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Gondoskodom, tehát

megyünk!

Szülőnek lenni felelősség, a felelősség odafigyelés, az 
odafigyelés gondoskodás, a gondoskodás szeretet. Ezért 
szeret ott lenni minden várandós és kisgyermekes anyuka 
az egész családdal együtt Magyarország legnagyobb és 
legátfogóbb baba-mama eseményén. Mert tudják, hogy 
a Babamama Expo törődik a részletekkel, mindegyikkel. 
Élmények lépésről-lépésre – már kilencedik alkalommal.
Regisztrálj értékes nyereményeinkért: www.babamamaexpo.hu
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Az újságban szereplő árak 2014. november 1. és december 31. között ér-
vényesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. 
A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékek műszaki-
lag,  ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges helyesírási, 
ill. nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük vedd figye-
lembe, 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.

Kedves Olvasó!

a Szerkesztő
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Egy hónappal ezelőtt még el sem akartam hin-
ni, hogy az év végéhez közeledve milyen sok 
lesz a feladat. Márton-napot ünnepelünk lám-
pás felvonulással, izgatottan a Télapót várjuk, és 
az advent alatt felkészítjük a lelkünket a kará-
csonyra, hogy egy kicsit megnyugodva, vissza-
vonulva, átszellemülve várhassuk ezt a csodá-
latos ünnepet. 

A kalandos, esős nyár és a szeles, napos ősz 
után picit talán rosszul esik, hogy máris ilyen 
korán sötétedik, hogy tovább tart felöltöztetni 
a gyerkőcöket, ha a szabadba indulunk játszani. 
De valljuk be, hogy ebben az időszakban igenis 
imádjuk az almás-fahéjas illatgyertyákat, a téli 
fűszeres teák zamatát, az igazi téli süteménye-
ket, amiket a nagyitól tanultunk sütni, és az il-
latuk belengi a házat. 

Mindeközben pedig a legjobb, hogy mosolyogva 
nézzük a gyermekeink csillogó szemét, amikor 
készülődünk az ünnepre. Még az ilyenkori kö-
telező vásárlás is megtelik valami csodálatos va-
rázzsal, ha arra gondolunk, hogy a kicsik meny-
nyire fognak örülni a kiválasztott termékeknek.

Készülj hát Te is erre, használd ki a hűvös és 
hosszú estéket, amiket a meleg, kuckós szobá-
ban együtt tölthettek. Ilyenkor beszélgessetek 
sokat egymással, mondókázzatok és énekelje-
tek, szorítsatok, hogy karácsonyra legyen hó, és 
legyen ez az év egyik legszebb időszaka számo-
tokra is éppen úgy, mint nekünk.

Mi is készülődünk, és a ráhangolódás közepette 
gondolunk Rád is, aki most olvasod a sorainkat, 
hiszen jövőre ugyanígy szeretnénk találkozni 
Veled és megannyi olvasónkkal. Kívánjuk, hogy 
legyen csodás karácsonyod, sok közös élmény-
nyel teli pillanatod, és egy olyan fantasztikus, új 
éved, amilyen Te kívánsz magadnak.

A szerkesztőség minden tagjának nevében 
békés, boldog, örömteli ünnepet, és egy még 
szebb, sikeres új évet kíván 
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Játék
babyono Zenélő-forgó 
utaZóágyra/kiságyra

nattou játsZósZőnyeg cam gironanna 
babaringató

- kellemes színekkel és vidám figurákkal segít 
  fejleszteni a babák érzékeit
- felhúzható zenélő egységgel, amely 
  megnyugtató dallamot játszik
- a legtöbb utazóágyra rögzíthető
- a 2-2,7 cm vastag oldalfalú rácsos 
  ágyakra is felszerelhető
- egyszerűen összeállítható
- több színben és mintával kapható

magaZin ár:
6.990 Ft

- elemmel és elektromos hálózatról is működtethető
- levehető, mosható huzattal
- kompakt méretűre csukható
- az ülés forgatható, így kétféleképpen 
  ringatható
- 9 kg-ig használható
- nagyméretű, mély, kényelmes
  kagylóüléssel
- háttámlája 2 pozícióban állítható
- 5 pontos biztonsági övvel
- forgójáték levehető puha
  plüssjátékokkal
- naptetővel
- 3 hintáztató sebesség időzítővel
- 3 nyugtató dallam és 3 természeti
  hang hangerőszabályozással

- 70x80 cm méretű
- különböző anyagokból és felületekkel
- csörgővel, zörgő játékokkal, babatükörrel
- játékhíddal
- több mintával kapható
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magaZin ár:
13.990 Ft

Ezeket már 
biztos, hogy 
beteszem a
puttonyomba!

A Mikulás



Játék
little tikes 
5:1 babatornáZtató

nattou Plüss hintáZó 
állatka

magaZin ár:
44.990 Ft

magaZin ár:
14.990 Ft
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- ötféle dallamot játszik
- forgatható játékpult
- 5 különböző játékmód
- Activity gombok: aktiválják
  a zenét és a villogó fényeket,
  mozgásérzékelővel a csecsemők részére

Ezeket már 
biztos, hogy 
beteszem a
puttonyomba!

A Mikulás

- 10-36 hónapos korig
- bababarát plüssből
- több figurával
- biztonsági övvel
- 65 cm hosszú

ajánlott 
fogy. ár:

24.990 Ft

baby rider PuZZle sZőnyeg
magaZin ár:
3.990 Ft

- több színben és mintával
- a kapható mintákról 
  érdeklődj üzletünkben
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Aktuális

A laminált bútorlap 
ellenáll a párának, 
csak kissé hat rá a 
közvetlen fény. Vi-
szont vízállósági foka 
alacsony, ezért csak 
nedves ruhával taka-
rítsuk.

