
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Készülj fel az elalvásra!

Ne tedd le a babát aludni rákészülés nélkül, mert nem fogja tudni meg-
szokni, hogy mikor kell aludni és mikor nem. A legjobb 30 perccel hama-
rabb elkezdeni az alvásra felkészítést. Ilyenkor már nem ajánlott hangos 
játékokat játszani, érdemes inkább ilyenkor mesét olvasni, vagy menjetek 
át egy sötétebb szobába, tegyetek fel nyugtató zenét, hogy a baba mindig 
rá tudjon hangolódni az alvásra.

TippeK a babáK  
napKözbeni alvásához



Otthon

11

• 0-6 HETES KORBAN

4-6 alvás naponta, mert baba 2 
óránként el fog álmosodni.

• 6-8 HETES KORBAN

4 szundi az általános, melynek teljes 
hossza körülbelül 6 óráig tart. Ez 
általában 2-3 30 perces és 1 órás és 
egy hosszabb alvásból áll.

• 4-6 HóNAPOS KORBAN

3 szundi, ami 3-4 órán keresztül tart 
naponta. Ez általában egy rövidebb 
reggeli, egy hosszabb ebéd utáni és 
egy rövidebb délutáni alvásból jön ki.

• 6-12 HóNAPOS KORBAN

2 napközbeni alvás ajánlott, aminek 
időtartama összesen 2-3,5 óra.

• 12-24 HóNAPOS KORBAN

Egy másfél órás szundikálás ebéd 
után és egy rövid reggeli vagy dél-
utáni alvás ajánlott. 

Mennyi napKözbeni 
alvás ajánloTT?

ne add fel, ha 15 perc múlva felébred!

Attól, hogy a baba felébredt, még bátoríthatod arra, hogy 
próbáljon egy picit tovább szundikálni. Simogasd meg, 
folytatsd a mese olvasását vagy a zenélő-forgó bekapcso-
lását, hátha sikerül újra elaludnia. Ha 45 perc múlva is 
ébren van a baba, akkor hagyjátok az alvást aznapra, és 
kezdjetek el játszani vagy valami számára érdekesebb dol-
got csinálni.

ne ringasd!

Kerüld a karodban vagy a babakocsiban 
történő ringatást az altatáshoz, mert a cse-
csemő hamar hozzászokik, és aztán minden 
alkalommal igényelni fogja ezt. Ehelyett érde-
mes olyan kellékeket használni, amiket csak 
az elalvás folyamatához használnunk (zenélő 
forgó, teddy maci) és csak a baba ágyában 
találhatóak meg. 

állíts be egy alvási rutint!

Erre már a baba három hónapos korától van lehető-
ség, amikor elkezd hosszabbakat aludni. Próbálj meg 
egy olyan állandó rutint felépíteni, ami minden napra 
alkalmazható, mégis rugalmas. Te ismered a legjob-
ban a babádat, biztos, hogy a legmegfelelőbb alvási 
időket fogod számára beállítani. 

Foglald le, amíg ébren van!

Azért, hogy a baba könnyen megkülönböztesse az alvásidőt az ébrenléttől, 
fontos, hogy ébredés után folyamatosan le legyen foglalva. Játsszatok sokat 
játékokkal, mondókákkal és zenével. A kisebbek számára érdekes lehet egy 
játszószőnyeg is, míg a nagyobbakat foglaljuk le a koruknak megfelelő kész-
ségfejlesztő játékokkal.



Otthon

naTTou plüSS hinTáZó 
állaTka

clEVamama párna nattou PlüSS  
ZEnÉlő-forgó

babaPárna:
 5.990 Ft

- a kellemes altatódal megnyugtatja a babákat
- a játékok levehetők és moshatók
- egyszerűen rögzíthető a kiságyra

- 65 cm hosszú
- több figurával kapható
- 10-36 hónapos korig ajánlott
- biztonsági övvel
- minőségi, bababarát plüssből készült

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

magazin ár:
8.990 Ft

ajánlott 
fogy. ár:

26.490 Ft ajánlott 
fogy. ár:

20.990 Ft

- használata csökkenti a lapos fej szindrómát, 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 megrekedé-
  sét, elvezeti a nedvességet és növeli a légáramlást
- a huzat kifordítva 40 oC-on mosható, szárítógépbe tehető
- babapárna: 40x23x3,5 cm, gyermekpárna: 50x30x5,5 cm

gyErmEkpárna:
 7.490 Ft

- 60x120 cm
- 2 db kivehető oldalrúd
- állítható fekvőmagasság

amal kamil kiSágy
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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

