
2015. július-augusztus

Boltunk

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

Reklámmagazinja

kiemelten támogatjuk az anyatejes táplálást!



ISOFIX

www.maxi-cosi.com Élvezd az új életed!

0+

FamilyFix 
bázistalp

RodiFix
2/3 
15-36 kg

MiloFix
0+/1 
≤18 kg

Pearl 
1-es
9-18 kg

Pebble

≤13 kg

  A  biztonság  oly 
  elérhetővé vált,  hogy 

ma  már  a  móka  része!

    Isofix megoldások
a Maxi-Cosi-tól

minden gyereknek

klikk

vagy

Kiváló értékelések az európai biztonsági
szervezetek által!

Nézd Mami, a Maxi-Cosi Isofix-re van
szükségünk!

Nagyon gyors és könnyu beszerelni!

Fény és hang jelzi,
ha a beszerelés oké!

Az autó karosszériájához kapcsolódik,
így szuper védettségben vagyok!

Keresd meg  az autód a listában és ellenorizd,
hogy az Isofix-es ülés, amit választanál,
beszerelheto-e az autódba!

Forgalmazza: Babycare International Kft.
1113 Budapest, Daróci út 1-3. 



Itt van végre a nyár, amit annyira vártunk. Az 
iskolai és óvodai szünetek ideje, amikor együtt 
lehet egy kicsit a család, elutazhatunk kirán-
dulni vagy akár hosszabb időre külföldre is. 

A lényeg, hogy kihasználjuk a lehetőségeket, 
és kiélvezzük a nyár által nyújtott élménye-
ket, kalandokat. Töltődjünk fel, hogy jobban 
viseljük majd a hosszabb őszi napokat, amikor 
újraindul a hajtás a munkahelyen, kezdődik 
az óvoda és felpörögnek az események. Ehhez 
a feltöltődéshez adunk ebben a számunkban 
hasznos tippeket. 

Tudjuk, hogy az allergia nagyon sokak életét 
megkeseríteni a nyár folyamán, így igyekez-
tünk olyan hasznos ötleteket összegyűjteni, 
amivel ezeket a tüneteket tudjuk enyhíteni. 
Foglalkozunk a megfelelő bébiőrző és babako-
csi kiválasztásával is, hisz fontos, hogy ezekből 
a legjobbat, legbiztonságosabbat és legkényel-
mesebbet kapják a gyerekeink. 

Augusztus a szoptatás hónapja. Boltunk csa-
pata minden anyukát arra bíztat, hogy próbál-
ja meg anyatejjel táplálni gyermekét, hisz az 
anyatej komplex összetevői sokat segíthetnek 
a baba egészséges fejlődésében. Szakértőnk 
segít abban, hogy mi a teendő, ha nem megy 
könnyen a szoptatás. Foglalkozunk a nagyobb 
gyermekek étkezésével is, hisz ez az egészsé-
gük alapja.

Persze, ez a számunk is tele van jobbnál jobb, 
akciós áron kapható termékkel, amiket érde-
mes akár élőben, a boltunkban is megnézned! 

Szeretettel várunk!

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

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

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

Kedves Olvasó!

Az újságban szereplő árak 2015. július 1. és augusztus 31. között érvé-
nyesek, 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.
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Higiénia

Hello Kitty BaBatartó Hello Kitty Kád 100 cm

magazin ár:
1.490 Ft

Műanyag, a baba testéhez kialakított, tapadó-
korongos talpú babatartó fürdetéshez. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

- újszülött kortól használható
- kedves figurával

magazin ár:
3.190 Ft

ajánlott fogy. ár:
6.490 Ft

TIPP: A fürdetés 
megkezdése előtt 
mindig pakoljunk 
magunk mellé min-
dent, amire csak 
szükségünk lehet. 
A legfontosabb sza-
bály fürdetéskor: 
soha ne hagyjuk 
a babát felügyelet 
nélkül!
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Hello Kitty 
PelenKázólaP (merev)
- kétoldalú pelenkázólap
- könnyen tisztítható 
- 50x70 cm méretű
- 60x120-as kiságyra
  helyezhető



Higiénia
Hello Kitty  
Zenélő Bili

Hello Kitty Wc-SZűKítő

magazin ár:
1.290 Ft

Hello Kitty Bili

Hello Kitty PelenKa-
tartó vödör

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

magazin ár:
1.290 Ft

Pelenkatartó vödör fedél-
lel ellátva. Több színben. 
A használt pelenkák 
higiénikus tárolására.

Ergonómikus kialakítá-
sú, mintás, műanyag bili 
több színben.

magazin ár:
699 Ft

TIPP: Ideális 
a pelenkák tá-
rolására, mert 
a vödörben ren-
dezetten tartha-
tók, nem szó-
ródnak szét, és 
viszonylag kis 
helyet foglalnak.

ajánlott fogy. ár:
790 Ft
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- segít a gyermeknek elsajátítani a WC használatát
- a legtöbb szabványos WC-vel kompatibilis

TIPP: Ne felejtsük el 
megdicsérni a gyer-
kőcöt, ha sikerül  
bilizni.

Ergonómikus kialakítású, 
mintás, műanyag bili. Ha 
belső felületének az alja 
nedvességgel érintkezik, a 
bili kedves dallamot kezd 
játszani.



Nekünk, szülőknek természetes velejárónk az aggó-
dás, melynek keretében folyamatosan tudni szeret-
nénk, hogy gyermekünk jól van-e, az életfunkciói 
megfelelőek. Ebben segítenek a babaőrző készülé-
kek, melyeket csak hazánkban hívnak így, hiszen va-
lójában nem őrzik a gyermeket, csupán a gyermek 
hangját továbbítják a szülőnek. A szülők sokszor 
tanácstalanok, és nehezen tudnak választani, vagy 
inkább nem tudják, melyek azok a szempontok, me-
lyeket szem előtt kellene tartaniuk. Gyors segítség-
ként összeszedtünk néhány lényeges kritériumot.

Hol szeretném Használni?

Miért lényeges ez? Csak lakásban élőknél egy ki-
sebb hatótávolságú készülék is elég lehet, szemben 
egy kertes házzal, ahol esetleg nagyobb hatótávol-
ságú készüléket érdemes választani. Ne felejtsük el, 
hogy a gyártók által megadott adatok nyílt terepre, 
zavarás nélküli környezetre vonatkoznak, melyek 
a tényleges lakókörnyezetben lényegesen kisebbek, 
vagy alacsonyabbak, így érdemes minél magasabb 
hatótávolságú készüléket választani. Másik lénye-
ges szempont az árnyékolás. Az épületekbe épített 
vasszerkezetek lényegesen ronthatják a hangátvitelt, 
vagy zavarást, súgást, zörejt, interferenciát okozhat-
nak. Harmadik szempontként érdemes megemlíteni 
az intimitás védelmét, vagy akár tekinthetjük ezt 
úgynevezett frekvencia-telítettségnek is, hiszen ha 
egy lakókörnyezetben, például társasházban több 
készüléket használnak egyazon frekvenciatartomá-

nyon belül, úgy ezek zavarhatják egymást, vagy más 
gyermekét is hallhatjuk a saját készülékünkön.   

mit jelent a csatornaszám?