Mindenképpen érdemes a kötőelemek (csavarok) ellenőrzését alkalom-
szerűen elvégezni, ugyanis a használat során idővel valamennyit lazulnak. 
Fontos lehet szekrényajtók esetén a zsanérok csavarjait ugyanígy ellen-
őrizni és húzni rajtuk

A hideg, téli idő beálltával a gyerekszobába, a kiságy mellé érdemes beszerezni 
falvédőt, amely a falból áradó hidegtől védi a babát, valamint kicsit nagyobb 
gyermek esetében védheti a falat is különböző csínytevésektől (pl. rajzolástól). 
Ez színben, mintában harmonizálhat a meglévő ágyneművel.

A szobában található fűtőtest elé semmiképpen se kerüljön semmilyen bútor, 
sőt közvetlenül mellé se, legyen minden irányból megfelelő távolság. Általá-
ban ilyenkor kerülnek elő az egyébként nagyon hasznos párásítók, ekkor fog-
lalkozunk többet a szoba szárazzá váló levegőjének párásításával. Nem szabad 
azonban megfeledkeznünk arról, hogy ahogy a gyermeknek, úgy a szobában 
található bútoroknak sem tesz jót, se a túl száraz, se a túl nedves levegő.

És ha már szóba kerültek a bútorok, ejtsünk néhány szót az ápolásukról, kar-
bantartásukról.
Minden megvásárolt bútorhoz a gyártó által csatolt dokumentumok között 
megtalálhatjuk az erre vonatkozó útmutatást. Érdemes ezeket a papírokat – 
nem csak az összeszerelési útmutató miatt – alaposan elolvasni, sőt: megőrizni.

A bútorlapból készült elemek ápolása jóval egyszerűbb, mint a fa bútoroké.  
Utóbbiakat közvetlen fénytől, nedvességtől óvni, havonta egyszer megfelelő bú-
torápolóval kezelni kell. 

a babaszobában és a bútorok ápolásakor? 

Mire 
figyeljünk télen

Ilyen takarítási munkákat 
leginkább mikroszálas 
törlőkendőkkel érdemes 
végezni, mindenképpen 
figyelve arra, hogy olyan 
törlőkendőt vegyünk, ame-
lyek a feladathoz szükséges 
tulajdonságokkal és tisztító 
hatással rendelkeznek.

Ezekhez a mikroszálas 
termékekhez sokszor tilos 
tisztítószereket használni, 
elég a kendőt benedve-
síteni. A víz fellazítja, a 
szálak sok kis hurka és 
horga pedig feldarabolja, 
szinte finoman legyalulja a 
szennyeződéseket a felület 
sérülése nélkül. Karc nélkül 
tisztítanak még a kényes 
felületeken is.

A parányi, elektrosztatiku-
san feltöltődő szálak pedig 
a szálak közé zárják a por 
és egyéb szennyezőanyagok 
feldarabolt szemcséit és a 
baktériumokat. 

A laminált, és magasfényű, 
vagy lakkozott anyagú 
bútorokhoz finom szálú 
kendők a megfelelők, és a 
nedvesítés is hasznos lehet, 
ha ezután szárazra lesz a 
felület törölve egy másik 
azonos szövésű, de száraz 
törlőkendővel.
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mebby Polar 
ultrahangos Párásító
- a halk működés alvás közben sem zavarja a babát
- ultrahangos technológiával, hidegen porlasztja a vizet
- led jelzi a működést
- alacsony vízmennyiségnél automatikusan kikapcsol
- több mint 10 órás folyamatos működés

magaZin ár:
12.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.

babavilág 
kényeZtető 
Párna

magaZin ár:
3.990 Ft

- antiallergén mikrogyönggyel töltve
- 140 cm
- huzata levehető és mosható
- több színben

taftoys touch cube kocka

magaZin ár:
2.990 Ft

Bárhová felfüggeszthető 
játékkocka izgalmas 
színekkel, anyagokkal, 
figurákkal.  Cikkszám: 
10765
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.

taf toys sZundikendő 

taftoys curiousity gym játsZósZőnyeg

magaZin ár:
15.990 Ft

mebby flexo 10 láZmérő

magaZin ár:
1.290 Ft

- szájban, végbélben
  és hónaljban is 
  képes mérésre
- jelzőhang a mérés 
  eredményekor
- extra hajlékony vég

babyono Plüss síPoló

magaZin ár:
1.790 Ft

- a sípoló hanggal 
- a rágóka bordás felülettel
- babakézbe illő átmérő,
- 20 cm-es hossz
- többféle figurával kapható

magaZin ár:
2.490 Ft

kooky 
blankie

Cat
blankie

rabbit
blankie
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A baba első karácsonya mindig izgalmas dolog a 
családnak, így akármekkora is legyen a csöppsé-
günk, valahogy mindenki sokkal több figyelemmel 
és várakozással készül az ünnepre. Az ünnepre való 
lelki felkészülés is elengedhetetlen, de van néhány 
dolog, amiről nem szabad megfeledkeznünk annak 
érdekében, hogy a babánk is csodás napot tölthes-
sen el a családdal.