Deluxe Pelenkatároló
.Kézhasználat nélküli, egyszerű, lábbal    
működő nyitó-záró mechanizmus
.A dupla zárórendszer egyik tagja 
állandóan zárt, így még tökéletesebb 
szagzárást biztosít

Classic Pelenkatároló
.A pelenka bedobásával automatikusan  
nyílik és záródik a rendszer
.Könnyű, egykezes kezelhetőség

Pelenkatárolók

Utántöltők

Magazin ár: 2590,- Ft

fillikid gumiS 
pamuTlEpEdő

magazin ár:
1.690 Ft

- 100% pamut
- rugalmas, a 60x120 cm méretű matracokra is illeszkedik
- öKO-Tex tanúsítvánnyal rendelkezik

- 60x120 cm
- 2 db kivehető oldalrúd
- állítható fekvőmagasság

indowoodS  lola 
ajTórácS

magazin ár:
10.990 Ft

Könnyű zárhatóság, egy kézzel is nyitható, elérhető 
bővítmények: 7 és 14 cm. Változtatható nyitási irány. 
Oldalanként nyitásgátlóval ellátható. 

Otthon



 1
Játék

A bAbA fejlődése

taftoyS  
long-EarS dog  
hoSSZúfülű kuTya

magazin ár:
14.990 Ft

TafToyS ZEnÉlő-forgó 
dEVElopmEnTal moBilE
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- 3 db két oldalas (kontrasztos és színes) szárnyacska
- a zene, a mozgás és a fények kombinációja megnyugtatja a babát
- 8 klasszikus, “babanyelvre” átdolgozott klasszikus dallam
- elemmel működik

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Megszületett a babád. Varázslatos látni, ahogy nap-
ról napra egyre jobban fejlődik, egyre több minden-
re képes. Nem győzzük csodálni a kis arcát, kezeit, 
ahogy először rácsodálkozik a dolgokra. Bár minden 
baba fejlődése eltérő, próbáltunk összeállítani egy 
általános leírást, hogy milyen érzékei hogyan és mi-
kor fejlődnek ki egy éves koráig, és ezekben a sza-
kaszokban mivel érdemes a legjobban fejleszteni őt.

Három hónapos koráig a baba még több időt tölt 
alvással, mint ébrenléttel. Néhány hetes korában 
kezdi el követni a szeme a mozgó tárgyakat, majd 
6-8 hetesen kezd el a kezecskéivel megismerkedni. 
Ezek még nem kontrollált mozgások, az első időben 
még csak ismerkedik a saját testével és környezeté-
vel, majd ahogy fejlődik a látása, egyre inkább kezdi 
tanulmányozni a dolgokat.

Ajánlott játékok: Válasszunk vidám mintájú zenélő 
forgókat, amik el is tudják altatni a babát, vagy szí-
nes barátokat az ágyba, amiket tanulmányozni lehet.

Három hónapos korában már a baba fejlettsége el-
jut arra, hogy ne csak nézze, hanem meg is érintse 
a tárgyakat. Ilyenkor még bizonytalan a mozgása, 
nem igazán tudja kontrollálni, ezért olyan tárgyakat 
válasszunk neki, amik bababarátok.

Ajánlott játékok: A hangot kiadó játékok ebben az 
időszakban a legmegfelelőbbek a gyermek számára. 
Ilyenkor már fontos, hogy egy játékot a tapintás so-
rán is izgalmas legyen felfedezni, de figyeljünk arra, 
hogy ne tartalmazzon lenyelhető részeket. 

Körülbelül fél éves korában már nem csak megfogja, 
forgatja és figyeli a körülötte lévő tárgyakat, hanem 
már képes néhány ok-okozati összefüggést is fel-
fedezni. Megrázza a játékot, hogy hangot adjon ki, 
eltolja magától, sőt már képes hason fekve is játsza-

éves koráig

magazin ár:
3.990 Ft

- puha, színes játékfigura csengettyűvel, 
  különböző felületekkel, csörgővel és 
  rágókával
- vidáman és  játékosan fejleszt



Játék

taftoyS  
long-Tail caT  
hoSSZúfarkú cica 

TafToyS 4 ÉVSZak 
jáTSZóSZőnyEg

magazin ár:
3.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.
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- 100x100 cm
- felhajtható oldalfalak
- újszülött kortól használható
- színes, vidám 
  figurák fejlesztik
  a baba érzékeit

magazin ár:
9.990 Ft

ni. Ilyenkor már nem csak egy, hanem két játékot is 
képes egyszerre a kezében tartani.

