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BOLTUNK
Mosolygós őszi élményeket kíván Boltunk csapata!



A baba első hónapjai meghatározók, hiszen megtanulja az érzékelést, az ok-okozati összefüg-
géseket, felfedezi a színeket, formákat, hangokat, és ösztönösen egyre többet és többet akar 
felfedezni a világból. A My First Nici kollekció tagjai nem csak kedves és szívmelengető megjele-
nésükkel hódítanak a babák körében, hanem igazi tanítóként vezetik be őket a világba. Segítsé-
gükkel játék közben fejlődik a finommotoros mozgás, az érzékelés, a látás és a hallás, és mindig 
új élményt nyújtanak az apróságok számára. 

A kiemelkedő minőségű játékok a legbiztonságosabb, bababarát anyagokból készülnek, így már a 
legkisebbeknek is élmény lehet a My First Nici kollekció összes tagja.

tanulj játszva

A nici termékeket keresd boltunkban!
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Az újságban szereplő árak 2014. szeptember 1. és október 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

Hogy telt a nyarad? Reméljük pihentél, cso-
dálatos családi élményekkel lettél gazda-
gabb, és most új lendülettel vágsz neki a 
következő évszaknak. 

Mi ilyenkor szembesülünk mindig azzal, 
hogy a nyár alatt óriásira nőttek a gyere-
keink, és hogy az első hűvösebb estén már 
megborzongva húzzuk magunkra a pulóve-
rünket. De nem szomorkodunk a nyár el-
múlta miatt, mert eljött az ideje az őszi bo-
londozásoknak, az aludni készülő természet 
felfedezésének, amikor a piciknek hatalmas 
élmény a pocsolyában való gumicsizmás ta-
picskolás, a vadgesztenyék gyűjtögetése és a 
színesedő levelek látványa. 

Érdemes a tél beállta előtt még egyszer el-
látogatni az állatkertbe, vadasparkba, vagy 
a nyári kánikula miatt elhalasztott kirándu-
lásokat ebben a kellemes őszi időben bepó-
tolni. 

A hűvösebb estékre hoztunk Neked sok 
hasznos olvasnivalót, így találsz tippeket 
a megfelelő autósülés kiválasztásához, el-
mondjuk, hogyan a tudod biztonságosan 
kézben tartani a babádat, és elhoztuk a ked-
venc őszi receptjeinket. Az alvós témakör is 
kimeríthetetlen, ezért válaszolunk az ágyne-
mű kiválasztásával kapcsolatos olvasói kér-
désekre, és állandó szakértőnk is hozott egy 
témát, ezúttal az ágytisztaságról.

Gesztenyegyűjtős, új bölcsis és ovis élmé-
nyekkel teli, csodaszép őszi napokat kíván
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

CAM GioCAM pihenőszék

CAM Morbiletto bAbAhintA
- 9 kg-ig használható, kompakt méretűre csukható
- 2 pozícióba állítható háttámla mókás szűkítőbetéttel
- légáteresztő, levehető, mosható huzat
- 5 pontos biztonsági öv
- állítható hangerő és naptető 2 levehető puha játékkal
- 3 sebességbe állítható, automatikus kikapcsolás időzítő
- 5 megnyugtató altatódal, 3 különböző természeti hang 
- csúszásmentes lábak
- elemmel működik (hálózati adapter külön vásárolható)

- kényelmes, hintáztatható pihenőszék
- 9 kg-ig használható
- egy kézzel állítható háttámla
- 3 pontos biztonsági öv
- játékhíd levehető játékokkal
- kényelmes hordozófül
- csúszásmentes lábak a maximális stabilitásért
- levehető, 30 °C-on mosható huzat
- kompakt méretűre csukható

MAGAzin ár:
29.990 Ft

MAGAzin ár:
19.990 Ft
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Cam Dinamico
napernyővel

multifunkciós babakocsi

Új, sportos megjelenésű multifunkciós babakocsi a CAM-től 
avantgárd vázzal, felfújtható hátsó kerekekkel. Bármilyen 
terepre ideális, születéstől 3 éves korig. Quicky Systemmel, 
adapter nélkül csatlakoztatható minden tartozék a vázhoz. A 
Via Vai rendszernek köszönhetően a hordozó és a sportrész 
mindkét irányban a vázra tehető. Széles, felfújható hátsó 
kerekek teszik kényelmesebbé az utazást, amelyek a Quick 
Release rendszer segítségével könnyedén levehetők. 
A huzatok eltávolíthatók, és 30°C-on moshatók.

A csomAg tArtAlmA: Mózeskosár, meg-
fordítható sportrész, Area Zero+ autósülés, 
lábzsák, univerzális esővédő, bevásárlóko-
sár, pelenkázótáska pelenkázólappal.

A bAbAkoCsi és A nApernyő eGyütt CsAk
179.990 Ft

A fotók illusztrációk, a kapható színekről 
érdeklődj a bababoltban!
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Utazunk

5 jótanács

Menetiránynak háttal utazni 5x biztonságosabb, hiszen a gyermek feje 
arányosan sokkal nagyobb a testéhez képest, mint egy felnőtté, így az 
előrebukó fej egy ütközés során nyaksérüléseket okozhat, míg háttal 
utazva az ülés pajzsként viselkedik, és az egész testet egyformán védi.

Ne ess abba a hibába, 
hogy „majd belenő”. A 
biztonsági ülés a gyer-
mek életét védi, így 
fontos, hogy megfelelő 
méretű ülést válassz.

Az Isofix csatlakozás-
sal rögzített üléseknél 
minimálisra csökken a 
helytelen bekötés lehe-
tősége, ezért ha van rá 
mód, inkább az Isofix 
csatlakozású üléseket 
javasoljuk, ezeket egy 
Isofix csatlakozó nélküli 
autóba biztonsági övvel 
is be lehet kötni.