Nincs karácsony családi veszekedés, de legalábbis 
egy kis feszültség nélkül. A szentestére való készü-
lődés sokszor fárasztó, valamiért ilyenkor kissé túl-
hajtjuk magunkat, vagy kifutunk az időből, és máris 
idegesebbek vagyunk, mint egy normál napon. Na-
gyon fontos tudni, hogy a babák megérzik a szülők 
feszültségét, és pillanatok alatt át tudják venni a 
hangulatukat. Ha nyugodt napot szeretnénk a ba-
bánknak, próbáljunk pár nappal korábban előké-
szülni, esetleg hetekkel előbb ütemtervet írni, ami-
hez tartjuk magunkat, és osszuk ki egymás között 
a feladatokat, hogy ne egy szülőre nehezedjen a fel-
adatok nagyobb része. Nem kell hatalmas takarítás-
ba kezdeni, és nyugodtan bevonhatjuk a nagyikat is 
a sütikészítésbe, vagy akár egy jó leves megfőzésébe.

Mi felnőttek is nehezen viseljük, ha a napi rutinunk 
felborul, egy babának ez még megterhelőbb. Na-
gyon figyeljünk arra, hogy inkább mi alkalmazkod-
junk az ő napirendjéhez, mint hogy az ő napját ala-
kítsuk az ünnepi vacsorához, vendégek érkezéséhez, 
ajándékozáshoz. Ha épp a zöldséghámozás közepére 
esik egy fontos napi dolog, akkor tegyük félre a fel-
adatot, megvár bennünket az a répa.

Ha a baba már kúszik, mászik, a karácsony még 
nagyobb kihívás a szülőknek, hiszen az ünnepi de-
korációnak is bababiztosnak kell lennie. Lehet, hogy 
a plafonig érő fenyőfát szeretjük, de a kíváncsi apró-
ságok egészen biztosan meg akarják majd vizsgálni 
közelebbről a fán lógó színes, fényes díszeket, így 
amíg nem éri el azt a kort, amikor már meg lehet 
vele beszélni, hogy a karácsonyfa nem játék, inkább 
válasszunk kis fát, amit el tudunk helyezni egy asz-
talon, a baba számára nem elérhető távolságban. 
Fontos tartozék a fenyőfán a fényfüzér is, ennek a 
zsinórját mindenképpen olyan helyre tegyük, ahol a 
baba nem fér hozzá. 

Az ünnepek alatt sok családnál szokás, hogy vendé-
gül látják a rokonokat, barátokat. A piciknek meg-
terhelő, ha egyszerre túl sokan veszik körül, ezért 
figyeljünk arra, hogy a rokonok, barátok lehetőleg 
minél kevesebben puszilgassák a babát, ahogy azt 
is próbáljuk meg elkerülni, hogy kézről kézre járjon 
a csöppség. Ne feledjük el, hogy a gyerekeknek is 
van privát szférájuk, ezt a családi összejöveteleken 
is próbáljuk meg megóvni.

Mindenképpen a gyermekünk legyen az első, még 
ha vendégeink is vannak, hiszen ő még nem tud 
alkalmazkodni a felnőttekhez. A nyüzsgés valószí-
nűleg hamar kifárasztja, ezért ha azt látod, hogy 
nehezebben viseli a megpróbáltatásokat, vagy idő 
előtt elálmosodik, ne próbáld meg „kihúzni még egy 
kicsit”, hanem vonuljatok vissza, a vendégek meg 
fogják érteni, hogy arra a 20 perce, amíg a baba 
elalszik, anyának vagy apának fontos dolga van. 

A bAbA első kArácsonyA, 
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A hétköznapokban is szeretjük megörökíteni a nagy 
pillanatokat, de az ünnepek alatt ez még nagyobb je-
lentőséget kap, így biztosak lehetünk benne, hogy a 
vendégeink táskájából is előkerül egy-egy fényképező-
gép vagy kamerás mobiltelefon, hogy maguknak is ké-
szíthessenek a babával közös emléket. Nagyon fontos, 
hogy megkérjünk mindenkit arra, hogy ne használjon 
vakut, hiszen a piciknek nem tesz jót, és nagyon za-
varja is őket a hirtelen villanó, erős fény. Egy jó beál-
lítással ugyanolyan szép képek készülhetnek, mintha 
vakuval fotózták volna. 

A nagyobbacska babáknak nagyon izgalmas dolog 
az ajándékok kicsomagolása, ezért hagyjuk, hogy ő 
szedje le a csomagolást az ajándékról, esetleg egy kis 
segítséggel. Biztosan nagyon örül majd annak is, amit 
a csomagolás rejt, de nem szabad meglepődnünk raj-
ta, ha sokkal jobban érdekli őt a doboz, vagy a zörgő 
papírok sokasága. Engedjük játszani vele, de nagyon 
figyeljünk rá játék közben, és soha ne adjunk a kezébe 
fóliát, celofánt vagy szalagot.

A nap végén fontos, hogy az izgatott gyerkőc meg-
nyugodjon, hiszen rengeteg inger érte, és nagyon sok 
új élménye volt. Azt javasoljuk, hogy a fektetési idő-
nél korábban érjen véget az ünnepi vacsora, hogy az 
esti rutin idején már csak a szűk család – anya, apa, 
baba, tesók – legyenek együtt. Legyen idő egy picit 
megnyugodni, esetleg egy kicsit hosszabban levezetni 
a napot, és legyen ideje a babának kipihenni magát.
Ha ezt a pár tanácsot megfogadjuk, a baba első ka-
rácsonya biztosan csodás élmény lesz az egész család 
számára.

készüljünk fel együtt!
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Eszem-iszom

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.