Ajánlott játékok: Már lehet olyan színes, készségfej-
lesztő játékokat választani a babának, amiket akár 
egymásra is tud helyezni, mert ebben a korban már a 
több részből álló tárgyak jobban lekötik a figyelmét, 
próbálja őket egymásnak ütögetni, egymásra rakni. 
 
Jön az anyukák számára az egyik legkedvesebb idő-
szak, a kúszásé. Bár ilyenkor mindenki retteg, hogy 

a baba nehogy kárt tegyen magában, élvezettel fi-
gyeljük minden mozdulatát.

Ajánlott játékok: A legfontosabb, hogy mozogjon 
vagy guruljon a kiválasztott játék, mert nincs annál 
izgalmasabb, amikor a gyermek felfedezi, hogy utá-
na is tud kúszni a mozgó dolgoknak.

9 hónapos kora után már rájön arra, hogy a kúszás-
sal-mászással már a távolabbi játékokat is el tud-
ja érni, így az egész szoba átalakul egy játéktérré. 
Ekkor már nem szabad a kezébe adni a játékokat, 
hanem hagyni kell, hogy ő maga érje el őket.

Ajánlott játékok: Már sokkal jobban foglalkoztatják 
az ok-okozati összefüggések, így olyan játékokat 
választ, amiket építeni kell, vagy egymásra rakni. 
Ahogy fejlődik, egyre bonyolultabb összefüggése-
ket is képes felfedezni. Ilyenkor érdemes különböző 
méretű, de egyforma játékokat ad-
nunk neki, amiket egymásra/egy-
másba tud helyezni, építeni.



Chicco Red Bullet & Chicco Pink Arrow 
fémvázas futóbicikli

A kisfiúk és kislányok első biciklije! 
Pedál nélkül, lábbal hajtható. 
Felkészíti a gyerekeket arra, hogyan kell majd 
mozogni és egyensúlyozni a pedálos biciklivel.

PINK ARROW

magazin ár
 11.990 Ft

RED BULLET 

6 hó - 3 év

3-5 év

Utazáshoz, étterembe, vendégségbe kiváló. Hordozható kézben és vállon is. 
• Az ülőke magassága állítható
• Szinte minden asztalnál és széken használható
• Rögzítő pántokkal fixáljuk a székhez
• Az ülésben 3-pontos biztonsági öv
• A tálca 3 fokozatban állítható és levehető
• Termék súlya: 2kg

magazin ár
  8.990 Ft

PINKMANDARINO LIGHT BLUE GREEN

székmagasító ülőke

•  Ultrakönnyű, strapabiztos fém váz
•  Állítható ülőnyereg- és kormánymagasság
•  max. 25 kg testsúlyig
•  méret: 12x45x60 cm



Chicco Red Bullet & Chicco Pink Arrow 
fémvázas futóbicikli

A kisfiúk és kislányok első biciklije! 
Pedál nélkül, lábbal hajtható. 
Felkészíti a gyerekeket arra, hogyan kell majd 
mozogni és egyensúlyozni a pedálos biciklivel.

PINK ARROW

magazin ár
 11.990 Ft

RED BULLET 

6 hó - 3 év

3-5 év

Utazáshoz, étterembe, vendégségbe kiváló. Hordozható kézben és vállon is. 
• Az ülőke magassága állítható
• Szinte minden asztalnál és széken használható
• Rögzítő pántokkal fixáljuk a székhez
• Az ülésben 3-pontos biztonsági öv
• A tálca 3 fokozatban állítható és levehető
• Termék súlya: 2kg

magazin ár
  8.990 Ft

PINKMANDARINO LIGHT BLUE GREEN

székmagasító ülőke

•  Ultrakönnyű, strapabiztos fém váz
•  Állítható ülőnyereg- és kormánymagasság
•  max. 25 kg testsúlyig
•  méret: 12x45x60 cm

Liteway Top babakocsi vastag lábzsákkal és kapaszkodóval. 
Ultrakönnyű 6,9 kg-os súlya és esernyőre csukható 
formája révén ideális emeletes házakban lakók és 
tömegközlekedéssel járók számára, mert az 
összecsukás, tárolás és cipelés 
egyszerűen megoldható. 
•   5-pontos biztonsági öv
•   2 fokozatban állítható lábtartó
•   5 fokozatban dönthető háttámla
•   újszülött szállítására alkalmas fekvőfelület
Tartozékok: vastag, bélelt lábzsák, 
                  bevásárló háló, kapaszkodó,
                  téli-nyári kupola, 
                  kupolába integrált esővédő

magazin ár
 49.990 Ft GREEN WAVE

GREY

CHICCO BAND
bébikomp 

Leesésgátlókkal ellátott 
4-kerekű gurulós komp. 
•   3 fokozatba állítható háttámla
•   multiaktív játékpanel
•   a játékpanel a kiságyra rögzíthető
•   összecsukható váz
•   levehető és mosható huzat

