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Boltunk
Békés, boldog karácsonyt kíván Boltunk csapata!

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!

Reklámmagazinja

karácsonyi

tippekkel



megbízhatsz üzletünkben!

Hihetetlen kedvezmé-
nyekkel várunk minden  
hónapban!

BaBaBoltunk elérhetőségeit  
megtalálod a magazin hátulján!

Boltunkban kiváló minősé-
gű baba- és mamatermé-
kekkel várunk!

Eladóink maximálisan se-
gítenek a megfelelő ter-
mékek kiválasztásában!

Minőségi  
terMékek

szuper 
akciók

kedves  
kiszolgálás



szeretettel várunk!

kedves olvasó!
Egy igazán rendhagyó, a közelgő ünnepekre való tekintettel 
kibővített számmal készültünk számodra. Igyekszünk ismét 
az évszaknak megfelelő hasznos tanácsokkal ellátni és a 
legjobb akciós babatermékeket kínálni. Ajánlataink között 
biztos, hogy Te is találsz megfelelőt gyermeked számára, 
hiszen hároméves korig minden témát érintünk az etetéstől 
az altatásig.

Természetesen nem feledkezünk meg a közelgő ünnepekről 
sem, hiszen ez minden család számára sok örömöt és néhány 
nehézséget is tartogat.  Azért, hogy idén csak a jó pillanatok 
maradjanak meg az emlékeinkben, összegyűjtöttük 
mindazon tippeket, amik a készülődést könnyebbé és 
gondtalanabbá teszik.

A babát váróknak Heitner (Sándor) Orsi televíziós 
műsorvezető ad tippeket arról, hogyan lehet a gyermekvárás 
alatt és a gyermekek születése után is a legjobb formánkban 
maradni. 

Mivel kiemelten fontos számunkra a gyermekek biztonsága, 
segítünk felkészülni a családos autózásokra ebben az 
évszakban, valamint a leggyakrabban felmerülő kérdéseket 
is megválaszoljuk magazinunk hasábjain. Reméljük, hogy ez 
a számunk is elnyeri a tetszésedet, és ajánlataink közül fogsz 
találni Neked tetszőt!

rövid ízelítő  
aktuális

magazinunkból:

14. csúcsforma
a gyerekek után

4. felkészülés
a télre

18. stresszmentes  
karácsony

24. téli autózás
a családdal

36. kreatív 
dekorációk



Készüljünk fel 
 a télre!

BáRMENNyIRE IS NEM RAjONguNk 
éRTE, BIzONy BEköSzöNTöTT A Tél. 
EgyRE HIdEgEBBEk A NAppAlOk, 
éS EgyRE TöBB RéTEg RuHáT kEll 
MAguNkRA éS A BABáRA AdNuNk 
AzéRT, HOgy jól éREzHESSüNk 
MAguNkAT. BABáT váRNI vAgy 
kISBABávAl OTTHON lENNI TélEN 
Egy kIcSIvEl kOMplIkálTABB, HISz 
RENgETEg dOlOgRA OdA kEll 
fIgyElNüNk A NyugAlOM éS Az 
EgéSzSégüNk MEgőRzéSE éRdE-
kéBEN.öSSzESzEdTük, HOgy MIRE 
éRdEMES A kISMAMákNAk éS A kIS-
BABáSOkNAk vIgyázNIuk EBBEN Az 
évSzAkBAN. 

TélI BABáNk SzülETIk,  
MIT vEgyEk NEkI?
érdemes hosszú ujjú kombidresszből 
beszerezni néhányat. A mi gyermekko-
runk réklijei és kisingei ugyan kiszolgál-
tak bennünket, de alsóruházatnak nem 
voltak éppen megfelelők, hiszen az első 
mozdulatnál a nyakban kötöttek ki. A 
kombidressz (vagy body) melegen tartja 
a babát és kényelmesebb. Téli időszakra 
a hosszú ujjú változat a legelőnyösebb, 
hiszen ez a legalsó réteg. 

A rugdalózók szintén legyenek hosszú 
ujjúak, és készüljünk 62-es mérettel is, 
mert ugyan jó lesz az első hetekben a 
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legkisebb méret, de a babák hihetetlenül gyorsan 
nőnek, így felesleges beruházás a sok rugi 56-os 
méretben. 

Alváshoz vásároljunk vastag hálózsákot, amiben a 
baba szabadon mozoghat, mégsem tudja magáról 
lerúgni, mint a takarót. Ebből jó, ha van kettő, hogy 
mosásnál, kisebb baleseteknél legyen tartalék. Nem 
árt, ha vásárolunk 1-2 darab cérnasapkát, ez jól jön 
otthon az első napokban és a szobaszellőztetésnél is 
fontos, vagy ha a nagy hideg miatt csak ablaknyitás-
sal tudjuk levegőztetni a babánkat.