momert elektronikus babamérleg

momma ajándékcsomag 
etetésheZ, itatáshoZ

most együtt csak:
13.990 Ft

Könnyű, műanyag babatállal. A babatál levehető, így 
használható gyerekmérlegként is vagy akár 
háztartási mérlegként. 
- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás és nullára állás
- tára funkció, elem lemerülésének kijelzése
- kapacitás: 20 kg

- stimuláló fázis: gyors, rövid, kis szívóerő 
  beindítja a tejleadó reflexet

- fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő a
  maximális tejleadásért

- japán technológia

magaZin ár:
12.990 Ft

- mOmma melegentartó osztott tányér
- mOmma Rocking cseppmentes szívószálas
  itatópohár füllel 250 ml-es
- mOmma Rocking puha kanál zöld

most együtt  
csak:

3.990 Ft

lansinoh 2 fáZisú kéZi mellsZívó
+ 10 ml bimbóvédő krém + 24 db-
os eldobható melltartóbetét            



Kézi mellszívó  
Egyénileg szabályozható erősség.
Könnyű összeállítani és tisztítani:

csak 3 alkatrészből áll.  
MAGAZIN ÁR: 

8990 Ft

KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGLISTA TIPPJEINK 
Ha babát vársz, itt a kiváló alkalom, hogy 

családtagjaidtól minőségi tommee tippee® 
babaetetési és –ápolási eszközöket 

kaphass ajándékba. 
közelebb 
a természeteshez

A feltüntetett árak csak az újság időtartama alatt érvényesek. 
A további tommee tippee® termékekről érdeklődj a boltokban.

kérd
AJÁNDÉKBA!

Mikrohullámú sterilizáló 
5 perc alatt sterilizál, tartalma 
felnyitás nélkül 24 órán át
steril marad!
MAGAZIN ÁR: 
8990 Ft

közelebb
a Karácsonyhoz



Eszem-iszom

Karácsonyi finomságokfinomságok
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- 1/2 csésze ízesítetlen mogyorókrém
- 1 teáskanál natúr kakaópor
- 1/4 teáskanál só
- 1 közepes, érett banán
- 4 datolya
- 1 kupak vaníliaaroma
- 2/3 csésze tej

Tegyük a banánt a mikróba körülbelül 2 percre, hogy meg-
karamellizálódjon. Amint készen van, minden összetevővel 
együtt tegyük bele turmixgépbe, majd dolgozzuk el 
alaposan, amíg krémes állagot nem kapunk. Az elkészült 
krémet ehetjük pohárkrémként, de akár a fagyasztóba is 
tehetjük, hogy fagyivá álljon össze. 

- 160 g zabpehely
- 450 g banán
- 60 g min. 70%-os étcsoki apróra vágva
- 66 g mazsola vízbe áztatva
- folyékony édesítő ízlés szerint

A világ legegyszerűbb receptje ez. Ke-
verjünk össze minden összetevőt, majd 
kanalanként púpozzuk sütőpapírral bélelt 
tepsibe, majd szépen lapítsuk el őket. Kb. 
15-20 perc 180 fokos sütőben,, és máris 
készen vannak.

Banános  
zabpehelykeksz  
felturbózva

Banános mogyorókrém



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Eszem-iszom

- pihenőszékként 0-9 hónapos korig, etetőszékként 6-36 hónapos korig használható
- egy kézzel, könnyen kompakt méretűre összecsukható
- 7 pozícióba állítható magasság
- 4 pozícióba állítható háttámla, így születéstől használható
- 3 pozícióba állítható lábtartó
- extra kényelmes párna két huzattal: egy bőr hatású és egy kétoldalú textil
- 5 pontos biztonsági övvel
- dupla tálca és nagy játéktartó kosár
- játékhíd csodaszép és vidám figurákkal
- 2 fékezhető kerék és hordozófül
- könnyen tisztítható
- Olaszországban készül

cam istante etetősZék

magaZin ár:
49.990 Ft

Összekeverjük egy tálban a liszteket, barnacukrot, sütőport és a fél citrom héját. Majd 50 
g vajjal kikenjük a tepsi alját, és a lisztes keverék kicsivel kevesebb, mint felét rászórjuk a 
vajra. Ennek a tetejére rátörjük a  fél kiló túrót, majd megszórjuk vaníliás cukorral, fél citrom 
héjával és mazsolával. Ezután beterítjük a masszát a lisztes keverék másik felével. Megolvasz-
tunk 50 gr vajat a mikróban, majd ráöntjük a tésztára.  3 dl tejben elkeverünk 2 tojást, 
beleöntünk ízlés szerint vaníliaaromát, majd az egészet ráöntjük a tetejére. Finoman ujjbeg-
gyel ellapogatjuk a tejet az egész tészta felett, hogy minden egyes négyzetcentiméterén legyen 
bőséggel folyadék. Betesszük a sütőbe 30-40 percre, amíg a teteje sárgásbarna nem lesz.

- 150 g rétesliszt
- 100 g teljes kiőrlésű liszt
- 1 csomag sütőpor 
- 1 citrom reszelt héja
- 20 dkg barnacukor
- 100 g vaj
- 1/2 kg túró
- 2 csomag vaníliás cukor
- 1 kupak vanília aroma
- 3 dl tej
- 2 tojás
- mazsola

túrós süti gyorsan



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.