Vásárlásnál nem csak az a fon-
tos, hogy az ülés befér-e az au-
tódba, hanem hogy a gyermek 
is kipróbálja a végleges döntés 
előtt. Kérd meg az eladót, aki 
szívesen segít bepróbálni az 
ülést az autóba, és a gyerkőcöt 
se hagyd otthon!

Első a biztonság! 1.

4. 5.
3.

2. Biztos  
jó a méret? 

Használtat 
ne vegyél!  

Próbáld ki!

Isofix?  
Nem Isofix?

Hiába nem látszik, ha 
az ülés baleset részese 
volt, lehetnek rajta olyan 
mikroszkopikus sérülések, 
amelyek miatt nem bizto-
sítja a gyermeked számá-
ra a megfelelő védelmet, 
ezért csak új biztonsági 
ülést vásárolj!

a megfelelő biztonsági ülés kiválasztásához



bébihordozók

iZi Go és babafigyelő tükör

iZi Sleep és babafigyelő tükör
PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

Nincs lehetetlen. A biztonság az első, ezért az 
autóban menetiránynak háttal ülve, de megfe-
lelő szögben eldöntve utazhat a babád, így a 
BeSafe iZi Sleep a robusztus felépítésével a ma-
ximális védelmet nyújtja számára az autóban. 
A védelem mellett első osztályú a kényelem is, 
így a babák előszeretettel alszanak az iZi Sleep 
hordozóban. Megérkeztél? Nem kell felébresz-
tened az alvó csöppséget. Csak vedd ki őt a 
hordozóval együtt, vidd magaddal, döntsd le 
vízszintesre a háttámláját, és máris a legjobb 
alvópozícióban szőheti tovább az álmait.

Most eGyütt CsAk:
48.990 Ft

Most eGyütt 
CsAk:

39.990 Ft

Gömbölyded alak, tökéletes védelem, erő és biz-
tonság. A BeSafe iZi Go hordozó épp úgy védi 
meg a benne utazó csöppséget, mint ahogy a ter-
mészet alkotta tojás a benne növekvő kiscsibét. 
Kompakt mérete, kis súlya, beépített, lehajtható 

naptetője mamának és 
babának is a legna-

gyobb biztonságot 
és kényelmet 
nyújtja, ami egy 
biztonsági ülés-
től elvárható.

A BeSafe hordozók most babafigyelő tükörrel együtt kap-
hatók. Így még nagyobb biztonságban tudhatod babádat, 
hiszen minden pillanatban láthatod őt anélkül, hogy vezetés 
közben hátra kellene nézned.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szept. 1-től okt. 31-ig érvényesek.
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Utazunk

besAfe izi CoMfort 
isofix + Menetirány
szerinti szett

fillikid Gyerek esernyő

Most eGyütt 
CsAk:

99.990 Ft

GrACo MirAGe ts prinCess bAbAkoCsi

MAGAzin ár:
1.490 Ft

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

- 75 cm átmérő
- könnyű és tartós
- több színben és mintával

- egy mozdulattal lapra csukható
- könnyű
- egyszerűen navigálható
- 3 pozícióban dönthető háttámla
- nagy bevásárlókosár
- ötpontos biztonsági öv
- 13 kg-ig használható
- kényelmesen párnázott

TARTOZÉK:
Junior Baby hordozó
játszótálca
lábzsák

- 9-18 kg-ig, menetirány szerint beköthető
- isofix rendszerű rögzítés
- központi övfeszítő
- támasztóláb a maximális stabilitásért
- 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 SZE-
RINTI SZETTEl, TARTAlMA:

1 db zsebes ülésvédő
1 db árnyékoló

1 db baba az autóban
háromszög

1 db övrögzítő

Ajánlott 
foGy. ár:

49.990 Ft



4 relax pozíció

kétféle kerékméret,
rugalmas felfüggesztés

mózessé 
alakított 
ülőrész

UV 50+

VÉDELEM

kupola

vállvédő

ágyékvédő

lábtakaró & 
mózesvédő párnás 

szűkítőbetét

Color Pack:
5 színben kapható

Az új átalakítható babakocsi a Chicco-tól.

Urban + Color Pack

114.990 Ft
magazin ár

DUO System lehetőség: 
külön vásárolható Chicco Auto-Fix Fast vagy KeyFit 
hordozó és hozzá gyerekülés adapter

Egyénre szabva állítható az 
ülés a különböző gyerekek 

testméretéhez.

A fejtámla topminőségű 3-D hálós 
anyagból készült, maximálisan 

átlélegzik.

Puha párnák garantálják a 
kellemes fészket a kicsiknek.  

15-36 kg-ig 
3,5-12 éves korig
2/3-as korcsoport
ECE R44/04 szabvány

A háttámla 10 magasságig és több 
szélességi fokozatban állítható. 
4 relax pozícióba dönthetô.
Fejtámlába épített oldalvédelem. 
Légáteresztô, mosható huzat. 
Tartozék: pohártartó.

OLDAL VÉDELMI 
RENDSZER

magazin ár

41.990 Ft
Színválaszték:

Mózeskosárrá alakítható ülôrész.
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A kisbaba, mikor még a pocakban fejlődik, egy könnyű, súlytalan, csendes, vöröses félhomályban, összegömbölyödve, 
teljes szimbiózisban létezik édesanyjával. A tökéletes biztonságot ez jelenti akkor számára. Miután megérkezik, egy szá-
mára teljesen új, szinte merőben ellenkező környezetbe csöppen. Hogyan tudunk biztonságot nyújtani számára a kinti 
létben? Dióhéjban hordozással, ha a pocakbeli állapotát idézzük fel neki. Magzat kora óta fizikai összeköttetésben volt 
velünk, ezért fontos belátnunk, hogy egy újszülött baba számára, a 24 órás testkontaktus lenne ideális. Természetesen 
az anya, a szülők szempontjai is fontosak, ezért legjobb esetben is csak közelíteni tudjuk ezt az időt.