magazin ár
 21.990 Ft

mindenütt,  ahol csak baba van

GREEN WAVE

RED WAVE

ORANGE WAVE

BLUE WAVE

6-12 hó

0 hó+

első karfa lábzsák 360°

10
5 

cm



Vásártér
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

dr. Brown’S STandard kEZdőSZETT

dr. brown’S Standard 
cumiSüVEg

momert bébimonitor

magazin ár:
1.790 Ft

magazin ár:
1.790 Ft

magazin ár:
5.990 Ft

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

- segít megőrizni az anyatejben lévő vitaminokat
- a speciális szelep megakadályozza, hogy a folyadékba 
  levegőbuborékok jussanak, így megelőzi a levegőnyelés 
  miatt kialakuló hasfájást, bukást, gázképződést

120 ml-ES üVEg

250 ml-ES üVEg

Modern külső. Ideális a kapcsolattartásra a külön szo-
bában lévő kisgyermek és szülők között. A világítás és 
zene funkciók megkönnyítik a babának az elalvást.

- hatótávolság max. 100 m
- hangerő szabályzó
- hangerőt jelző lED, energiaszint-jelző
- csatornaváltó
- övcsat a könnyű hordozhatóságért

magazin ár:
8.990 Ft
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llÍtható magaSSágú utazóágy

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

- az emelőbetét segítségével  
 magasabbra állítható a 

fekvőfelület, így nem kell mélyre 
hajolni a baba kiemelésénél 

- kompakt méretűre összecsukható
- hordozótáskával, 60x120 cm

- 15 kg-ig használható
- egyszerűen összecsukható

- puha, vidám mintájú matraccal
- hordozótáskával

- könnyen tisztítható huzattal
- 93x93x74 cm, 8,9 kg
- több színben kapható

ajánlott fogy. ár:
16.990 Ft

ca
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ajánlott fogy. ár:
15.990 Ft

20



Utazunk

KISGyEREKKEl uTAZNI NAGyON SOK 
KöRÜlTEKINTÉST IGÉNyEl. ODA KEll 
FIGyElNÜNK ARRA, HOGy AZ AuTó 
MEGFElElő állAPOTBAN lEGyEN 
(ElőMElEGíTVE, áRNyÉKOláST  
MEGOlDVA), MINDEN öSSZE lEGyEN  
KÉSZíTVE A GyERKőC SZáMáRA (ÉTEl, 
ITAl, JáTÉK STB.) ÉS MÉG A MI DOl-
GAINK SE MARADJANAK OTTHON.  
MOSTANI CIKKÜNKBEN NÉHáNy 
OlyAN KIEGÉSZíTőT AJáNluNK  
SZáMODRA, AMI MEGKöNNyíTHETI AZ 
AuTóS uTAZáSOKAT A BABáVAl. 

NagyoN pici babák esetéN

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

a baba kéNyelméért

Mindannyian tudjuk, hogy egy nyűgös babával 
nagyon fárasztóvá válik az utazás, ezért érde-
mes mindent megtenni azért, hogy ő még ké-
nyelmesebben és boldogabban érezze magát az 
út alatt. Ezt elősegítheti a biztonsági övpárna 
használata, ami megakadályozza, hogy az öv 
bevágjon a baba testébe, a nyakpárnák pedig 
abban segítenek, hogy könnyebben el tudjon 
a gyerkőc aludni az ülésben. Jól jöhet még egy 
olyan autóban használható, készségfejlesztő já-
ték beszerzése is, ami élénk színeivel és moz-
gásával leköti a baba figyelmét. Nagyobb gyere-
keknek mindenképpen készítsünk be könyvet, 
és többféle játékot is a hosszabb útra. 

VigyázzuNk az ülés tisztaságára

Ha nem szeretnénk, hogy a drágán megvásárolt 
biztonsági gyerekülésünket a csemete 5 perc 
alatt összekoszolja, akkor érdemes beszerezni 
egy cserehuzatot, ami lehet akár izzadásgátló 
anyagból is, hogy nyáron még kényelmesebb 
legyen a gyereknek. Ezeket a huzatokat köny-
nyű felhelyezni, és egyszerűen moshatóak, ha 
koszosak lesznek. Hasznos lehet még az autós 
rendezőtáska használata is, ami nem csak azt 

az autós  
utazáshoz

haszNos  
kiegészítők

fil

lik
id á

llÍtható magaSSágú utazóágy

ajánlott fogy. ár:
16.990 Ft



Utazunk
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

nania beone lux 
BÉBihordoZó

akadályozza meg, hogy a gyerek az előtte lévő 
ülés támláját rugdossa, de praktikusan bele is 
tudunk tenni olyan apróságokat, amikre utazás 
során szükségünk lehet (zsebkendő, törlőken-
dő, játék, újság stb.).