Utazunk

dr. brown’s 
lanolinmentes 

bimbóvédő krém
dr. brown’s anyatejtároló 
tasak + anyatejtároló
tálca

magaZin ár:
1.690 Ft

TIPP:

+
TIPP:

Az anyatejben lévő immunanyagok és zsírok 
a sebes bimbóra jótékony hatásúak, ezért ha 
kevés anyatej marad a mellbimbón, az segí-
ti a gyógyulást. Mellét lehetőleg ne mossa 
szappannal, mert az szárítja a bőrt. Tusolás 
után kenje be testápolóval vagy speciális stria 
krémmel illetve olajjal. A gyógyulást segí-
ti még, ha minél többet hagyja levegőzni a 
mellét.

A tejáramlás serkentését 
segíthetjük a tejtermelő mi-
rigyek és csatornák masz-
szírozásával. Sok anyának 
jól esik ebben a helyzetben 
a melegvizes borogatás, 
vagy segíthet a fejés előtti 
melegvizes zuhany. 

- dupla zár, a megtöltött tasak megáll
- feliratozható, 180 ml űrtartalom
- 25 db/csomag, egységár: 119,6 Ft 

most együtt csak::
2.990 Ft

- 15 ml, egységár: 112,6 Ft/ml
- lanolinmentes krém, nem hagy zsíros foltot a ruhán
- szoptatás előtt nem kell lemosni
- hipoallergén, parabénmentes
- nem tartalmaz hozzáadott illatanyagot
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Gyorsan és hatékonyan: Swing mellszívó
Calma etetőfejjel és hűtőtáskával

Anyatejjel könnyedén

A Swing™ mellszívóval gyorsabban, többet fejhetsz !
Hamar beindítja a tejleadóreflexet, majd hatékonyan fej.

Akkor is jól használhatod, ha a babád egyáltalán nem szopik.

A Calma™ etetőfej hasonló a
szoptató mellhez.
A tej csak akkor áramlik, ha a baba
szívja. Megkönnyíti a mellből a
palackra és a palackról a mellre
való váltást.
Nem kell belőle több méret!

Medela hűtőtáska 4 db 150 mles
palackkal.
A tejet órákon keresztül hidegen tarthatod.
Praktikus a sokat utazó anyukáknak.

54.900 Ft
Számolj velünk!
A Swing elektromos mellszívó hűtőtáskával csak

Az ár a magazin időtartama alatt, a készlet erejéig érvényes.
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. 
november 1-től december 31-ig érvényesek.

Utazunk

besafe magZatvédő 
öv
- a várandósság első pillanatától 
  érdemes használni
- segítéségével lehúzható a csípőöv, így 
  nagyobb fékezésnél nem gyakorol 
  nyomást a pocakban fejlődő babára
- egyszerűen rögzíthető az első ülésekre

egy öv, két élet!

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

magaZin ár:
9.990 Ft

isofixes váltoZat
is kaPható!

Nemzetközi felmérés szerint autós balesetekben a kismamák 
sérülési aránya jelentősen nagyobb az átlagosnál!  Miért van ez?
Az anyukák többsége, ahogy növekszik a pocak, a kényelmet-
lenséget tapasztalja meg az autóban ülve, mert a biztonsági 
övet „túl szorosnak” érzi. Sajnos többségük ezt a problémát 
úgy oldja meg, hogy nem kapcsolja be magát a biztonsági 
övvel.

EZ SÚLYOS, VÉGZETES HIBA LEHET!

A baba a pocakban fokozottan ki van téve az utazás veszélyé-
nek! Ez az autózás esetében fokozottan érvényes. A kismamák 
saját bevallásuk szerint hanyagolják a biztonsági öv használatát, 
amit a baleseti statisztikák is igazolnak. Egy nagyon egyszerű 
magyarázat kíséretében: kényelmetlen! A pillanatnyi kényele-
mért viszont óriási árat fizet, aki nem köti be magát, mert akár 
egy erősebb fékezés hatására nekicsapódhat pocakkal az autó 
valamelyik elemének.  A természet nem rendezkedett be arra, 
hogy egy akár csak 40km/h -nál történő koccanás esetén a test-
súly többszörösével előre lendülő tömeget hatásosan tompítson, 
úgy, hogy a magzat ne sérüljön. Ilyen esetben az anya sérülése 
mindenképp kihat a magzatra. Belegondolni is rossz, hogy ez 
azonnal minimum 2 ember, ikrek esetén még több életet veszé-
lyeztet. 

MIVEL MEGGYőZőDÉSÜNK, HOGY TE EGY FELELőSSÉG-
TELJES SZÜLő VAGY, AJÁNLUNK EGY LEHETőSÉGET! 

A neve: BeSafe magzatvédő öv.  Használata rendkívül egyszerű 
és praktikus, mert a biztonsági övet a pocak alá vezeti, így erős 
fékezéskor, netán ütközéskor a lassulási energia nem a hasat, 
hanem medencecsontot terheli. A magzatvédő öv rendkívül nép-
szerű, mert fokozza a kismama komfortját, és megfelelő hasz-
nálat mellett csökkenti az erős fékezés és az autóbalesetek által 
bekövetkezett sérüléseket mind a babánál, mind a mamánál! 

védd meg már a Pocakban is!