Hordozásra születtünk, a biológiai tények is emellett szól-
nak. Például a csecsemőkori reflexek, ha megmozdul a 
keze felébred, a kapaszkodó reflex, stb., vagy a kisbaba 
görbe lába, amivel kapaszkodni tud. Minden szülő ta-
pasztalja, hogy a babája ölbe kéredzkedik. Mindent meg-
tesz azért, hogy felvegyék,  kézben tartsák, sétáljanak 
vele, ringassák. Ha elfárad a kezünk letesszük, átadjuk 
a gyermeket, ami sokszor nem tetszik neki. Ezért tar-
tom óriási lehetőségnek a hordozást, mert a megfelelő 
hordozó eszközben való hordozással nem fárasztjuk ki 
magunkat, nem nyűg a gyermekkel való együttlét. A baba 
megkapja a testközelséget, amire vágyott, valamint más-
sal össze sem hasonlítható biztonságot és nyugalmat. 

Szoros testközelben, magunk felé fordítva a babát, vé-
delemben van. Bármilyen zaj, erős fény, a sok ember 
stresszt okozhat neki. Hordozás közben el tud bújni a 
stresszhatások elől, és könnyen el tud aludni, mert bizton-
ságban érzi magát. A járás, ringató mozgás nyugtatólag 
hat a babára. Hordozva a baba testét, idegrendszerét in-
gerek érik, ami nagyon pozitívan hat a mozgásfejlődésére 
és az agy fejlődésére. A baba leképezi az anya mozdula-
tait. Mivel egy szinten van velünk, közelről tudja figyelni 
a reakciókat. A hordozó személy arcának fürkészése és 
mások arcának figyelése közben megindul a beszédfejlő-
dés is. Figyeli az arc mimikáit, a szájmozgásokat és utá-
nozza azokat.  

A hordozás praktikussága pedig vitathatatlan, mert felszabadul mindkét kezünk, és probléma nélkül járhatunk a vá-
rosban, használhatjuk a tömegközlekedést, végezhetjük a házimunkát, könnyedén vásárolhatunk, mert nem akadály a 
lépcső, a lift, az egyszárnyú ajtó. Mindamellett, nyugalmas együttlét a babával. Nem kell aggódnunk, hogy mi történik 
vele, hiszen velünk van, és olyan jó érzés ölelni, szívünkhöz közel hordozni. A baba születése óta folyamatosan figyeli, 
tanulja a környezetét, az adott szociális közeg szabályait. Ezért nagyon fontos, hogy a kisbabás életünk ne a baba 
szórakoztatásában merüljön ki, hiszen ő is aktív tagja kell legyen a családnak, kezdetben megfigyelőként aztán majd 
kisebb-nagyobb közreműködőként. 

A természeti népek mind hordoznak, mert számukra fontos a harmónia, a baba fizikai és a lelki biztonsága. Hordoz-
zunk hát bátran, hogy megteremthessük a magunk harmóniáját, amelyben boldogan és kiegyensúlyozottan növekedhet 
gyermekünk és családunk. 

Kósa Kata - hordozási tanácsadó 
hordozo@nandu-wrap.com

EgyboldogélEtkezdete



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

100% megbízható méretezés.

ÖKO, bőr- és bababarát alapanyagok.

Minden igényt kielégítő 
SZÍNES, MINTÁS mosható pelenkák: 
egyméretes pelenka belsők, 
pelenka külsők, All In One pelenkák, 
úszópelenkák, mosható betétek, 
pelenkázási kiegészítők.

monapel
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Utazunk

nAniA beline Autósülés AniMAls színekben

MAGAzin ár:
13.990 Ft

fisher-priCe  
beone hordozó 

ferrAri beline Autósülés 

MAGAzin ár:
14.990 Ft

MAGAzin ár:
19.990 Ft

- 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
- levehető huzat

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



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

Utazunk

nAniA bAsiC Autósülés

nAniA befix 15-36 kG Autósülés AniMAls színekben

MAGAzin ár:
10.990 Ft

MAGAzin ár:
10.990 Ft

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

- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- 5 pontos belső biztonsági öv
- központi övfeszítés
- szűkítő betét
- övzáró csat
- több szín

disney topo ülésMAGAsító

ferrAri beline Autósülés 

- 25-36 kg-ig használható
- levehető huzat

MAGAzin ár:
3.990 Ft

13
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Aktuális

Az alábbiakban bemutatunk néhány egyszerű fogást, amellyel biztonságo-
san tarthatjuk a babát, kezdőként is. Sok szülőnek okoz gondot, hogy az 
első napokban nem tudja „ösztönösen”, hogyan vegye ki az ágyból vagy 
tegye oda vissza csöppnyi újszülöttjét, hogyan segíthetne a hasfájáson egy 
praktikus fogással, vagy hogyan nyugtathatná meg a síró babát egy kis 
ringatással. Hogyan csináljuk?

fogásának

A kórházban még segítenek, így az édesanyák 
könnyebben elleshetik a „babafogás” titkait. De a 
legtöbb kispapa csak otthon veheti kézbe a picit - 
ha meri. 

ágyból ki, ágyba be

A picik tartásának egyik legfontosabb sza-
bálya, hogy a nyakát mindig támasszuk 
alá. Mivel még nem tudja maga tartani a 
fejét, nekünk kell nagyon figyelni rá, ne-
hogy megsérüljön, meghúzódjon a nyaka. 