A csatornaszám a választható vagy használható ki-
osztott frekvenciacsatornák számát határozza meg, 
melyekből ha minél több van, annál kisebb az esé-
lye, hogy a készülékünk működését egy másik za-
varhassa, vagy mást halljunk a babaőrzőnkön. 

Választhatok olyan csatornát, amit csak én használ-
hatok? A válasz NEM, hiszen ezek nemzetközileg en-
gedélyezett frekvenciasávok, melyet minden ország 
saját maga határoz meg. Érdemes megjegyeznünk, 
hogy az Európai Unióban jelentős egyezés található 
az adott készülékek használható frekvencia-tarto-
mányával kapcsolatban. Léteznek olyan készülékek, 
melyeknél nagyon magas a használható sávok szá-
ma, ezek a digitális átvitellel működő készülékek, 
ahol 60 vagy 120 csatorna is rendelkezésre áll, ezek 
közül mindig a készülék állítja be a legtisztábbat.

mit jelent, Hogy a készülék „digitá-
lis”? érdemes ilyet választani?

Sokan azt gondolják, hogy a digitális LCD/kvarcki-
jelző jelenti a digitális működést, ahol csatornaszá-
mokat, hőmérsékletet, esetleg ikonokat láthatunk a 
szülői egységen. Ez csak egy digitális kijelző, mely 
nem mindig takar digitális működést. A digitális ké-

BéBiőrző kisokos 
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BaBysense sc-110 egyirányú 
dect BéBiőrZő

magazin ár:
17.490 Ft

szülékeknél a hang nem hanghullámok formájában 
jut el az adótól a vevőig, hanem digitálisan kódolt 
jel formájában, melyet a készülékek kódolnak és 
dekódolnak, így „áthallás” nem fordulhat elő, vagyis 
más nem hallhatja, ami a mi babaőrzőnkön hall-
ható.

Miért térnek át a gyártók egyre nagyobb számban 
az analóg készülékekről a digitális modellekre? A 
digitális modellek esetében a külső zavarás esélye 
lecsökken, a hangátvitel tisztább és interferencia-
mentes lesz és a jelátvitel erőssége is magasabb, így 
szakadás-akadás az átvitelben kevésbé fordul elő.

OkOzhatnak-e a BaBaőrzők 
elektroszmogot?

Elektroszmognak az elektromos és mágneses te-
rek-, valamint a radiofrekvenciás sugárzások által, 
a szervezetet érő terheléseket nevezzük. Léteznek 
természetes úton létrejövő és mesterséges elekt-
romágneses sugárzások, például természetesek a 
viharok, a Nap, a Föld, a csillagok által kibocsá-
tott sugárzások. Az élő szervezet sejtjei valójában 
elektromágneses irányítás alatt állnak. A termé-
szetben jelen lévő 0.1–100 Hz frekvenciasávba eső 
elektromágneses hullámok szabályozzák a testben 
végbemenő biológiai és kémiai folyamatokat. Az 
elektroszmog szervezetre gyakorolt hatásával 
kapcsolatban megosztott az orvosi szakma is, ám 
ha a környezetünkben lévő sugárzás mennyiségét 
nézzük, könnyen megállapíthatjuk, hogy a mobil-
telefonok, a WI-FI routerek, és a többi vezeték 
nélküli eszköz behálózza az életünket. 

A gyermekünk védelme érdekében tegyünk meg 
annyit, hogy ne a közvetlen közelébe, legalább 

a kiságytól egy méter távolságba tegyük a babaőrzőt, 
teljesen elektroszmog mentes környezetet úgysem te-
remthetünk. 

mi az a Hatótávolság riasztás?

Ha az adó és vevő kapcsolata megszakad valamilyen 
okból, vagy kivisszük a szülőnél lévő egységet az adó 
hatósugarából, a készülék ezt figyelmeztető jelzéssel 
tudatja a szülővel. Ezt minden esetben célszerű akti-
válni vagy beállítani, hogy mindig halljuk, mi történik 
a gyermekünknél.

milyen szolgáltatásokat válasszunk 
a BaBaőrzőnkhöz?

A készülékek tudása szinte már végtelen, számos kiegé-
szítőből választhatunk, melyek a „tudással” és a készü-
lékek árával együtt emelkednek. Ne felejtsük el, hogy 
babaőrzőt nem egy évre, hanem általában az óvodáskor 
végéig, de legalább 3-4 évre veszünk, így célszerű az 
extrákat is ehhez igazítani, például a kétirányú hangát-
vitel, a gyermeknek való „visszabeszélés” a későbbiek-
ben remekül használható. A szobahőmérő, a beépített 
éjszakai fény vagy az altatódal lejátszó szintén kiválóan 
használhatók.     

mi az a dect?

A drágább modelleknél szinte mindig találkozunk ezzel 
a mozaikszóval. A DECT egy kimondottan beszédátvi-
telre kifejlesztett frekvenciatartomány, melyen belül a 
készülék 120 csatornasáv közül választ önműködően, 
és mindig a legtisztább csatornát választja, melyeket 
folyamatosan ellenőriz, így ezeknél a készülékeknél a 
legalacsonyabb a külső zavarás valószínűsége, és ezek a 
készülékek garantálják a legtisztább hangátvitelt.

- DECT technológia
- hatótávolság: 300 méter
- hatótávolságon kívül riasztás
- alacsony elemfeszültség-riasztás
- személyhívó funkció a hiányzó 
  szülői egység megkereséséhez
- dokkoló töltő a szülői egységhez
- tartozék tölthető akkumulátor
  a szülői egységhez
- 2 év jótállás

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek. 7



Alvás

taf toys develoPmental 
moBile Zenélő-forgó

BaBy control Bc-200 
légZéSfigyelő

filliKid leesésgátló 
ágyra (120 cm)

amal lya Kiságy

magazin ár:
16.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

- 3 db kétoldalas (kontrasztos és színes) szárnyacska
- a zene, a mozgás és a fények kombinációja 
  megnyugtatja a babát
- 8 “babanyelvre” átdolgozott klasszikus dallam
- elemmel működik
- cikkszám: 11615

magazin ár:
12.990 Ft

- digitális mozgásintenzitás-kijelzés
- eseménymemória
- állítható érzékenységi 
  küszöbszint
- dupla biztonsági sziréna
- elemfeszültség-figyelés
- nagyméretű érzékelőlap, ami bővíthető

magazin ár:
16.990 Ft

- 120 cm hosszú
- univerzális
- könnyen felszerelhető

magazin ár:
6.490 Ft

- 60x120 cm-es
- két kivehető pálcával
- bükkfából készült
- bababarát bevonattal 
- a fekvőmagasság három pozícióba emelhető
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A nyugalom jár 
Önnek!

Az igazi biztonságért,
nemcsak otthon

mobil 
babafigyelő

.hasi légzőmozgás érzékelése

.mobil, bárhol használható

.puha, ergonomikus, hasra simuló érzékelő-fej 

.otthon cserélhető elem

.alacsony mozgásszám riasztás

.hypoallergén készülékház 

.az érzékelő fej orvosi szilikonból készül

.állítható riasztási idő

.cserélhető csipesz

.könnyen tisztítható felület

.dupla gombos kikapcsolás a biztonságért  

.cseppálló

.hordozható védőtok

.nem használ elektromos hálózatot, kábelt, gyermek alatti érzékelőket 

A SNUZA 
készülékeket

több mint 10 hazai 
kórház ajánlja. 