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

BeSafe iZi Comfort X3

Biztonsági ülés menetirány szerinti biztonsági szettel

most együtt csak: 
59.990 Ft

- 9-18 kg-ig, menetirány szerint beköthető
- központi övfeszítő
- ötpontos biztonsági öv
- csúszásmentes vállövek
- ki-beszállás alatt övrögzítő az ülés szélén
- megerősített fejvédelem
- a fejvédő és a vállövek magassága együtt állítható
- követi a gyermek növekedését
- tűzálló huzat
- extra kényelmes, tágas

MOST MENETIRÁNY SZERINTI 
SZETTEL, TARTALMA:

1 db zsebes ülésvédő
1 db árnyékoló

1 db baba az autóban
háromszög

1 db övrögzítő
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Alvás

amal Patrick kiságy belPla babysac 
babaZsákká
alakítható takaró

magaZin ár:
25.990 Ft

- 70 x 140 cm
- három fokozatban emelhető
- bükk fából készült
- három rácsa kivehető
- heverővé alakítható

Spanyol pléd 80*90 cm-es méretben, mely ba-
bazsákká átalakítható, patenttal és zipzárral. 
Antiallergén, kényelmes, puha tapintású, több 
színben.

taftoys butterflies 
Zenélő-forgó 

magaZin ár:
14.990 Ft

drewex kuba kiságy
- 60x120 cm
-  a matrac nem tartozék

magaZin ár:
14.990 Ft

magaZin ár:
5.690 Ft

- stereo zenélő-forgó játék
- színes figurákkal, klasszikus dallamokkal, a 
  természet hangjaival
- 27 perc zene, levehető zenei egység
- 7 klasszikus nyugtató dallam és hang
- levehető, hordozható, kiságyra rögzíthető
  stereo lejátszó
- csodás, színes fényjáték

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.



Isofix 
fémkarok1

2

3KLIKK!

KLIKK!

KLIKK!

ISOFIX

C
H
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E

M

Oasys 1 Isofix        
  9-18 kg (1.)

ISOFIX

Isofix-es az autónk, ezért Isofix-ben utazunk!

6 hó+

Brown Green

Beige Orange

HAPPY SNACK 
etetôszék 

• könnyû, alumínium váz, 5,7 kg
• 3 pozícióba dönthetô háttámla
• ágyéki kiesésgátló
• nagy, komfortos ülôrész
• ultranagy tárolókosár
• összecsukható

magazin ár

22.990 Ft

Music & Play 
játszóasztal

12 hó+

Az asztallap kétoldalas, számos megfordítható 
játéklehetôséggel! Melódiák, fények, hangok, 
aktiviti játékok. 
Elemmel mûködik.

elektromos zongora 
és játékok

építôkockák fények-
kel és hangokkal

magazin ár

22.990 Ft

A kormány segítségével a távolból 
irányítva halad elôre, hátra és a 
kerekek elforgatásával oldalra is. 
Az elsô lámpák világítanak 
haladás közben. 
Van duda is a kormányon!
Elemes játék.

Jimmy Thunders 
távirányítós versenyautó

magazin ár

10.490 Ft

2 év+

magazin ár

89.900 Ft 6 hó - 4 év

Red



Utazunk

nania beone lux 
bébihordoZó

nania beline lux 
gyerekülés

fillikid kiel Pongee 
bundaZsák

ajánlott fogy. ár:

9.990 Ft

magaZin ár:
14.990 Ft

magaZin ár:
11.990 Ft

magaZin ár:
23.990 Ft

- 0-18 kg-ig 
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott

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

- 9-36 kg-ig használható
- vállpánton állítható övfeszítés
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla és huzat

ferrari cosmo 
gyerekülés
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.

- puha, meleg polar belső
- vízlepergető külső rész
- csúszásmentes hátoldal
- fényvisszaverő csíkkal
- könnyedén lenyitható lábrész
- 100x50 cm méretű

mik aZok a dolgok, amiknek biZto-
san kell lenni télen aZ autóban?

Egy-két takaró, benzineskanna a csomagtartóban, 
jégkaparó. Ha bármi miatt elakadnánk, ne legyen 
probléma a hideg vagy az üzemanyag (legalább le-
gyen mibe tenni, ha kifogy). Természetesen csakis 
téli gumikkal, az évszakra megfelelően felkészített 
autóval indulunk el bárhová, ami akkor is érvényes, 
ha gyerekek nélkül autózunk.

Ha messzire utazunk gyerkőccel, a csecsemők ge-
rincének nem tesz jót, ha hosszú órákon keresztül 
félig ülő helyzetben van, ezért ha hosszabb útra 
megyünk, számoljunk azzal, hogy legritkábban két-
óránként (de inkább sűrűbben) meg kell állni, és 
lefektetni a babát vízszintes felületre. Arra min-
denképpen vigyázzunk, hogy rendesen öltöztessük 
fel, mielőtt kivesszük az autóból, és ha újra útnak 
indulunk, megfelelően legyen bekötve.
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nandu

Nandu Klasszikus és vékonyabb 
Nandu ÖKO Prémium hordozókendők, 
valamint Nandu ÖKO Mei Tai és Bébi 
Tai hordozók készítésével járulunk 
hozzá a családok EGÉSZségéhez.

www.nandu-wrap.com

www.monapel.com

Gyönyörű és egyszerűen cuki!  
100% megbízható méretezés.
ÖKO, bőr- és bababarát alapanyagok. 
SZÍNES, MINTÁS pelenkák 
MonaWrap Plus egyméretes pelenka külsők, 
All In One Plus pelenkák, 
Praktika egyméretes pelenka belsők és 
MonaWrap Maxi nagyméretű pelenka külsők. 

monapel



Utazunk

Mi is az az I-size

Mi is az az i-Size?Mi is az az i-Size?

MIBEN MÁS AZ I-SIZE (UNR129) SZABVÁNY?