A hátán fekvő babát úgy vehetjük ki leg-
könnyebben az ágyából, ha egyik kezünket 
a tarkója alá csúsztatjuk - így tartani tud-
juk a fejét -, a másikkal pedig a lába között 
benyúlva a popsiját és derekát támasztjuk 
meg. (Jobbkezesek általában ballal a tar-
kót, jobbal a popsit tartják kényelmesen, 
balkezesek pedig ellentétes kéztartással 
ügyesebbek, de attól is függ, mikor me-
lyiket használjuk, hogy melyik oldalról tu-
dunk hozzáférni a kiságyhoz. )

Amikor a babát így kiemeljük, a tarkóját 
tartó kezünket kilencven fokkal el tudjuk 
fordítani úgy, hogy közben feje végig az 
alkarunkon támaszkodik, így akár ringat-
hatjuk is. 

Ha a karunkat folyamatosan lefele toljuk a 
tarkója és gerince vonalában, miközben el-
fordítjuk a tenyerünket, a baba gyakorlati-
lag az alkarunkra fekszik, könyökhajlatunk 
támasztani tudja fejét, tenyerünkkel pedig 
átnyúlhatunk a popsijánál a lába között, a 
hasánál tartva így a babát. Ezzel egyik ke-
zünk felszabadul, és szabadabban mozog-
hatunk, miközben a baba is biztonságosan 
fekszik karunkon. (Aki nem akar «élesben» 
gyakorolni, könnyen tarthat főpróbát egy 
műanyag babán vagy plüssmackón is.)

Ha megtanultunk bízni magunkban, 
„hiszen ez a világ legegyszerűbb dolga”, 
visszatenni a kiságyba sem jelenthet 
problémát. 

A babát ugyanúgy kell fognunk, mint ki-
vételkor - fordítsuk magunkkal szembe, 
egyik kezünkkel a tarkóját, másikkal a 
popsiját tartsuk, és lassan engedjük vissza 
a kiságyba. Először a feneke érjen le, utá-
na döntsük óvatosan vízszintesbe a hátát, 
fejét. 

A bAbAtitkai



Aktuális

fogások, tartások - Vízszintesen

Az egyik legegyszerűbb fogás a fent említett változat: a baba feje a könyökhajlatunkra támaszkodik, gerince az alka-
runkon, popsija a tenyerünkön fekszik, másik kezünkkel pedig „ugyanez visszafele”, vagyis könyökünknél a lába/popsija, 
karunk fut végig a hátán, tenyerünkkel támasztani tudjuk a tarkóját, fejét. Ebben a tartásban nagyon könnyen ringat-
hatjuk, akár el is altathatjuk a babát.

Hasfájós babáknál, de akár a büfiztetésnél is praktikus a  fentihez nagyon hasonló fogás, ám ilyenkor a kicsit „fordítsuk 
meg”. Mintha hason feküdne; karunk az ágy, amire a baba rá tud feküdni, egyik tenyerünkkel a hasát támasztjuk alulról, 
másik kezünkkel pedig a lába közt átnyúlva szintén a pocakját/mellkasát tartja. Ebben a tartásban is könnyen tudjuk 
ringatni őket, de sokukat már az is megnyugtatja, ha apa, anya erős kezét érzik a pocakukon...

Függőlegesen

Ha csak sétálgatunk picit a lakásban, fürdeni megyünk, vendég érkezik vagy „csak úgy” - a néhány hetes baba is szívesen 
nézelődik. Ezt úgy teheti a legkönnyebben, ha magunknak háttal fordítjuk - hogy egy irányba nézzünk -, mellkasunkra 
támasztjuk a fejét, egyik karunkat vállától a hasán át a fenekéig (vagy az ellentétes combjáig) nyújtjuk, másikkal pedig 
a mellkasa előtt átnyúlva az ellentétes hónaljba csúsztatjuk. Ebben a tartásban feje meg tud támaszkodni a mi mellka-
sunkon, és vidáman nézelődhet is.

A leggyakoribb, „hagyományos” tartásnál a baba szembe néz velünk, két hóna alatt megemeljük, hasát a mellkasunkra 
támasztjuk, egyik kezünkkel a tarkóját, másikkal a fenekét támasztjuk meg. Ilyenkor a babát általában megnyugtatja, 
hogy érzi az anya vagy apa szívverését, közelségét, miközben annak válla fölött nyugodtan kukucskálhat is a világra...

Tóth Tímea - védőnő
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Vásártér

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

bAbyono érintés nélküli 
infrAvörös hőMérő

toMMee tippee sAnGeniC 
pelenkAtároló vödör

disney kisMéretű 
fAlidekor

bAbyono készséGfej-
lesztő puhA koCkA 6 db

Ajánlott foGy. ár:
370 Ft

MAGAzin ár:
3.890 Ft

MAGAzin ár:
13.990 Ft

MAGAzin ár:
1.990 Ft

MAGAzin ár:
14.990 Ft

- 5-15 cm távolságból mér, 
  láznál hangjelzést ad
- 3 mp-en belüli eredmény, 
  megőrzi az utolsó 32-t
- nagy, könnyen leolvasható 
  lCD kijelzővel

- segít megtanulni a színeket, formákat
- könnyen tisztítható
- lekerekített sarkokkal
- 6 db/csomag

MoMert ultrAhAnGos párásító
- automatikusan kikapcsol, amikor a 
  víztartály kiürül (hangjelzéssel kísérve)
- a párásítás intenzitása és ideje könnyen
  beállítható a lED kijelző segítségével
- beépített ionizátor
- könnyen beállítható párásítási fokozat
- dupla kimenetű párakifújó kupak
- a víztartály űrtartalma: 3,5 l

- több mintával kaphatóA pelenkákat egyenként csomagolva valóban elzárja a 
baktériumokat és a kellemetlen szagokat.