Használd ki ingyenes 
újraélesztő tanfolyamunkat.
Jelentkezz  a weboldalunkon: 

www.angelcare.hu

Az ANGELCARE 
készülékeket

több mint 
25 hazai kórház 

ajánlja. 

www.snuza.hu



Ha nem óvodába megy, ahol kapnak reggelit a gyer-
kőcök, mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy 
indulás előtt egyenek valamit. Nem kell bonyolult 
dolgokra gondolni, 15 perc alatt már igazán finom, 
tápláló ételeket lehet készíteni. Ez lehet teljes ki-
őrlésű kenyér valamilyen húsfélével, tojásos reggeli 
vagy akár egy gyümölcsös zabkása, a lényeg, hogy 
ne üres gyomorral induljon el a gyermek. Akár elő-
ző este be lehet készíteni a reggeli hozzávalóit, hogy 
ne kelljen kapkodni. 

Fontos a nap elején a megfelelő folyadékfogyasztás-
ra is odafigyelni, a reggeli mellé megfelelő lehet a 
szénsavmentes víz vagy akár egy pohár tej is. Indít-
hatjuk a napot gyümölcslével is, de ebben az eset-
ben figyeljünk arra, hogy frissen facsart legyen, és 
ne tartalmazzon adalékanyagokat. 

Napközben érdemes arra törekedni, hogy a gyere-
kek ötször étkezzenek. Ezt a legegyszerűbben úgy 
tudjuk elosztani, ha a három főétkezés mellett be-
iktatunk egy uzsonnát és egy tízórait is. Ilyenkor 
adhatunk a gyermeknek gyümölcsöt, joghurtot vagy 
akár olajos magvakat is. Megfelelő lehet még néhány 
keksz is ezekre az étkezésekre, de fontos, hogy ne 
tartalmazzon túl sok cukrot, lisztet és adalékanya-

got, ezért fontos a termék összetevőit megnézni vá-
sárlás előtt. De a legjobb az, ha otthon sütjük meg 
az édességeket, mert akkor biztosan tudjuk, hogy 
mi kerül bele. 

Naponta ajánlott minél több zöldséget és gyümöl-
csöt beépíteni a gyermekek táplálkozásába, hogy a 
megfelelő vitaminszükségletet fedezni tudjuk. Csi-
nálhatunk krémleveseket, zöldséges krémeket vagy 
akár turmixokat, a lényeg, hogy minden étkezéshez 
fogyasszunk valamennyit. Igyekezzünk egészséges 
olajakat használni a főzéshez, és alkalmazzunk olyan 
technikákat, amiknél ki tudjuk kerülni a túlzott zsír 
használatát. Szilikonból készült edényekben, sütő-
zacskókban tapadás nélkül tudunk finomakat főzni 
zsír hozzáadása nélkül. 

Mindezeken felül a legfontosabb az, hogy példát 
mutassunk a gyermekeink számára. Főzzünk, süs-
sünk velük közösen, menjünk el együtt piacra és 
vásárolni, mutassuk meg, honnan jönnek az élelmi-
szerek. Figyeljünk oda mi is, hogy mit eszünk, hisz 
ha kiskoruktól az adalékanyagoktól mentes, egész-
séges táplálkozáshoz szoktatjuk a gyerekeket, a ké-
sőbbiekben sokkal nagyobb eséllyel figyelnek oda ők 
is az étkezésükre. 

Egy növésben lévő szervezetnek nagyon sok hasznos tápanyagra van szüksége, hogy ko-
rának megfelelően tudjon fejlődni. Mire is érdemes a gyerekek táplálkozásakor odafigyel-
nünk? Az elmúlt években nagyon sok kutatás látott napvilágot, amiből kiderült, hogy a 

gyermekek nagy része nem reggelizik otthon, indulás előtt. 

Kisgyermekek táplálkozása
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közelebb 
a természeteshez

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

Elektromos mellszívó
• Lágy érintésű szilikon tölcsér, 

állítható fokozatok, csendes 
működés

• Gazdag tartozékcsomag: 1 db 
sterilizáló doboz, 1 db 150 ml-es 
cumisüveg, 1 db cumisüveg      
fedél, 2 db tejtároló doboz,           
6 db melltartóbetét

MAGAZIN ÁR 29990 Ft

Anyatejes kezdőszett
• Az anyatejes tápláláshoz szükséges 

eszközök egy szettben, kiemelkedő 
kedvezménnyel

• A csomag tartalma: 1 db teljes kézi 
mellszívó sterilizáló dobozzal, 3 db 
150 ml-es cumisüveg, 56 db melltar-
tóbetét, 5 db anyatejtároló edényke, 
4 db cumisüveg lezáró tető, 2 db 
Pure játszócumi

MAGAZIN ÁR 15990 Ft

Mikrohullámú gőzsterilizáló
• Egyszerű és gyors használat a 

gőz erejével
• 1 db 150 ml-es cumisüveggel 

és 1 db Pure játszócumival

MAGAZIN ÁR 8990 Ft

I love Tommee Tippee

közelebb
a természeteshez



For nine months,
you’ve given your

baby the best care. 
Why stop now?

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

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

It’s a natural.®

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

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

handi_whystop_final:Layout 1  1/15/10  12:56 PM  Page 1

Segít megtartani a C, A és 
E vitaminokat

Pozitív nyomás, 
vákuummentes etetés

Segít csökkenteni a hasfájást, 
bukást, böfizést és a 

gázképződést

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

Bizonyítottan segít 
megtartani a C, A 
és E vitaminokat.

Dr.Browns

Más cumisüveg

C vitamin az anyatejben

sz
áz

al
ék

ba
n 

ki
fe

ly
ez

ve

időtartam percben

A lEgújABB kutAtás AlApján:



Eszem-iszom
dr Brown’s szélesnyaKú 
Pótcumi (2 dB)

dr Brown’s szélesnyaKú 
újszülött szett

magazin ár:
1.390 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

A csomag tartalmaz 3 darab 240 ml-es széles 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:
8.990 Ft
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- a Dr Brown’s szélesnyakú
  cumisüvegekkel kompatibilis 
- egységár: 695 Ft/db

- ideális a hozzátáplálás első szakaszában 
- a baba előre elkészített étele egyszerűen lefagyasztható 
  a kis poharakban, és szükség szerint felolvasztható
- a kis poharak nem borulnak fel a fagyasztóban,
  mert a termék praktikus tartóval kapható 
- közvetlenül a pohárból megetethető a baba
- mélyhűtőbe és mikrohullámú készülékbe tehető, 
  mosogatógépben mosható
- 8 darabos, egységár: 248,75 Ft/db

clevamama tároló- 
PoHaraK (8 dB)

magazin ár:
1.990 Ft



lansinoH 2 fázisú Professzionális 
eleKtromoS mellSZívó

Biztosan gyorsan kitaláltátok a választ, erre 
a régi időből való találós kérdésre. Igen ez 
a babák semmivel sem helyettesítő tápláléka, 
az anyatej. 