15-36 kg-os gyerekek  
biztoNsága érdekébeN

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

ha süt a Nap

Fontos, hogy ha hosszabb útra indulunk, min-
denképpen gondoskodjuk az autó árnyékolásá-
ról, mert a baba nem fog tudni aludni az ülés-
ben, ha a szemébe süt a nap. Manapság már 
rengeteg típusú árnyékoló kapható, választha-
tunk mesehősöset, tiszta feketét, egész ablak-
ra tehetőt vagy akár rolósat is. A lényeg, hogy 
megfelelően védje a gyermeket a napsütéstől, 
és egyszerűen fel lehessen az ablakra szerelni. 
Ha nem találunk megfelelőt, akkor sem kell el-
keseredni, ma már nagyon szuper, uV szűrős 
napszemüvegeket lehet a babáknak vásárolni, 
amik állítható övvel rendelkeznek, így bármek-
kora fejmérethez igazíthatóak. 

uzsoNNa az autóbaN

Elképzelhető, hogy egy utazás során az autó-
ban kerül sor az ebédre vagy az uzsonnára. 
Egy nagyon fontos dologra kell felhívnunk 
a figyelmet: nagyon figyeljünk arra, hogy az 
etetés során ne nedvesedjen át a babánk ru-
hája, mert komoly megfázás lehet a követ-
kezménye. Nem javasoljuk a nedves ken-
dőt sem a maszatos arc megtisztítására, 
bőven megteszi egy száraz papír zsebkendő is. 
 
Érdemes beszerezni egy ételmelegítőt, amit az 
autóban lehet használni. Sok olyan modell lé-
tezik, ami egy átalakító segítségével az otthoni 
elektromos hálózatba is bedugható, így máris 
sokszorosan kihasználható. Az ételmelegítők 
megfelelő hőmérsékletre melegítenek, így nem 
kell aggódni, hogy túl forró lesz az étel, na-
gyon praktikusan használható útközben is. A 
szoptatásnál erre nem kell külön figyelni, ott 
csak arra ügyeljünk, hogy elég meleg legyen az 
autóban ahhoz, hogy se a mama, se a baba ne 
fázzon meg.

magazin ár:
11.990 Ft

- 0-13 kg-ig 
  használható
- puha párnázott 
  belsőrész
- hárompontos öv
- levehető huzat



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

iZi Up Fix gyerekülés 
- 15-36 kg-ig használható
- isofix karokkal csatlakoztatható az autóba
- kiemelkedően erős oldalvédelem
- szinkronizáltan, egyszerűen emelhető  
  fejtámla és háttámla
- oldalsó ütközésnél az ülés elfordul,  
  így pajzsként védi a gyermeket
- a gyermek által könnyen beállítható alvópozíció
- akár 12 éves korig használható

ajánlott fogy. ár:
59.990 Ft
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Utazunk

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

diSnEy BElinE gyErEkülÉS

diSney toPo comfort 
ülÉSmagaSÍTó

diSnEy BEfix gyErEkülÉS

magazin ár:
15.990 Ft

magazin ár:
11.990 Ft

magazin ár:
3.990 Ft

- 9-36 kg-ig használható, 
- vállpánton állítható övfeszítés 
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla, levehető huzat
- több színben

- 15-36 kg-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető támla

- 25-36 kg-ig használható
- levehető és mosható üléshuzattal.
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Utazunk

ajánlott fogy. ár:
13.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Caretero 
lfa babakoCsia

- könnyű és erős vázszerkezet
- fokozatmentesen állítható háttámla kényelmes fejpárnával 
- kényelmes felfüggesztésű, fixálható bolygókerekek elöl 
- levehető karfa
- 5 pontos biztonsági öv
- praktikus bevásárlókosár
- egymástól függetlenül fékezhető hátsó kerekek 
- nagy kupolatető betekintőablakkal
- időjárásálló, minőségi anyagokból készült 
- könnyen kompakt méretűre csukható 
- 15 kg-ig használható 
- 45x66x103 cm 
- több színben kapható



Utazunk
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Kérdezz – felelek

Szeretnék kengurut vásárolni, milyen 
szempontok szerint válasszak?