Az utánozhatatlan 
légzésfigyelő

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!

Az ANGELCARE 
légzésfigyelőket 
több mint 25 
hazai kórház 
ajánlja.
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Eszem-iszom

finomságok percek alatt

500 g darált hús (egyszerűbb bekeverni egy nagy adagot, 
és aztán annyit kisütni, amennyi szükséges)
1 tojássárgája
1 nagy vöröshagyma
20 g fokhagyma, de mehet ízlés szerint is
2 evőkanál mustár
só, bors ízlés szerint
grill fűszerkeverék és chili ízlés szerint

Nagyon egyszerűen mindent összekeverünk egy nagy tálban, majd állni hagyjuk minimum 1 
órára, de akár egy éjszakára is. Ha kész, akkor diónyi golyókat formázunk belőle, amit szétlapí-
tunk hamburger formára, majd a tűzhelyen vagy a grillen szép pirosra sütjük. Zsemléből vehe-
tünk készet is a gyorsaság kedvéért, de akár készíthetünk házit is belőle, ami sokkal finomabb. 
Rukkolával, spenóttal vagy sima salátával, paradicsommal és friss újhagymával tölthetjük meg 
a zsemlét, majd ízlés szerint majonézt, barbecue szószt vagy akár ketchupot is tehetünk bele. 

KRuMPlIHOZ
550 g mikrózható újkrumpli 
(sima héjában főtt krumpli is jó)
1 evőkanál olívaolaj
5 gr petrezselyem
4 szelet bacon
só, bors ízlés szerint

Elsőként a szószt készítjük el. Az olívaolajon megfuttatjuk a fok-
hagymákat, elkeverjük benne a lisztet, ízesítjük sóval és borssal, 
majd felöntjük folyamatos kevergetés mellett a meleg tejjel. Bele-
tesszük a kockákra vágott mozzarella sajtot, és addig főzzük, amíg 
jó sűrű szószt kapunk. A krumplit betesszük 7 percre a mikróba, 
majd ha készen van, akkor félbevágjuk őket. Egy evőkanál olívaola-
jon megpirítjuk a bacont, beletesszük a krumplit, ízesítjük, majd 
hagyjuk, hogy összeérjenek az ízek. Ha készen vagyunk, akkor bele-
keverjük az apróra vágott petrezselymet, és forrón tálaljuk.

petrezselymes krumpli sajtszósszal

Hamburger grillen friss zöldségekkel

1 adag presszókávé
2 dl tej
1/2 teáskanál kókuszreszelék
2 cl kókuszszirup

Felmelegítjük a tejet, majd körülbelül fél decit belőle a tejhabosítóval felhabosítunk. A kókuszszirupot és 
a kókuszreszeléket belekeverjük a tejbe, majd ráöntjük az elkészült tejhabot. A frissen főzött presszókávét 
óvatosan a közepébe csorgatjuk. Így a kávé a tejhab és a pohár alján lévő meleg tej közé fog rétegződni. 



Eszem-iszom

CAM stilo etetőszék

terAillon többfunkCiós 
konyhAi robotGép

MAGAzin ár:
14.990 Ft

MAGAzin ár:
19.990 Ft

- összecsukható, helytakarékos
- 4 pozícióban állítható tálca
- 3 pontos biztonsági öv
- könnyen tisztítható, puha PVC huzat

KRuMPlIHOZ
550 g mikrózható újkrumpli 
(sima héjában főtt krumpli is jó)
1 evőkanál olívaolaj
5 gr petrezselyem
4 szelet bacon
só, bors ízlés szerint

SZóSZHOZ
2 evőkanál olívaolaj
20 g fokhagyma
2 dl tej
10 g teljes kiőrlésű liszt
57 g mozzarella sajt
só, bors ízlés szerint

Elsőként a szószt készítjük el. Az olívaolajon megfuttatjuk a fok-
hagymákat, elkeverjük benne a lisztet, ízesítjük sóval és borssal, 
majd felöntjük folyamatos kevergetés mellett a meleg tejjel. Bele-
tesszük a kockákra vágott mozzarella sajtot, és addig főzzük, amíg 
jó sűrű szószt kapunk. A krumplit betesszük 7 percre a mikróba, 
majd ha készen van, akkor félbevágjuk őket. Egy evőkanál olívaola-
jon megpirítjuk a bacont, beletesszük a krumplit, ízesítjük, majd 
hagyjuk, hogy összeérjenek az ízek. Ha készen vagyunk, akkor bele-
keverjük az apróra vágott petrezselymet, és forrón tálaljuk.

petrezselymes krumpli sajtszósszal

kókuszos, Habos tejeskávé

A kép illusztráció, a szék a kis
képen látható színekben kapható.
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- 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

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szept. 1-től 
október 31-ig érvényesek.
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Eszem-iszom

MAGAzin ár:
1.290 Ft

MAGAzin ár:
1.490 Ft

therMobAby CuMisüveG MeleGentArtó

- tapadó alj segíti a biztos rögzítést az asztalon
- praktikus tetővel zárható
- etetőkanállal

- 6 hónapostól kb. 3-4 éves 
  korig használható
- könnyedén és egyszerűen 
  összecsukható
- fékezhető kerekekkel és 
  csúszásmentes lábakkal
- eltávolítható, állítható 
  dupla tálca
- állítható magasság
- 5 pontos biztonsági öv
- 3 pozícióba dönthető háttámla
- praktikus, levehető lábtartó
- játéktartó kosárral
- könnyen tisztítható PVC huzat
- stabil szerkezet

Poliészterrel szigetelt termosz nagyméretű és mosható védőburokkal. A szabványos 
méretű üvegeket forrón vagy hidegen tartja. A szigetelt termosz ideális sétára, utazás-
ra, gyorsan nélkülözhetetlenné válik.

bAbyono tApAdó tányér kAnállAl

Ajánlott foGy. ár:
19.990 Ft

CAretero 
MAGnus 
etetőszék



Ideális átmeneti 
pohár a 
növésben lévő 
kisgyermekek 
számára

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

Az itatófej és szívószál nélküli pohár 
peremének bármely pontjáról 
lehet inni, pont úgy, mint a felnőttek 
poharából.