Mit tehetsz a sikeres szoptatásért várandó-
san? Napról-napra tapasztalod, hogy melled 
folyamatosan növekszik és mellbimbód is 
egyre érzékenyebbé, szárazabbá válik. Ilyen 
esetekben ne késlekedj, kezdd el kétnaponta, 
majd naponta bekenni a bimbót és bimbó-
udvart 100%-ban tiszta HPA Lanolinnal. Né-
hány napon belül észleled a kiváló eredményt, 
mert  bimbód rugalmas, hidratált lesz. Ennek 
oka, hogy a HPA Lanolinnal bekent terület, 
a bőr mélyebb rétegeiben lévő vízzel hidra-
tálódik  és bimbód rugalmas, kevésbé érzé-
keny lesz. Megszületett „szemed fénye”, akit 
mielőbb tetess rá mellkasodra, majd hagyd  
és segítsd őt,  hogy elérje a melledet és be 
tudja kapni a bimbódat és a bimbóudvar egy 
részét is,  hogy szophasson. Ösztönös, vele 

született készsége a babáknak a szopizás. Tedd akár két-
óránként mindkét melledre 10-10 percre, hogy hozzájusson 
az immun- és  tápanyagok „kincsestárához”, az előtejhez. A 
gyakori mellrehelyezés egyenletesebbé teszi a tejbelövellést 
és alkalomról-alkalomra több tej fog ürülni. 

Megfelelő testhelyzet  a szoptatáshoz az, ami neked és ba-
bádnak is kényelmes. Úgy teszed mellre a picit, ahogy aka-
rod és állapotod megengedi. Fekve, ülve, bölcső- vagy hón-
aljtartásban stb. Egy dologra azonban figyelj nagyon, hogy 
a kicsit teljes testével oldalára, magad felé fordítsd. Hátán 
fektetve csak úgy tud szopni, hogy a fejével  fordul csak fe-
léd, de így is el tudja kapni a bimbót, azonban ebben nincs 
köszönet, mert percek alatt vörös és akár berepedt is lehet 
bimbód. A babád nyelve szopáskor úgy dolgozik bimbódon, 
mint egy finom smirgli és ez bizony fájhat. Ilyen esetekben 
ismét előveheted a „csodaszert” a tiszta HPA Lanolint, ami 
seb és heg nélkül meggyógyítja bimbódat. Erre csak ak-

Mi az?
„Tálba nem teszik,
Késvel nem metszik,

Egész világ avval nevelődik!”

BáBapraktikák  
a sikeres 

szoptatásért!

- stimuláló fázissal a tejleadás beindításért, fejő fázissal
  a hatékony, maximális tejleadásért
- 6 fokozatban állítható szíváserősség a stimuláló 
  és a fejő fázisban is
- különlegesen kényelmes, puha szilikonpárna jobb 
  záródást, hatékonyabb tejleadást és bimbóvédelmet biztosít
- közvetlenül a cumisüvegbe fejhetsz, melynek speciális 
  etetőcumija segít fenntartani a bevált szoptatási módot

különösen hatékony és kíméletes, 
rendszeres, tartós fejéshez is!

magazin ár:
29.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.14



Eszem-iszom

magazin ár:
11.990 Ft

neonato HaPPy meal 
etetőSZéK

dr Brown’s standard 
Pótcumi (2 dB)

magazin ár:
990 Ft

dr Brown’s standard 
KeZdőSZett
A csomag tartalmaz 1 darab 120 ml-es standard mére-
tű cumisüveget (L1-es etetőcumival), 2 db 240 ml-es 
standard méretű cumisüveget (L1-es etetőcumival), 2 
darab L2-es etetőcumit, 1 db tisztítókefét.

kor van esély, ha közben figyelsz a pici megfelelő 
testhelyzetére szopáskor. Ha késik a tejbelövellés 
vagy túl erőteljes, melled, a bimbód és bimbóudvar 
is nagyon megduzzadhat. Ilyenkor kíméletes fejés-
re van szükség a mellrehelyezés előtt. Erre olyan 
mellszívót válassz, aminek stimuláló üzemmódja is 
van, ami gyors, kiserejű szívásaival, fájdalom nél-
kül kiváltja, az anyatej ürüléséhez nélkülözhetetlen 
tejleadó reflexet. Az erős, fájdalmas szívás gátolja a 
tejleadó reflex beindulását. 

A mell mérete nagyon különböző lehet. Nem igaz 
az, hogy a nagy mellben sok tej lesz, a kicsiben 
pedig kevés. Abban az esetben, ha az átlagnál 
nagyobb, vagy kisebb a melled, olyan mellszívót 
szerezz, amelyhez különbező méretű szívótölcsért 
tudsz vásárolni. A hatékony, jól működő mellszívó 
a „legjobb barátod” lesz, ha sok, vagy kevés tejed 
van, valamint, ha tartós fejésre kell berendezked-
ned. Melegítsd a melled, ha nehezen ürül a tejed. 
A meleg gyorsítja a tejleadást. Kapható olyan mell-
párna is, amit mikrohullámú készülékben néhány 
másodperc alatt fel tudsz melegíteni és a mellszívó 
tölcsérére is rá tudod patentolni.

A szoptatás a várandós időszak meghosszabbításá-
nak is felfogható, mert vissza nem térő egységben 
élsz ezalatt is babáddal. Azt a csodát, ami az anya-
tej, csak te tudod biztosítani a  kicsidnek. Legyél 
büszke minden cseppjére, mert azzal babád életé-
nek kezdetét boldogabbá, egészségesebbé teheted, 
de pozitívan befolyásolhatod vele egész további 
életét is. Augusztus 1-én a Szoptatás Világnapján, 
de egész augusztus hónapban is kiemelt tisztelettel 
köszöntünk minden szoptató édesanyát!

Csetneki Julianna - szülésznő, szakértő

magazin ár:
4.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

- levehető etetőtálca
- etetőtálca nélkül a babák az
  asztalnál tudnak ülni
- állítható magasság
- 3 pontos biztonsági öv
- puha üléshuzat
- utazáshoz ideális
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- a Dr Brown’s standard 
  cumisüvegekkel kompatibilis 
- egységár: 495 Ft/db



Eszem-iszom

BaByono Hőálló 
üveg cumisüveg 

(240 ml-es)

BaByono Hőálló, 
szélesnyaKú 
üveg cumisüveg 
(120 ml-es)

magazin ár:
1.990 Ft

magazin ár:
2.190 Ft

magazin ár:
2.390 Ft

magazin ár:
2.590 Ft

Nincs jobb, mint az anyatejes táplálás, hi-
szen létfontosságú tápanyagokat kaphat 
meg belőle a baba. Mégis előfordul, hogy 
a szoptatást ki kell egészíteni a cumisüve-
ges táplálással, és ehhez mindig a legjobb 
minőségű cumisüvegeket keressük. 

BaByono Hőálló cumiSüvegeK
A Baby Ono üveg cumisüvegek magas 
minőségű boroszilikát üvegből készülnek, 
amelyek ellenállnak a nagyon magas és az 
alacsony hőmérsékletnek is. 

A gyógyszerészeti laborokban is használt 
üvegnek köszönhetően ezek a cumis-
üvegek kivételesen erősek, mégis sokkal 
könnyebbek a hagyományos üvegből ké-
szülteknél, így kényelmessé teszi az ete-
tést. Standard méretű és széles nyakú 
változatban is kaphatóak. 