Ebben a korban már stabilan ülnek a babák, ezért érdemes megfon-
tolni egy fémvázas háti hordozót, ha a család szeret sokat kirándulni.  
A babakocsik nem mindig alkalmasak a komolyabb terepekre (pl. hegyi túra), a háti  
hordozó viszont tökéletes megoldás lehet. Hátizsákhoz hasonlóan felvehető,  
általában naptető is van hozzá, és akár 3-4 éves korig is használható.

A legfontosabb, hogy a kenguru biztosan tartsa a babát, és teljesen simuljon rá a hátára. 
lehetőleg ne tudjon benne lazán mozogni, mert csak így tudja megfelelően megtámaszta-
ni. Érdemes figyelni, hogy megfelelően állítható legyen a pántja, és a baba lába ne lógjon 
benne, hanem legyen alátámasztva benne a combja is. 

A hordozókendő maximális biztonságot nyújt 
a babának, és nagyon fontos, hogy közel érez-
ze magát hozzád, erre a kendő a legjobb meg-
oldás. Ha úgy érzed, hogy nem elég biztos a 
kezed, vagy nem tudod pontosan, hogy is kell 
megkötni, nézz körül a lakóhelyeden, mert 
már nagyon sok helyen van lehetőség részt 
venni hordozókendős tanfolyamon – sokszor 
térítésmentesen is - , ahol megtanítják a he-
lyes megkötéseket.

Tetszik a hordozókendő,  
de elég biztonságos,  
ahogy én megkötöm 
magamnak?

Milyen hordozóval érdemes túrázni vinni egy 
8 hónapost?



Utazunk

Nandu ÖKO Bébi és Mei Tai: 
Extra kényelmes, ölelős, praktikus, 

strapabíró, egyedi babahordozó 
gyönyörű mintákkal. 

A Nandu Bébi Tait 0-1,5 éves korig, 
a Nandu Mei Tait 4 hó-3 éves korig 

ajánlott hordani.
Minősített bőr- és bababarát anyagok 

felhasználásával készült biztonságos 
hordozóeszköz.

Élmény vele a babahordozás!

www.nandu-wrap.com

nandu

Miben segíthet egy Mei Tai babahordozó?

HA FÉlSZ A KöTÉSEKTől, DE EGy NAGyON ölElőS BABAHORDOZóD KERESEl, 
BáTRAN PRóBálJ FEl EGy MEI TAI TíPuSú HORDOZó ESZKöZT! 

Kósa Kata 
nandu-wrap.com

újszülött kortól akár 3-4 éves korig is használhatóak ezek a kényelmes és praktikus 
hordozóeszközök. A Mei Tai felépítése szerint egy megvarrt testrész, két vállpánt és egy 
derékpánt. A babát a testrészen megkötött pántok ölelik körbe. A Mei Tai pántjainak 
megkötése szinte végtelen állíthatóságot ad a baba vagy kisgyermek és a hordozószemély 
kényelmét szolgálva. Sokan a derék- és vállpántok párnázását kedvelik a mai modern 
Mei Tai-okban. Egészen jó súlyelosztást képes adni. Derékra és vállra is egyaránt terhel. 
Hátfájás esetén érdemes Mei Tait próbálni, sokaknak megoldást jelentett a babájuk to-
vábbhordozásában. A háti hordozás ideje hamar eljön egy kisbaba életében. 3-4 hónapos 
és/vagy 5-7 kg súlyú babát már háton javasolt hordozni. Kritikus pont a hordozásban, 
hogy hogyan kerül a baba a hátunkra, ha nincs mellettünk segítség. Tapasztalatok szerint 
Mei Tai-jal könnyebb, egyszerűbb a hátravétel. Túrázáshoz, hosszabb sétához nagyon 
kényelmes viselet a kisbabás családoknak a puha pántok miatt. Még kevésbé gyakorlott 
hordozó személy is bátran nyúl ehhez a babahordozó eszközhöz.
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babyono anyatejtá-
roló TaSak

lanSinoh 2 aZ 1-BEn ElEkTromoS dupla mEllSZÍVó

dr. brown’S  
BimBóVÉdő 2 daraBoS

magazin ár:
1.990 Ft

magazin ár:
2.990 Ft

- egyes mellszívóként is használható
- stimuláló fázissal a tejleadás beindításért, fejő 
  fázissal a hatékony, maximális tejleadásért
- 8 szíváserősség mindkét fázisban
- 3 különböző szívási ritmus közüli választással 
  maximalizálható a lefejt anyatej
- 2 db standard és 2 db extra nagy méretű 
  szívófejből választhat, hogy hatékonyabb
  tejürülést érjen el
- közvetlen a cumisüvegbe fejhet, speciális 
  etetőcumija segít fenntartani a bevált
  szoptatási módot

különöSEn ajánloTT koraSZülöTT, 
kiS Súlyú, ikEr, gyEngE SZopáSi 
kÉSZSÉgű, BETEg BaBák ESETÉn! 