A szelep az ajkak érintésével 
aktiválódik, így kisgyermeke 
elsajátíthatja a megfelelő ivási technikát.

Használja otthon vagy úton,  
a higiénikus védő fedél mindig tisztán 
tartja a poharat.

Philips AVENT.
Legjobb kezdet az élethez.

Könnyű átállás a felnőtt ivásra
A forradalmi Philips AVENT itató segít kisgyermekének átállnia 
az „igazi” pohárból való ivásra, nagyobb felfordulás nélkül. 
Az egyedülálló szivárgásmentes szelep az ajkak érintésével 
aktiválódik, és a gyermek a perem bármely pontjáról ihat, mint 
egy „felnőtt” pohárból.

18 hó+



Eszem-iszom

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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BaBaetetés

dr. brown’s elektro-
Mos sterilizáló

MAGAzin ár:
14.990 Ft

- 12 perc alatt gőzzel sterilizál 6 darab cumisüveget
- kivehető kosár
- a tartozék tálca az apró dolgok sterilizálására 
  alkalmas, mint a mellszívó alkatrészei, játszócumik
- a csomag tartalmaz egy fogót is a forró eszközök 
  kivételéhez

bAbyono sensi
elektroMos Mellszívó
- állítható szívóerő
- a szilikontölcsér gyengéden masszíroz
- 150 ml-es cumisüveggel
- szilikon etetőcumival
- adapterrel széles nyakú cumisüveghez
- elemmel és hálózatról is működtethető
- könnyen tisztítható, kevés alkatrészből áll
- a csomag tartalmazza az elemeket

MAGAzin ár:
14.990 Ft



Eszem-iszom

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

egyszerűen

therMobAby elektro-
Mos CuMisüveG MeleGí-
tő, Autós+hálózAti

Ajánlott 
foGy. ár:

10.990 Ft

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

dr. brown’s stAndArd 
Méretű újszülött 
szett
A csomag tartalmaz 1 darab 120 ml-es standard mé-
retű cumisüveget l1-es etetőcumival, 2 db 240 ml-es 
standard méretű cumisüveget l1-es etetőcumival, 2 
darab l2-es etetőcumit, 1 db tisztítókefét.

MAGAzin ár:
4.990 Ft

23
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Eszem-iszom

MAGAzin ár:
2.990 Ft

dr. brown’s 
AnyAtejtároló 
tálCA

lAnsinoh 160 Ml CuMisüveG + 6 
db-os éjszAkAi és nAppAli 
eldobhAtó MelltArtóbetét     

- rendezetten hűthető vagy 
  fagyasztható a lefejt anyatej
- 10 db anyatejtároló tasakkal

+

- természetes mérete és formája segít fenntartani a szoptatási módot 
- levegőztető szelep a hasfájás csökkentéséért
- az etetőcumi illeszkedik a baba szájához
- széles nyak, ergonomikus forma 
- 160 ml űrtartalom

Most eGyütt CsAk:
1.890 Ft

dr. brown’s széles nyAkú 
újszülött szett
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.

MAGAzin ár:
6.990 Ft



Gyorsan és hatékonyan: Swing mellszívó
Calma etetőfejjel és mellápolási készlettel

Anyatejjel könnyedén

15 db eldobható
melltartó betét

Ultramagja miatt sem kívül,
sem belül nem érzel nedves

séget.

1 tubus Purelan 100
mellápoló kenőcs (7g)

Segít, ha mellbimbód
kisebesedett, repedezett.

Nem kell lemosni!

2 db Hidrogél párna
A mellbimbó fájó sebei

gyorsabban gyógyulnak.
24 órán belül többször is

használható.

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!

Praktikus neszeszerben
az alábbiak:

54.900 Ft
Számolj velünk!
A Swing elektromos mellszívó mellápoló készlettel csak

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

stAndArd Méretű 
260 Ml-es CuMisüveG

MAGAzin ár:
2.190 Ft

MAGAzin ár:
1.990 Ft

MAGAzin ár:
2.590 Ft

stAndArd Méretű 
120 Ml-es CuMisüveG

széles nyAkú
120 Ml-es CuMisüveG

MAGAzin ár:
2.390 Ft

széles nyAkú 
260 Ml-es CuMisüveG

- nagyon alacsony és nagyon magas hőnek  
  is ellenálló, speciális üvegből készül
- nagyon könnyű
- standard méretű és széles nyakkal
- több méretben és színben

BabyOno hőálló 
üveg cumisüvegek
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Alszunk

MEKKORA MÉRETű áGyAT VáSáROlJAK?

Mivel a 60x120-as kiságy maximum 2 éves korig, 
a pelenkázóval egybeépített kombiágyak - a kis 
méretű kezdő fekvőfelület miatt - szintén rövid 
ideig használhatóak rácsos ágyként, a legideálisabb 
megoldás a 70x140-es, heverővé alakítható ágy. Ezt 
a típusú ágyat rácsos ágyként akár 3 éves korig, 
heverővé alakítva pedig a gyermek 6-7 éves koráig 
lehet használni ugyanazzal a matraccal.