BaByono Hőálló 
üveg cumisüveg 
(120 ml-es)

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

gondosKodiK a BaBáKról és a mamáKról! 

BaByono Hőálló, 
szélesnyaKú

üveg cumisüveg 
(260 ml-es)

válaszd a BaByono 
terméKeKet!
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taf toys stroll n’ roll 
játéKHíd SportBaBaKocSira

magazin ár:
5.990 Ft

Játék

taf toys KooKy arcH 
játéKHíd

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

magazin ár:
5.990 Ft

nattou BaBy on 
Board Plüss

magazin ár:
2.990 Ft

- csatokkal rögzíthető
- rugalmas készségfejlesztő 
  játékhíd
- átlátszó csörgőlabdával, 
  forgó prizmás labdával
  és kereplővel
- cikkszám: 11475

- puha játékhíd 3 vidám plüssfigurával,
  amik hangot adnak
- könnyen csatlakoztatható 
  babakocsira, ágyra
- cikkszám: 11265

Egy újszülöttnek más jellegű játékra van szüksége, mint egy másfél éves gyermek-
nek, ezért fontos, hogy a kiválasztásnál figyelembe vedd a gyerkőc korát, és annak 
megfelelően válassz. Az egészen piciknek olyat, amit nézegethetnek, 3-4 hónapos 
babáknak már a motoros mozgást fejlesztő, színes, zörgő játékok izgalmasak, míg 
a nagyobbacskákat már jobban lekötik a készségfejlesztők.  A pici gyerekeknek 
nem a játék ára a legfontosabb, hanem hogy mennyire köti le az érdeklődésüket, 
ezért nem biztos, hogy a legdrágább játék a legjobb. Nézz körül a bababoltokban, 
minden típusú játékból találsz több árkategóriában is nagyon jó darabokat. 

tipp:
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magazin ár:
1.990 Ft

nattou plüSS Sípoló
- 15 cm-es plüss
- sípoló hangot ad

Két tapadókorong segítségével könnyen 
az autó ablakára helyezhető kedves plüss-
állatka. Több színben és figurával.



- dupla méretű (100x150 cm)
- extra párnázat a nagyobb kényelemért
- levehető játékhidak
- zenélő babával (elemmel működik)
- babatükör, műanyag gyűrűk,
  zörgő fülecskék
- cikkszám: 10945

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

magazin ár:
15.990 Ft

Játszószőnyeg Játékhíddal
 2 az 1-ben



tippek 
az allergia

ellen

Az allergia nagyon sokunk életét 
megkeseríti. A legfontosabb, hogy 
időben észleljük, hogy a panaszaink 
kiváltó oka az allergia, mert akkor 
könnyebben tudjuk kezelni a tüne-
teket. 

DE MIK IS LEHETNEK EZEK? 

Szénanátha tünetei lehetnek: orrdu-
gulás, viszkető szem, garat vagy fül, 
orrfolyás – általában szezonálisak a 
tünetek, egy-egy évszakban erősöd-
hetnek.
Házipor-allergia: egész évben fenn-
állnak a tünetek: orrfolyás és visz-
ketés. 
Ételallergia: ételek elfogyasztása 
után fellépő émelygés, hányás, has-
menés, kiütések. 
Minden esetben gyanakodhatunk 
allergiára, ha náthához hasonló tü-
neteink vannak, és ezek nem múl-
nak el antibiotikumok vagy egyéb 
gyógymódok hatására. 

DE MIVEL IS ENyHíTHETJÜK AZ 
ALLERGIA TÜNETEIT?
 
Első és legfontosabb, hogy próbál-
juk meg elkerülni az allergiát ki-
váltó allergéneket. Ehhez elsőként 
egy vizsgálat során rá kell jönnünk, 
hogy milyen ételek, növények vagy 
porok okozzák az allergiánkat. Ha 
már tudjuk, mi az oka a problémá-
nak, jobban tudunk védekezni. 

Porallergia:
Házipor-allergia esetén célszerű el-
távolítani a lakásból a szőnyegeket 



Aktuális

és egyéb porfogókat (plüssállat, díszpárna, 
falvédő), ha ez nem megoldható egy-egy 
éjszakára tegyük be ezeket a fagyasztóba, 
hogy az élősködők kipusztuljanak belőlük. 
Az ágyneműhuzatot 60°C-on kell minél 
gyakrabban mosni, hogy az atkák ne tud-
janak benne megtelepedni, és nagyon fon-
tos, hogy olyan párnát, paplant válasszunk, 
aminek a töltete is mosható. A matracot 
tegyük ki a napra háromhavonta, és tisztít-
suk minél gyakrabban. 

A penész kialakulása felerősítheti az allergi-
ás tüneteket. Nedves helyeken használjunk 
párátlanító készülékeket, mert az alacsony 
páratartalom nehezíti a penészgombák 
elszaporodását. A padlófűtés a padlósző-
nyeggel együtt problémát okozhat, mert 
felkavarja a port, és meg tudnak benne te-
lepedni az atkák a meleg környezet miatt. 
 
KUTyA- ÉS MACSKASZőR-ALLERGIA:
Ha a házi kedvencek szőrére vagyunk aller-
giásak, lehetőség szerint ne tartsunk ott-
hon állatot.

POLLENALLERGIA:
A pollenre érzékeny embereken segíthet 
az arc, a szemöldök megmosása és az orr 
alapos átöblítése a tüneteket kezdetekor. 
Lehetőség szerint mindig hajnalban szel-
lőztessünk, mert akkor a legkisebb a pol-
lenkoncentráció a levegőben. Mossunk a 
függönyeinket minél gyakrabban, mert ab-
ban eléggé meg tudnak ülni a pollenek. 

Amikor a pollenkoncentráció nagyon ma-
gas, kerüljük a szabadtéri tevékenységeket 
és programokat. Ne kertészkedjünk, és ne 
legyünk frissen vágott fű közelében. Utaz-
zunk felhúzott ablakkal, és inkább használ-

juk a légkondicionálót az autóban. 

 ÉTELALLERGIA:
Kerüljük a szervezetre kimutatott ártalmas 
anyagokat. Keressünk más alternatívákat, 
amivel helyettesíteni lehet az allergiát ki-
váltó élelmiszereket. Ma már laktózmentes, 
lisztmentes termékek garmadája kapható, 
találjuk meg a számunkra megfelelőt.  

 ÁLTALÁNOS TANÁCSOK:
A szükséges gyógyszerek mindig legyenek 
a táskában, hogy ha bármikor probléma 
lépne fel, azonnal tudjuk orvosolni. Ha a 
gyerekünk komolyabban allergiás, érdemes 
tájékoztatnunk a tanárokat, óvónőket, hogy 
tudják, mi a teendő, ha baj van. Sokat segít-
het a levegőváltozás, ha tehetjük, utazzunk 
tengerpartra vagy a hegyekbe!

 KERESZTALLERGIA:
Ma már sokaknak ismerős a keresztallergia 
fogalma, ami bizonyos anyagok szerkeze-
tének hasonlóságát jelenti. Ez azt jelenti, 
hogy allergia esetén érdemes kerülni bizo-
nyos ételeket, mert fogyasztásuk után az 
allergia tünetei elhúzódhatnak. Érdemes 
ezt kivizsgáltatni, nehogy azért erősödje-
nek a panaszaink, mert olyan élelmiszert 
fogyasztottunk, ami súlyosbítja az allergiát.   