MENETIRÁNYNAK HÁTTAL 

A menetirány szerint bekötött ülésekben utazó gyermekek-
re ütközés során olyan erők hatnak, amelynek következté-
ben súlyos nyaki sérüléseket szerezhetnek, ezért az i-Size 
a 15 hónapos korig való háttal utaztatást kötelezővé teszi. 
Menetiránynak háttal utazva egy ütközés során az autósülés 
pajzsként fogja körbe a gyermek testét, így a keletkező erők 
eloszlanak, és minimálisra csökken a nyaki gerincsérülés 
veszélye.

OLDALVÉDELEM 

A gyermeküléseket gyártó cégek természetesen nagy 
hangsúlyt fordítottak eddig is az oldalvédelemre, és meg-
próbálták a maximális biztonságot nyújtó  megoldásokat 
megtalálni, de az ECE R44/04 szabvány nem tartalmazza 
az oldalütközés vizsgálatát. Az i-Size az oldalütközéseket is 
vizsgálja, így sokkal nagyobb védelmet kap a fej és a nyak.

NINCS HELYTELEN BEKÖTÉS 

A jelenleg i-Size szabvány alapján készült biztonsági ülések 
isofix csatlakozókarok segítségével rögzíthetők az autóba, 
így elkerülhetők a helytelen bekötésből származó sérülések. 
Az i-Size ülések minden olyan autóba beszerelhetők, amiben 
található isofix csatlakozási pont. 2014 év végig a szabványt 
kiterjesztik azokra az ülésekre is, amelyeket az autó 3 pon-
tos biztonsági övével lehet rögzíteni.

ÚJ MÉRETBESOROLÁS 

Az ECE R44/04 szabvány testsúly szerint osztja több 
kategóriára az üléseket. Az i-Size ezt a felosztást lecserél-
te a testmagasság szerinti kategóriákra, hiszen akár egy 6 
hónapos csecsemő is elérheti azt a testsúlyt, ami alapján 
akár válthatna eggyel nagyobb kategóriájú ülésbe, de a 
testfelépítése ezt még nem engedi meg.

AZ I-SIZE SZERINT A SÚLYKATEGóRIÁK AZ 
ALÁBBI ÚJ KATEGóRIÁKRA VÁLTOZNAK:

0-13 kg -> 40-85 cm 
9-18 kg -> 80-105 cm 

15-36 kg -> 105-135/150 cm

Mivel az i-Size szabvány alapján készült gyermekülések 
jelenleg csak isofix csatlakozási ponttal ellátott autókban 
használhatók, az utakon futó autóknak jelentős része 
viszont még nem rendelkezik ilyen csatlakozási ponttal, a 
következő néhány évben a jelenlegi és az új szabvány egy-
aránt érvényben lesz. 2014 év végig a szabványt kiterjesz-
tik a 3 pontos biztonsági övvel beszerelhető autósülésekre 
is 105 cm-es testmagasságig, és az isofix csatlakozású 
ülésekre a 100-150 cm-es magasságig. 

A jelenlegi szabvány az i-Size bevezetése mellett 2018 év 
végéig érvényben marad, így a már meglévő üléseket nem 
szükséges lecserélni, viszont új ülés vásárlása előtt a még 
nagyobb biztonság érdekében már érdemes megfontolni 
az i-Size ülés választását.

I-SIZE: ÚJ SZABÁLYOZÁS  
A BIZTONSÁGI  

GYERMEKÜLÉSEKNÉL

2005 óta van érvényben az ECE R44/04 
szabvány, ami érvényes az isofixes és nem 
isofixes gyermekülésekre is. A szabvány 
biztonsági követelményei magasak, mégis 
szükségessé vált egy új, szigorúbb, és egy 
kissé átdolgozott szabvány bevezetése.



Cam Combi Tris
multifunkciós babakocsi

magaZin ár:
99.990 Ft

- esernyőre csukható,stabil váz
- dupla kerekekkel
- központi fék
- bölcsőként is használható
- hintáztatható mózeskosárral
- biztonságos autósüléssel
- megfordítható sportrésszel
- lábzsákkal
- praktikus pelenkázótáskával
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A kényelem és a minőség 
nem csak a felnőtteknek 
fontos, és nem csak a nagy 
és drága dolgoknál számít. 
Egy apróság számára épp oly 
nagy jelentősége van ezeknek, 
mint azoknak, akik már nagy-
ra nőttek.

A YO! ezért megalkotta a 
kényelmes, kiemelkedő mi-
nőségű és álomszép zokni-
kat, harisnyanadrágokat és 
fehérneműket a legkisebbek 
számára. Válassz a számos 
szín, minta és modell közül a 
legdrágább kincsednek!

Mindenképpen öltöztessük rétegesen. Egyáltalán nem biztos, hogy az egy vastag réteg melegebb, mint a 
több vékony. Ne felejtsük el azt sem, hogy kabátban, overallban a gyerekek nem valószínű, hogy ugyanolyan 

könnyen beférnek az autósülésbe, mint egy nyári ruhában. Legyen inkább egy harisnya a nadrág alatt, 
kombidressz és póló a pulóver alatt, és adjunk rá kabátot.

Ha beültettük a gyereket az előre felmelegített autóban a gyerekülésbe, vegyük le róla a kabátot, és kössük 
be megfelelően feszesre az övet. Ha ez megvan, adjuk rá vissza a kabátot szemből. A sapka is maradhat, 
fázni nem fog, viszont tökéletes biztonságban lesz, mert a vastag kabát nem kerül az öv alá, ami így nem 

csúszik le a válláról. Egy ilyen egyszerű trükkel megóvhatjuk a gyermekünket, hiszen mindent megtettük a 
biztonsága érdekében.