- 100 ml anyatej tárolására 
  alkalmas
- hűthető, fagyasztható
- BPA mentes
- speciális kialakításának 
  köszönhetően megáll
- 20 db/csomag, 
- egységár: 99,5 Ft/db

magazin ár:
39.990 Ft

TöBB TEj, kEVESEBB, minT fElE idő alaTT

- testhezálló forma
- segítségével kisebesedett 
  vagy befelé forduló mell-
  bimbóval is lehet szoptatni
- bőr- és bababarát anyagból
- mosogatógépben tisztítható
- egységár: 1.495 Ft/db





Eszem-iszom
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mam anTicolic cumiSüVEg

thermobaby babytoP 
ETETőSZÉk

160 ml-ES:
1.390 Ft

260 ml-ES:
1.490 Ft

magazin ár:
8.990 Ft

- csepegésmentes  
- a védőkupak mérőpohárként is használható
- lágy szilikon szívóka, széles nyílás  
- könnyen tisztítható
- anticolic: megelőzi a hasfájást
- önsterilizáló funkcióval

- kicsi, kényelmes, székre helyezhető  
- későbbiekben gyerekszékként 
  használható
- tálcával és nélküle is használható  
- két biztonsági övet tartalmaz, az 
  egyik a székhez rögzítéshez, a 
  másik pedig a gyermek bekötéséhez 
  szükséges  
- könnyű össze- és szétszerelhetőség

Helytakarékos megol-
dás kis lakásokba és 
sokat utazó családok-
nak. A Thermobaby 
Babytop etetőszék 
hosszú ideig kiszolgálja 
a gyermeket, és akár 
játékhoz vagy rajzolás-
hoz is kiváló segítség 
lehet. Nagyszülőkhöz is 
ideális megoldás, mert 
kis helyen elfér, és sok-
oldalúan használható. 

A MAM Anti-Colic 
cumisüveg ideális a 
szoptatásról az üvegre 
való könnyű áttéréshez. 
A MAM szelepes talp 
megakadályozza, hogy 
a baba levegőt nyeljen. 
Ennek köszönhetően a 
terméket használó  
csecsemők 80%-ánál 
csökken a hasfájás.
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A feltüntetett fogyasztói árak az újság időtartama alatt érvényesek.
A további tommee tippee® termékekről érdeklődjön a boltokban.

Az explora® innovatív, praktikus termékei 
segítenek a babáknak az enni-inni tanulásban.

A változatos itatókból könnyű  
inni és garantáltan csepegés-mentesek!

Active Straw  
itatópohár (12M+)
szívószálas

MAGAZIN ÁR: 1990 Ft

enni & inni 

BPA
mentes

tanulok!

Fedeles tálkák 
kanállal (7M+)
2 tálka 1 kanállal,
1 fedéllel, lányos
színekben is.

MAGAZIN ÁR: 1790 Ft

Varázs alátét (7M+)
Rögzíti az etetőtálkát, hogy  
ne lehessen leverni, kiborítani.  
Többféle színben.

MAGAZIN ÁR: 1790 Ft

Első etetőkanál,  
2 db-os (4M+)

Lágy szilikonfeje gyengéd 
a kis szájacskákhoz.

MAGAZIN ÁR: 1490 Ft

Snack ’n’ go tároló (12M+)
Séta közbeni falatozásra.
Könnyen beleférnek az ujjacskák,
nem potyog ki belőle az étel.

MAGAZIN ÁR: 1790 Ft



Eszem-iszom
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Tavaszi halas falatkák
lAZACOS SZENDVICSTál

HAlAS CARPACCIO RuCCOláVAl

A carpaccio olívaolajjal és fűszerekkel ízesített nyers hús vagy 
hal. általában hátszínből, bélszínből, tonhalból vagy lazacból 
készül. A hagymát felszeleteljük, majd a tálra tett füstölt lazacra 
szórjuk. A szószhoz összekeverjük az olajat, citromlevelet és a 
fűszereket, majd óvatosan ráöntjük a tálra, hogy a lazac minden 
részére kerüljön belőle. Díszíthetjük rukkolával, tálalhatjuk 
bagettel vagy magában is.