 EKCÉMA:
A bőr allergiás reakciója az ekcéma.  Vörös 
foltokkal, először nedvedző hólyagocskák-
kal jelentkezik, majd a hólyagok felszakad-
va, beszáradnak. A tüneteket erős viszke-
tési ingerek kísérik. Javasolt a nem forró 
vízben történő zuhanyozás, és speciális 
ápolószerek használata és a megfelelő fo-
lyadékpótlás. Ügyeljünk arra, hogy csak pa-
mut ruhaneműt viseljünk.
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

Vásártér

momert 1760 infra fül- 
éS HomloKláZmérő

magazin ár:
6.990 Ft

tHermoBaBy 
eldoBHató 
melltartóBetét
(36 dB)

magazin ár:
1.890 Ft

filliKid Biztonsági 
ajtórács

ferrari BéBiKomP

magazin ár:
24.990 Ft

- 75-82 cm szélességű
- mindkét oldalra nyitható
- automatikus záródás
- fekete vagy fehér színben

- 6 hónapos kortól ajánlott
- magassága 3 pozícióban állítható
- zenélő funkció
- kicsire összecsukható
- készségfejlesztővel ellátva

- gyors, pontos, megbízható mérés
- vízálló kivitelezés
- 1 mp mérési idő
- hangjelzés a mérés végén
- jelzés láz esetén
- nagy méretű LCD-kijelző
  háttérfénnyel
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- egységár: 52,5 Ft/db

ajánlott 
fogy. ár:

11.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

Vásártér

Mérete: 73-82,5 cm-ig bővíthető. Könnyű zárható-
ság, egy kézzel is nyitható. Elérhető bővítmények: 
7 és 14 cm. Változtatható nyitási irány. Oldalan-
ként nyitásgátlóval ellátható. 

angelsounds magzati 
SZívHang Hallgató

magazin ár:
6.990 Ft

magazin ár:
10.990 Ft

indowoods lola
ajtórács
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Kis szett

Tartalma: 2 db 
Anti-Colic 160 
ml, 1 db Anti-
Colic 260 ml 
cumisüveg, 1 
db Mam Start 
cumi, 1 db Mam 
Clip cumitartó

Tartalma: 2 db 
Anti-Colic 160 ml 
cumisüveg, 2 db 
Anti-Colic 260 ml 
cumisüveg, 2 db 
Mam Start cumi, 
1 db Mam Clip 
cumitartó, 1 db 
Bite&Brush rágóka

magazin ár:
4.990 Ft

nagy szett

magazin ár:
8.990 Ft

A szívhang hallgató segítségével meghallgathatja meg 
nem született gyermekének szívhangját, és egyéb 
csodálatos hangjait, többek között például  csuklását, 
mocorgását. A készülék segítségével felveheti ezeket 
a hangokat, rögzítheti, megőrizheti, vagy elküldheti 
családtagjai, ismerősei számára e-mail-ben.

flexiBiliS, digitáliS 
láZmérő

magazin ár:
990 Ft

- gyors és pontos mérés
- LCD-kijelzője könnyen olvasható
- tárolja az utolsó mért értéket
- automatikusan kikapcsol
- vízálló és flexibilis fej

mam ajándéKszetteK



MILyEN GyóGySZEREKET ÉRDEMES MAGUNKKAL VINNI? 

Jobb felkészülni, ezért legyen nálunk napégés és rovarcsípés elleni 
krém, láz- és fájdalomcsillapító és hasmenés elleni szer is. Utazás 
előtt pár hónappal váltsuk ki az ingyenes európai betegbiztosítási 
kártyát a családnak, és ne hagyjuk otthon az iratainkat sem. Néz-
zünk utána, hogy utazáskor a babának milyen iratokra van szük-
sége pontosan, és hogy hová fordulhatunk, ha probléma adódik. 
írjuk fel előre a városi kórház, orvos elérhetőségét. 

IDÉN NyÁRON NEM UTA-
ZUNK EL A CSALÁDDAL, A 
VÁROSBAN FOGJUK TÖLTE-
NI A NyARAT. RENGETEG 
KÜLSő PROGRAMOT TER-
VEZÜNK, ÉS FELMERÜLT, 
HOGy EGy VÁROSI NAPRA 
HOGy KÉSZÜLJÜNK FEL, 
MIT VIGyÜK MAGUNKKAL?

Az első és a legfontosabb, ha 
a gyerkőccel hosszabb kirán-
dulásokat terveztek, hogy ne 
hagyjátok otthon a babakocsit. 
Még sokszor furán néznek az 
emberek azokra az anyukák-
ra, akik babakocsiban tolnak 
3 éves gyerekeket, de sokkal 
könnyebb úgy kirándulni, ha 
a kocsi kéznél van. Bele lehet 
ültetni, ha a gyermek megun-
ta a sétálást vagy egyszerűen 
elfáradt. 

Ha nem elég nagy a babako-
csin a naptető, érdemes besze-
rezni egy univerzális naper-
nyőt. Ezeknek flexibilis a szára, 
így tudod úgy hajtani, hogy 
mindig árnyékoljon. 

Fontos a bőr védelme, legyen 
egy legalább 40 faktoros, ba-
báknak való fényvédő krém. 
Ne csak akkor használd, ha 
strandolni mentek, akkor is, ha 
csak a kertbe vagy a játszótér-
re indultok. 

Ha a gyerkőc nagyobb, ér-
demes a szemét is védeni, és 
beszerezni egy kifejezetten 
kisgyerekeknek való, megfelelő 
minőségű napszemüveget.

REPÜLőVEL INDULUNK 
KÜLFÖLDRE NyARALNI A 
BABÁNKKAL, MIRE ÉRDE-
MES ODAFIGyELNI INDU-
LÁS ELőTT?   

Indulás előtt hívjuk fel a lé-
gitársaságot, és egyeztessük, 
hogy esetleg kell-e gyerekülés, 
babavíz, milyen lehetőségek 
vannak az etetésre. 

Legyen nálunk egy itatópo-
hár, mert a fül bedugulását 
fel- és a leszálláskor ivással 
el lehet kerülni. Érdemes be-
pakolni a kézitáskába egy 
melegebb felsőt vagy ruha-
darabot, mert a repülőgépe-
ket eléggé le szokták hűteni.  
 
Csomagoljunk be olyan já-
tékokat, amik hosszabban 
lekötik a gyerkőcöt (készség-
fejlesztő vagy autós játékok). 
Persze könyvről se feledkez-
zünk meg, jó szolgálatot tehet 
az út során és a nyaralás alatt 
is. A babakocsit is magunkkal 
tudjuk vinni, de ezt is érde-
mes előre megbeszélnünk a 
légitársasággal, hogy tudjuk 
elhelyezni és pontosan hová.