Ha hosszú útra megyünk, és 10-15 perc elteltével már igazi jó meleg van az autóban, lekerülhet a kabát és 
a sapka is, így a mozgásában sem akadályozzuk.  Az apróbbaknak nagyon jó megoldás az autósülésbe való 
bundazsák, ami a biztonsági öv számára előkészített nyílásokkal rendelkezik. Miután bemelegedett az autó, 

ennek elegendő csak a zippzárját lehúzni

Mit adjunk a gyerkőcre téli utazáshoz?



A sokoldalú,  
helytakarékos  
tárolási  
rendszer

A Philips AVENT termékek megvásárolhatók a bababoltokban,  
gyógyászati segédeszközboltokban és gyógyszertárakban.
ags 92 Kft, 9023 Győr, Csaba u 14-16, www.ags92.com

Philips AVENT.
Legjobb kezdet az élethez.

Egy rendszer – számos lehetőség.
A sokoldalú, helytakarékos tárolási rendszer, lehetővé teszi, 
hogy ugyanabba a pohárba fejje le a tejet és tárolja hűtőben, 
mélyhűtőben vagy etesse kisbabáját.
Minden pohár többször sterilizálható, így ez a rendszer jobb, 
mint az egyszer használatos anyatejtárolók.
Kérjük,dobja el azonnal, ha az elhasználódás bármilyen jelét 
látná rajtuk. 

Az egyenletes melegítés érdekében, Philips AVENT 
ételmelegítő használatát ajánljuk.
MEGJEGYZÉS: A VIA rendszer kék részei tartós használatra 
készültek.  
A VIA poharakat többször használhatja és sterilizálhatja.  
Dobja el azonnal, ha az elhasználódás bármilyen jelét látná 
rajtuk. Minden poharat, tetőt, adaptert sterilizáljon a következő 
használat előtt!
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Kérdezz – felelek

Nem, de a hintőport is mértékkel szabad 
használni. Fürdetés után nagyon figyeljünk 
arra, hogy a hajlatokat alaposan töröljük 
meg, ne maradjon nedves. A hintőport 
csakis száraz bőrre szórjuk, csak nagyon 
vékony rétegben, és a következő fürde-
tésnél maradéktalanul mossuk le, hogy ne 
rakódjon le a bőrön, hajlatokban.

babaKozmetiKumoK

A babáknak készült fürdetők legnagyobb 
része ugyan természetes anyagokat is 
tartalmaz, és isteni illatuk van, azonban 
tele vannak szintetikus anyagokkal, és 
az újszülöttek még nincsenek felkészül-
ve arra, hogy születés után rövid idővel 
ilyesmihez alkalmazkodjanak. A kórházból 
való távozáskor a gyermekorvostól fogsz 
kapni egy kupac vényt, közte lesz a patikai 
fürdetőkrém is, ami biztosan nem bántja 
a baba bőrét, de ilyen pici korban bőven 
elég tiszta vízzel fürdetni a babát.

A babák számára készült időjáráskrémek 
éppen az ilyen nagy hidegben való hasz-
nálatra valók. Érdemes már a séta előtt 
bekenni a gyermekek kezeit, arcocskáját, 
így a hideg és a szél nem szárítja ki, nem 
lesz piros és érzékeny a bőre.

BABAVÁRó AJÁNDÉKKÉNT SOK  
ISMERőSTőL KAPTAM KÜLÖNBÖZő 

BABAFÜRDETőKET.  
EZEKET HASZNÁLHATOM  

AZ ÚJSZÜLÖTT BABÁMNÁL?

NAGY HIDEGBEN FOLYTON KISZÁ-
RAD A GYERMEKEM KEZE, ARCA.  

MIVEL KENHETEM BE?

A HINTőPORTóL NEM FOGNAK  
ELTÖMőDNI A BABA  
BőRÉNEK PóRUSAI?
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thermobaby 
PelenkáZólaP 

thermobaby  kiddyloo 
léPcsős wc-sZűkítő

cam kit bagno fürdetőállvány

- mérete: 45 x 70 cm 
- anyaga: phtalán mentes műanyag

magaZin ár:
3.790 Ft

magaZin ár:
6.290 Ft

- kényelmes és megnyugtató 
- ergonómius fogantyú 
- két fokozatban állítható csúszásmentes fellépő 
- a WC magasságához állítható lábrész
- csúszásmentes talpak a lábrész alatt

- 0-12 hónapos babák számára
- Olaszországban készül
- állvány Baby Bagno babakáddal
- 2 csúszásmentes anatómiai formájú üléssel
  (egyik oldalon fektetve 0-6 hónapos korig
  másik oldalon ültetve 6-12 hónapos korig)
- szivacs- és szappantartó
- kis zuhanyozó kancsó, leeresztődugó
- kompakt méretűre csukható

ajánlott 
fogy. ár:

16.990 Ft
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Vásártér

nania toPo ülésmagasító

fisher-Price befix 
gyerekülés

magaZin ár:
12.990 Ft

magaZin ár:
2.790 Ft

- 25-36 kg-ig használható
- levehető huzat

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

ajánlott 
fogy. ár:

26.990 Ft

caretero sPort 
turbo gyerekülés
- 9-25 kg-ig használható 
- 5 fokozatban dönthető háttámla
- a huzatba épített fejpárna 
- Holmbergs® márkájú 5 pontos biztonsági övek
- állítható vállpántok
- puha övpárnák
- minőségi anyagból készült, tartós ülésszerkezet
- több színben kapható

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

nania cosmo 
gyerekülés

magaZin ár:
16.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. november 1-től december 31-ig érvényesek.