KEll-E áGyNEMűTARTó AZ áGy Alá?

Természetesen a szoba adottságai is meghatá-
rozhatják, hogy kerül-e ágyneműtartó az ágy alá, 
azonban ha ennek nincsen semmilyen akadálya, 
mindenképpen érdemes ezt a - külön helyet nem 
foglaló - tárolólehetőséget kihasználni. Nem feltét-
lenül klasszikus ágynemű tárolására kell gondolni, 
hanem bármi olyanra, amit nem szeretnénk, hogy 
szem előtt legyen. lehetnek ezek játékok, vagy akár 
2-3 nagy csomag pelenka is.

EGyBEN MOSHATó VAGy HuZATTAl RENDEl-
KEZő áGyNEMűGARNITÚRáT 
ÉRDEMES VENNI?

Amíg nem szobatiszta a gyermek, mindenfélekép-
pen praktikusabb az egyben kimosható. Bármilyen 
"baleset" éri, ha bármi miatt mosni kell, gyorsan  
szárad, ezt követően pedig már használható is újra.

BAlDACHINFÜGGöNNyEl VAGy ANÉlKÜl?

Ízlés kérdése. Viszont mindenképpen jó tudni, hogy 
a baldachinfüggöny kellőképpen meg tudja szűr-
ni a külvilág olyan apróbb ingereit, mint egy tv, 
monitor vibrálása vagy egy ablak előtti fa lombjá-
nak árnyjátéka. Kuckósít a baba számára, így egy 
délutáni alvás esetén nem kell feltétlenül redőnyt, 
reluxát lehúzni.

Kérdezz – felelek



*Független kutatás a Swift Research szervezésében, 59 baba és mama 
részvételével (2013. február). Az anyukák 78%-a megerősítette,  

hogy babájuk 3 kísérletből az új cumi formát fogadta el. 

közelebb 
a természeteshez

a babák
NIGHT játszócumi 
sötétben  fluoreszkál,  
könnyű megtalálni! 
2 db/csomag
MAGAZIN ÁR: 1490 Ft

ANy TIMe  
játszócumi  
2 db-os csomag  
MAGAZIN ÁR: 1590 Ft
1 db-os csomag  
MAGAZIN ÁR: 890 Ft

FUN játszócumi 
2 db/csomag  
kedves állatfigurákkal  
MAGAZIN ÁR: 1490 Ft

Anyatejes kezdőszett 
Legyen minden kéznél 
az etetéshez már 
 az első napokban!  
MAGAZIN ÁR: 15.990 Ft

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

választották*
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Alszunk

MAGAzin ár:
19.990 Ft

AMAl kACper 60x120 
CM-es kisáGy
- méret: 60x120 cm,
- két kivehető rúddal
- állítható fekvőmagasság
- leengedhető oldal

- 2 literes tarálya 10 órányi folyamatos
  működést tesz lehetővé
- külön tálca az illóolajok számára
- sgítségével fenntartható a gyerekszoba  
  megfelelő páratartalma
- a forráspont elérésekor és mozgatáskor  
  automatikusan kikapcsol

Mebby soft Air MeleGpárásító

- 6 db AAA elemmel működik 
- hatótávolság max. 100 m
- hangerőszabályzó
- hangerőt jelző lED
- csatornaváltó
- övcsat a könnyű
  hordozhatóságért

MoMert bébiőr 
hálózAti AdApterrel 

MAGAzin ár:
14.990 Ft

hálózAti AdApterrel 
Most eGyütt CsAk:

7.990 Ft



Alszunk

AnGelCAre AC300 kétlApos léGzésfiGyelő 
+ CAptivA pelenkAtároló vödör

MAGAzin ár:
7.990 Ft

- matrac alatti szenzorpad elhelyezés
- teljes matracfelületen történő érzékelés
- bármilyen szabvány kiságymatraccal 
  használható, kókusz matraccal is!
- 15 másodperc után előjelzés, 20 mp után 
  akusztikus és vizuális riasztás
- a riasztás meghosszabbított kijelzése
- egyedülálló, 5 fokozatú 
  érzékenység-szabályozás
- visszajelzés gyenge érzékelés
  esetén
- elemről történő működtetés
- gyenge elemfeszültség kijelzés
- bármilyen bébiőrzővel kombinálható

terrAillon éjszAkAi fény

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

- pink vagy kék színnel világít
- szívdobogást, természeti 
  hangot vagy zenét játszik
- a baba sírására 
  automatikusan bekapcsol
- időzíthető kikapcsolás
- a bázis hálózati árammal 
  működik, a hordozható 
  éjszakai fény tölthető 
  elemekkel

Most eGyütt 
CsAk:

21.990 Ft

31
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Alszunk

Egészségesen, boldogan
CSECSEMőK áGyTISZTASáGA

Újszülött kortól egészséges babáknál is gyakran előfordul, főleg közvetlen 
szopás után, hogy visszabuknak az anyatejből. Nem kell aggódni, ha a 
csecsemőnek jó az étvágya és a kedve, és a súlya is gyarapszik. általában 
az okozza a bukást, hogy a pici levegőt nyel szoptatás közben, amitől 
büfivel szabadul meg, egy kis tej kíséretében. Akkor is buknak a babák, ha 
a mamának túl sok a teje, és nagyon intenzíven, könnyen ürül a mellből, 
vagy ha egyik melléről a másikra akkor teszi át a kicsit, amikor még 
nem jutott hozzá a szoptatás vége felé ürülő zsír- és kalóriadús hátsó 
tejhez. Csodával határos, önszabályozó rendszerükkel úgy oldják meg ezt 
a problémát, hogy kibukják a szomjoltó első tejet, hogy belakmározhassák 
a tápláló, hizlaló hátsó tejet is. A mohó evés során is sok a levegőnyelés, 
aminek következménye a bukás.