Kérdezz - felelek
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Utazunk



iZi comfort 
x3 isofix

menetiránnyal 
megegyező  

biZtonsági sZettel

S
ka

nd
iná

v b
izt

on
ság

- 9-18 kg-ig
- menetirány szerint beköthető

- isofix rendszerű rögzítés
- központi övfeszítő

- támasztóláb a maximális stabilitásért
- ötpontos biztonsági öv
- csúszásmentes vállövek

- a vállpárnákban lévő mágnesek
segítségével a vállövek rögzíthetők

az ülés két szélén a be- és kiszállás idejére
- megerősített fejvédelem

- a fejvédő és a vállövek magassága   
  együttesen állítható 

- követi a gyermek növekedését
- tűzálló huzat

- extra kényelmes, tágas

most együtt csak: 
99.990 ft

BIZTONSÁGI SZETT TARTALMA: 
1 db zsebes ülésvédő, 1 db árnyékoló, 
1 db „baba az autóban” háromszög, 

1 db övrögzítő

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.



cam viaggiosicuro isofix autósülés

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

magazin ár:
59.990 Ft

az adac teszten
KiemelKedően jó eredményt ért el!
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- 9-18 kg-ig használható
- isofix csatlakozású
- 5 pozícióba dönthető
- központi övfeszítő
- csúszásmentes vállövek
- energiaelnyelő párnázat
- erős oldalvédelem
- állítható magasságú övek
- menetirány szerint beköthető
- jelzi a helyes bekötést
- egyszerűen beszerelhető
- levehető, 30°C-on mosható huzat
- Olaszországban készült



Utazunk

filliKid 90x90 cm utazójáróKa

filliKid matrac utazóágyBa

magazin ár:
15.990 Ft

magazin ár:
14.990 Ft

azet autós naP-
ellenZő (2 dB)

magazin ár:
1.190 Ft

yo! nyári saPKa/
KalaP

ajánlott fogy. ár:
5.990 Ft

filliKid 90x100 cm utazójáróKa

- 60x120 cm méretű, 4 cm vastag
- 3 részbe hajtható
- levehető, mosható poliészter 
  huzattal
- több színben elérhető

- tapadókoronggal rögzíthatő
- a csomag 2 darabot tartalmaz
- több mintával: Hello Kitty,
  Micimackó, Mickey, Minnie, 
  Hercegnők, Verdák, Repcsik
- egységár: 595 Ft/db

- négy levehető kapaszkodó
- színes keret és fehér oldalháló
- kicsire összecsukható
- kinyitva a mérete:
  100x90x76 cm

- egy mozdulattal táska- 
  méretűre összecsukható
- 4 db kapaszkodóval
- hordozótáskával

clu-031
cle-033

magazin ár:
990 Ft

Méret: 46-50 cm

Méret: 40-44 cm

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

cKa-086
Méret: 46-50 cm
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Utazunk

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

disney cosmo gyereKülés

magazin ár:
21.990 Ft

nania ride BéBiHordozó

ajánlott fogy. ár:
8.990 Ft

nania i-max gyereKülés

magazin ár:
16.990 Ft

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

- 9-36 kg-ig
- vállpánton állítható övfeszítés
- 7 fokozatban állítható fejtámla
- duplán párnázott, dönthető
- levehető huzat
- jelzésfunkciós zár
- felhajtható kartámasz
- több színben

- 0-18 kg-ig
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható
  övfeszítés

MELyIK OLDALRA TEGyEM A GyEREKÜLÉST?

A bébihordozókat leginkább a jobb első ülésre 
javasoljuk, kivéve, ha a légzsák nem kapcsolható 
ki. így a vezető is rálát a babára és a gügyögése 
kevésbé tereli el a figyelmét a biztonságos közle-
kedésről. Továbbá ide a legkényelmesebb bekötni 
a gyerekülést. Nagyobb ülések esetén az anyós-
ülés mögé, mert jobban tudsz kapcsolatot tartani 
a gyerekkel, akár piros lámpánál az üléspozícióját 
is tudod váltani. Parkolásnál ez az ajtó esik a 
járda mellé, így biztonságosabb a gyermek ki- és 
beszállítása az autóba.
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AMIKOR MEGTUDTAD, HOGy BABÁT VÁRSZ, 
AZONNAL ELKEZDETT CIKÁZNI A FEJEDBEN EZER 
GONDOLAT, ÉS MÁRIS AZON GONDOLKODTÁL, 
HOGy MENNyI MINDENT FOGSZ VÁSÁROLNI AZ ÚJ 
JÖVEVÉNyNEK. 

MÁR LÁTTAD MAGAD BABAKOCSIT TOLOGATVA, 
EZÉRT AZTÁN ELKEZDTÉL NÉZELőDNI, HOGy MI IS 
TETSZIK IGAZÁN. MAJD EGyRE MÉLyEBBRE ÉS MÉ-
LyEBBRE ÁSTAD MAGAD A BABAKOCSIK KÖZÖTT, 
ÉS SZÉPEN LASSAN ELVESZíTETTED A FONALAT.

SEGíTÜNK ABBAN, HOGy MEG TUDD PONTO-
SAN MONDANI, MILyEN BABAKOCSIT SZERETNÉL! 
TEDD FEL MAGADNAK EZEKET A KÉRDÉSEKET, ÉS 
MEGTUDOD, HOGy MILyEN BABAKOCSIRA VAN 
SZÜKSÉGED!

Milyen  
babakocsit

MILyEN TEREPEN  
FOGOM HASZNÁLNI?

Ha kifogástalan a járda-
hálózat, és nem szokta-
tok kirándulni sem, akkor 
bármilyen kerékméretet 
választhatsz, viszont ha 
gödrös a járda vagy az 
utca, és szerettek az er-
dőben sétálni, akkor min-
denképpen válasszatok 
nagykerekű, jó rugózású 
babakocsit.

FOGOK TÖMEG- 
KÖZLEKEDNI? 
KELL LÉPCSőZNÜNK?

Ha igen, akkor érdemes 
egy könnyebb darabot vá-
lasztani. Nem egyszerű a 
babakocsit cipelni gyere-
kestől, ezért jól nézd meg 
a súlyát. A kisebb kerekű 
változatok általában köny-
nyebbek. Ha komplett 
megoldásra vágysz, ak-
kor is fogsz találni olyat, 
amihez minden tartozékot 
megkapsz, mégsem akko-
ra, mint egy busz.

SOKAT FOGOK  
AUTóZNI?

Ha nem kell 
tömegközlekedned, vi-
szont biztos, hogy sokat 
autózol, érdemes olyan 
járgányt választani, ami-
hez jár az autósülés is, 
mert így biztos, hogy tu-
dod majd csatlakoztatni a 
hordozót a vázra. 

Nézd meg azt is, hogy 
neked mennyire megy a 
váz összecsukása, mert 
valószínűleg sokszor fo-
god majd összecsukni, és 
betenni a csomagtartóba. 
Érdemes ilyenkor az autó 
csomagtartójának a mére-
teit is megnézni.

KELL EGyÁLTALÁN 
MóZESKOSÁR?

Ha úgy érzed, hogy nincs 
szükséged merev mózes-
kosárra, de az autósülés 
jól jönne, akkor is van 
megoldás. Válassz travel 
system babakocsit, ami 
alapvetően egy sportko-
csi, és csatlakoztatható 
rá a hordozó. Néhány 
modellhez tartozik egy 
textilmózes is, ezzel biz-
tosan vízszintesen fekszik 
majd a baba.

MÁSODIK  
BABAKOCSINAK
KELLENE?