- 300 g füstölt lazac
- 1/2 dl olívaolaj
- 1 fej hagyma
- 3 evőkanál citromlé
- 1 teáskanál apróra vágott kapribogyó
- petrezselyemzöld ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- chili (kihagyható)

A krém hozzávalóik jól összekeverjük, majd letur-
mixoljuk. A magvas kenyérre kenjük az elkészült 
krémet, majd rátesszük a füstölt lazac szeleteket, 
megszórjuk rukkolával. ízlés szerint paradicsomot 
is tehetünk rá, de készíthetjük szalámival vagy 
felvágottal is a lazac helyett. A tetejét meglocsol-
hatjuk fűszeres olívaolajjal.

Krémhez:
- 150 g juhtúró
- 1 marék rukkola
- 2 evőkanál tejföl
- só, fűszerek ízlés szerint

Szendvicshez
- bagett vagy magvas kenyér
- 100 gr füstölt lazac
- 1 marék rukkola
- fűszeres olívaolaj (elhagyható)
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.hasi légző mozgás figyelése

.mobil, bárhol használható

.otthon cserélhető elem

.nem használ elektromos hálózatot, kábelt, gyermek alatti érzékelőket 

.alacsony mozgásszám riasztás

.puha, ergonomikus, hasra simuló érzékelő fej (téves riasztások
 kiküszöbölésére)
.hypoallergén orvosi műanyagból készül
.legfejletebb microprocesszoros technológiával készült a még 
 tökéletesebb biztonságért
.cserélhető csipesz
.könnyen tisztítható felület
.dupla gombos kikapcsolás a biztonságért  
.cseppálló
.hordozható védőtok
.vibrációs stimuláció 15, illetve 20mp-es  
 légzőmozgás kimaradása esetén stimuláció

SNUZA GO

.hasi légző mozgás figyelése

.mobil, bárhol használható

.puha, ergonomikus, hasra simuló érzékelőfej (téves riasztások kiküszöbölésére)

.otthon cserélhető elem

.nem használ elektromos hálózatot, kábelt, gyermek alatti érzékelőket 

.legfejletebb microprocesszoros technológiával készült a még tökéletesebb biztonságért

.alacsony mozgásszám riasztás

.hypoallergén orvosi műanyagból készül

.állítható riasztási idő

.cserélhető csipesz

.könnyen tisztítható felület

.dupla gombos kikapcsolás a biztonságért 

.cseppálló

.hordozható védőtok

SNUZA HERO

A SNUZA 
légzésfigyelőket 

több mint 10 hazai 
kórház ajánlja. 

Snuza mobil légzésfigyelők

Magazin ár:(snuza go) 21 990,- Ft

GRIllEZETT KARDHAl NyáRSON

A kardhalat kisebb darabokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk, majd ráöntjük a pácot, és 3 órán keresztül a 
hűtőben hagyjuk. Érdemes óránként összeforgatni, hogy összeérjenek az ízek. Amint kész, vegyük elő a 
nyársakat, majd húzzuk fel rétegenként: egy adag kardhal, paprika, kardhal, paradicsom, kardhal, hagyma, 
kardhal, olívabogyó. De bármilyen sorrendben vagy kombinációban finom lesz, nem lehet elrontani. A 
kész nyársat süssük kb. 7-10 percig, amíg szépen megsül a hús. Tálalhatjuk sült krumplival vagy salátával 
és friss natúr joghurttal. 

Nyárshoz:
- 400 gr kardhal
- paprika
- paradicsom
- olívabogyó
- hagyma
Páchoz
- 1/2 vöröshagyma reszelve
- 4 gerezd zúzott fokhagyma
- 1/2 citrom leve
- 1/2 dl olívaolaj
- só, bors, paprika ízlés szerint



Vásártér
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yo mintáS PamuthariSnya

taftoyS buSy bird 
fElakaSZThaTó madár

magazin ár:
890 Ft

magazin ár:
1090 Ft

magazin ár:
990 Ft

- készségfejlesztő játék különböző anyagokkal és textúrákkal
- csengettyű, rágóka, sípoló és tükör is szórakoztatja a babát
- a rugalmas gyűrűvel hordozóra, kiságyra, babakocsira is rögzíthető

ThErmoBaBy moShaTó 
mEllTarTóBETÉT

magazin ár:
1.690 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. március 1-től április 30-ig 
érvényesek.

magazin ár:
3.990 Ft

- kényelmes és diszkrét
- mosható melltartóbetét 
  ultra nedvszívóképességgel
- 6 darabos, egységár: 282 Ft/db

nania coSmo 
állatoS 
gyErEkülÉS
- 0-18 kg-ig, több színben 
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott 
- központi övfeszítés

magazin ár:
16.990 Ft

- 80% pamut, 15% poliamid, 5% elasztán
- kényelmes derékrész
- több színben és méretben

56/62 - 104/110:

116/112 - 128/134: 140/146: 
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