Nyilvánvaló, hogy bukás során szennyeződik a pici lepedője 
is. Ez nem nagy gond, hiszen egy kicsi babalepedő 

gyorsan kimosható. Nagyobb probléma az, ha a 
matracra is átszívódik a nem túl kellemes 

szagú, félig emésztett táplálékból, amiben 
gyorsan elszaporodnak a kórokozók. A 

csodás, egyszer használatos pelenkák 
ellenére kerülhet pisi és kaki is a 

lepedőre, illetve a matracra. Sok 
matrac már mosható, de nem 

egyszerűen és gyorsan, a 
hosszú idejű száradásról már 
nem is beszélve. lényegesen 
egyszerűbb az, ha olyan 

babalepedőt használnak, 
ami nem engedi át a 

váladékot.

- a babával érintkező felülete  
  pamut, 
- a matrac felőli vízzáró rétege        
  is puha, 
- átlélegző, nem rontja a jó  
  matracok kitűnő szellőző   
  tulajdonságát, 
- fixen, gyűrődésmentesen,  
  könnyen felhelyezhető, körbe  
  ráhúzható gumis, 
- mosógépben mosható 
  és szárítógépben is  
  szárítható, de  
  kiterítve is   
  gyorsan  
  szárad.

MilyEn a jó lEpEdo:



Alszunk

Csetneki Julianna 
szülésznő, szakértő

A GyERMEKEK áGyTISZTASáGA

Az éjszakai bevizelés 5 éves korig élettani. A hatéves 
korú gyermek 15%-nál még előfordul, hogy éjszaka 
bepisilnek. A 6 év körüli gyermekeknél már ne a pelenka 
használat legyen az ágytisztaság megvalósításának 
eszköze, hanem a speciális lepedő. Ezen életkorú 
gyerekek lehet, hogy betegség, teljesítménykényszer vagy 
lelki probléma miatt nem ágytiszták. Természetesen, 
ezt minden esetben csak orvos mondhatja ki. Korai, 
türelmetlen vagy erőszakos szoktatás sohasem hoz 
eredményt. Zavaró életkörülmények, családi problémák, 
óvoda- vagy iskolaváltás, kistestvér születése átmenetileg 
okozhat visszaesést. Ilyen esetekben használjanak olyan 
kisméretű, könnyen eltávolítható, vízzáró tulajdonságú 
lepedőt, melyet szinte észrevétlenül le tudnak venni 
az ágyról, hogy ne szégyenkezzen kisgyermekük. 
Bölcsődébe, óvodába, szállodába is el tudják vinni a 
speciális szobatisztaságra szoktató lepedőt, ami megvédi 
az ágyat. Alvás után feltűnés nélkül le tudják venni az 
ágyról és így gyermeküknek nem kell szégyenkezni a 
„baleset” miatt. 

Gyermekük nyugodt alvása, boldog ébredése is olyan 
fontos, mint a megfelelő táplálék.

MAGAzin ár:
3.490 Ft

MAGAzin ár:
3.490 Ft

soffy puhA bAbAtAkAró

CAretero sAfAri 
leesésGátló

ClevAMAMA MAtrACvédő 
GuMis lepedő      

ClevAMAMA szobAtisztAsáGrA szoktAtó lepedő            

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

- 120x40 cm méretű
- kompakt méretűre  
  összecsukható
- puha bevonattal és  
  vidám mintákkal

- két pamutréteg között egy poliuretán réteg biztosítja a vízállóságot
- nem zörög a mocorgó gyermek alatt
- a pamut felület megelőzi az izzadást
- mosógépbe és szárítógépbe is tehető
- 70x90 cm

Ajánlott foGy. ár:
3.990 Ft

Ajánlott 
foGy. ár:

9.990 Ft

- 75x100 cm
- duplafalú
- extra puha
- több színben 
  kapható

ALLERGIAVÉDELEM BOGÁRVÉDELEM ANTIBAKTERIÁLISAN
KEZELT

- puha, lélegző, vízálló és nedvszívó
- kétrétegű: puha tapintású pamut és 100%-ban vízálló poliuretán
- mosható max. 60°C-on, szárítható szárítón vagy szárítógépben
- 60x120 cm vagy 70x140 cm méretben kapható

33



34
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

Vásártér

MAGAzin ár:
990 Ft

MAGAzin ár:
3.990 Ft

MAGAzin ár:
2.990 Ft

MAGAzin ár:
990 Ft

bAbyono szekrény-
zár
- 2 db/csomag
- Egységár: 
  495 Ft

bAbyono felfújhAtó 
CsörGőhenGer

- fejleszti a 
  mozgást, 
  érzékelést
- vidám színek és 
  figurák díszítik

bAbyono készséG-
fejlesztő puhA
koCkA
- segít megtanulni a 
  színeket, formákat
- lekerekített 
  sarkokkal

bAbyono konnektor-
duGó
- 6 db/csomag
- eltávolító kulccsal
- Egységár: 165 Ft

bAbyono fürdőlepedő 

76x76 CM

100x100 CM

- 100% pamut
- kiváló nedvszívó
- kapucnival
- változatos színekben

fillikid koMbinált felnőtt-
Gyerek wC-szűkítő
- használatával nincs szükség külön wc-szűkítőre
- egyszerűen használható, higiénikus és praktikus
- a hagyományos wc-ülőke helyére szerelhető

MAGAzin ár:
1.990 Ft

MAGAzin ár:
490 Ft

Ajánlott 
foGy. ár:

5.990 Ft