Válassz olyat, amit gyor-
san és könnyen össze 
tudsz csukni, ha nem kell, 
de pont ilyen gyorsan elő 
is tudod kapni, ha a gyer-
kőc elfárad. Legyen stra-
pabíró a kereke (ezek a 
sportkocsik általában már 
kisebb kerekűek), és leg-
alább egy picit dönthető a 
háttámlája.

TÖBB GyERKőC EGy-
SZERRE?

Itt két lehetőséged is van. 
Ha a nagytesó kap kiste-
sót, és már stabilan jár, 
akkor elég lehet egy test-
vérfellépő. Viszont ha 
még szívesen üldögél a 
kocsiban a nagyobb, vagy 
éppen ikreknek választasz, 
akkor többgyermekes ba-
bakocsira van szükséged. 
Ikrek esetében azokat a 
babakocsikat ajánljuk, 
amelyeknek mindkét ré-
sze egyformán dönthető, 
és vízszintes állása is van. 
Hogy egymás melletti vagy 
mögötti, azt neked kell 
eldönteni aszerint, hogy 

érdemes választani?
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nania trio eco 
gyereKülés

magazin ár:
9.990 Ft

nania Befix gyereKülés

magazin ár:
8.590 Ft

- 0-25 kg-ig használható
- ötpontos biztonsági öv, melynek 
  magassága több fokozatban állítható
- biztonságos oldalvédelem
- levehető és mosható huzat
- 1 fokozatban dönthető

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

van-e lift vagy olyan ajtó, amin csak 
a szimpla kocsi fér be, vagy nyugod-
tan választhatsz szélesebb modellt is, 
mert nálatok mindenhol elfér.  Külön-
böző korú gyerekeknek megfelelő a 
testvérkocsi is, hiszen a nagyobbnak 
már nem kell a vízszintes felület, így 
az első ülésből is nyugodtan tudja 
szemlélni a világot. 

Legyen mindig első a funkció és a ké-
nyelem, de ne engedd el a megjelenést 
sem. Rengeteg olyan babakocsi létezik, 
ami nem csak hasznos és praktikus, de 
csodaszép és trendi is egyben. 

Olyan dolog beszerzésére készülsz, 
amit naponta fogsz használni, ezért 
érdemes szaküzletben kiválasztani és 
megvásárolni a babakocsit. Nem csak 
azért, mert az eladók minden apró 
részletet tudnak a babakocsikról, és az 
igényeid szerint tudnak modellt aján-
lani, hanem mert, ha bármilyen kér-
désed vagy problémád van, a szaküz-
lethez mindig bizalommal fordulhatsz, 
akár évekkel a vásárlás után is.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.30



most sZuper áron, 179.990 ft-ért kapható!

  
dinamico  
babakocsi

TARTALMA:  
mózeskosár, megfordítható sportrész,  
Area Zero+ autósülés, lábzsák, univerzális 
esővédő, bevásárlókosár, pelenkázótáska 
pelenkázólappal

Bármely irányba felszerelt ülőrésszel 
kompakt méretűre csukható. Széles, 
felfújható hátsó kerekek teszik kényel-
mesebbé az utazást, amelyek a Quick 
Release rendszer segítségével könnye-
dén levehetők. A huzatok eltávolíthatók, 
és 30°C-on moshatók.

Új, sportos megjelenésű, multifunkciós 
babakocsi a CAM-től avantgárd vázzal, 
felfújtható hátsó kerekekkel. Bármilyen 
terepre ideális, születéstől 3 éves korig. 
Quicky Systemmel, adapter nélkül csat-
lakoztatható minden tartozék a vázhoz. 
A Via Vai rendszernek köszönhetően a 
hordozó és a sportrész mindkét irányban 
a vázra tehető.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.



monapel

www.monapel.com

100% megbízható méretezés.  

ÖKO, bőr- és bababarát 
alapanyagok.

Minden igényt kielégítő, 
mosható pelenkák: 
ÚSZÓPELENKÁK, 
egyméretes pelenka 
belsők/külsők, 
2 méretes All In One pelenkák, 
mosható betétek, pelenkázási 
kiegészítők.

Vegyük körül természetes  
anyagokkal, könnyű szellős tex-
tíliákkal. óvjuk a testét, bőrét 
a tűző napsütéstől, kalappal, 
vékony ruhákkal, természetes 
alapanyagú magas faktorszámú 
fényvédő krémmel. Pelenkázás-
ra ideális ilyenkor a pamutból 
készült, formatervezett, mos-
ható pelenka, medencéhez, 
strandra pedig az úszópelenka 
használata javasolt.

együttlét a  
babánkkal nyáron

A meleg, a tűző napsütés kisgyermekünk számára is kelle-
metlen, akár káros is lehet. Kellő figyelemmel megóvhatjuk 

egészségét. Mi az, ami fontos számukra nyáron?

Figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra. Gyakrabban szoptassunk, vi-
zet itassunk gyermekünkkel, továbbá a mi folyadékpótlásunkról se  
feledkezzünk meg! Hordozhatunk nyáron, melegben is. Ne tartson vissza 
minket az összeizzadás. Egy közénk helyezett vékony nedvszívó textillel 
könnyen orvosolható a kellemetlenség. 

Bízzunk a saját testünk gondoskodó képességében, hiszen, ahogy képes 
az anya teste belázasodni, hogy gyermekét melegen tartsa, úgy képes a 
testhő csökkentésével hűteni is. Válasszunk szellősebb hordozóeszközt, 
karikás kendőt, vagy igyekezzünk egyrétegű kötést kötni hordozóken-
dővel. Annyit és úgy hordozzunk, ahogy a baba, az édesanya és a család 
igényli. Nyáron is testközelben óvjuk babánkat!

Kósa Kata



monapel

www.monapel.com

100% megbízható méretezés.  

ÖKO, bőr- és bababarát 
alapanyagok.

Minden igényt kielégítő, 
mosható pelenkák: 
ÚSZÓPELENKÁK, 
egyméretes pelenka 
belsők/külsők, 
2 méretes All In One pelenkák, 
mosható betétek, pelenkázási 
kiegészítők.

együttlét a  
babánkkal nyáron



filliKid összecsuKHató Kád
Higiénia

marKo PancsolóKönyv tHermoBaBy aquaBaBy

magazin ár:
3.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. július 1-től augusztus 31-ig érvényesek.

magazin ár:
1.390 Ft

- magas hát- és kartámla
- mindkét oldalon fül és tapadókorong 
- csúszásmentes felület
- 3 játék
- kerekített forma
- tapadókoronggal rögzíthető

Vidám, színes mintákat tartalmazó vízhatlan 
könyvecske a legkisebbeknek.

- műanyag fürdetőkád
- egyetlen mozdulattal összehajtható
- vízleeresztővel
- 80x45x23 cm

magazin ár:
9.990 Ft

TIPP: A kádból kivéve ne hagyjuk 
sokáig szabadon a babát, a vizes 
bőrfelület könnyen megfázhat. 
Takargassuk be egy fürdőlepedőbe; 
a törülközés inkább csak felitatás 
legyen, szintén betartva a fentről 
lefele irányt. Utána jöhet a hintőpor 
- vagy egy finom, (természetes alapú) 
olajos masszázs.
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