EgyRE HIdEgEBB A BABASzOBA,  
MIT TEgyEk?

A hideg, téli idő beálltával a kicsi szobájába a kis-
ágy mellé érdemes feltenni falvédőt, amely a falból 
áradó hidegtől védi a babát. Ez színben, mintában 
harmonizálhat a meglévő ágyneművel, sőt amennyi-
ben zsebek is vannak rajta, a játékok tárolására is 
alkalmas lehet. 

Nézzük meg az ablakokat. Amellett, hogy téli deko-

rációval díszítjük, érdemes odafigyelni a résekre is. 
Ha nem zár jól az ablak, vásároljunk vagy készít-
sünk egy hengert, ami lefogja a beáramló hideget. 
Ha nem akarunk varrni, akkor a célnak megfelel egy 
pokróc vagy törölköző is. 

A szobában található fűtőtest elé semmiképpen se 
kerüljön semmilyen bútor, legyen minden irányból 
megfelelő a távolság. Téli időszakban a fűtéssel a 
helyiségek levegőjét szárítjuk. kiváltképp száraz 
lesz a levegő kinti, keményebb hideg esetén, ami-
kor is intenzívebben fűtünk. A száraz levegő kö-
vetkezményeként a nyálkahártyánk kiszárad, és ez 
a baktériumok megtelepedését könnyíti meg. Ezek 
a tünetek lehetnek: száraz, reggeli köhögés, hang-
szálproblémák, krupp, légúti megbetegedések, ezért 
40% alatti páratartalom esetén párásítókészülék 
működtetése ajánlott.

SéTálNI INdulNáNk A BABávAl,  
HOgyAN TEgyük?
Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy előbb a szü-
lőnek kell felöltöznie, majd a babának, nehogy rá-

Ortopéd szakorvosok által egyre inkább ajánlott viselet a szabadban, a játszótéren. 
A rugalmas felső résznek köszönhetően minden lábformához passzol, kényelmes, és a  
gyermek nem rántja le olyan könnyedén a lábáról, mint a zoknit, mégis könnyű és szellős.

A szuper rugalmas felsőrész és a pillekönnyű gumitalp 
segít megtartani a baba pici lábát, mégis elég teret hagy 
a lábujjak szabad mozgásának. A talaj egyenetlenségei-
nek könnyebb érzékelése fejleszti a gyermek alkalmaz-

kodóképességét és egyensúlyát.

80%  
pOlIAMId,  

20%  
ElASzTáN

A guMITAlpú zOkNI (ElTERjEdTEBB NEvéN: zOkNIcIpő) Egy pRAkTIkuS 
éS IdEálIS vISElET Az ElSő lépéSEk MEgTéTEléNEk IdEjéN. 

magazin ár:

1.390 Ft
magazin ár:

1.490 Ft
magazin ár:

1.590 Ft
magazin ár:

1.690 Ft

20-21-es méret 22-23-es méret 24-25-es méret 26-27-es méret

szuper

áron

scorpio zokni gumitalppal

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



melegedjen a téli ruha. Ha mindent előkészítünk a 
sétához, és nem kell keresgélni a dolgokat, néhány 
perc alatt túl vagyunk az egészen. gondoljunk arra, 
hogy a babát felöltöztetni nagyobb tortúra, és lé-
nyegesen hosszabb idő, mint nekünk beleugrani a 
már odakészített kabátba és csizmába, tehát érde-
mes inkább a babával kezdeni, hiszen fél perc nem 
fog gondot okozni meleg ruhában. 

Először is legyen száraz a pelenka, mert a nedves 
pelus nyáron is kényelmetlen, a téli hidegben pe-
dig különösen kellemetlen érzés. A babakocsiba 
mindenképpen tegyünk egy meleg takarót alulra, 
nehogy felfázzon a babánk. A babakocsiban utazó 
baba ruházata mindig egy réteggel legyen több, 
mint a miénk, de figyeljünk arra, hogy ne legyen 
szoros, ne akadályozza a mozgásban. 

csecsemőt nem szabad kivinni sapka és kesztyű 
nélkül. Sapkából az egészen picikre akár kettőt is 
adhatunk: egy tiszta pamutsapkát, aminek a tetejére 
egy vastagabbat húzunk. Ne feledkezzünk meg a jó 
meleg zokniról vagy kocsicipőről sem. 

A legfelső réteg lehetőleg egy téli overall vagy vastag 
bundazsák  legyen, ez nyújtja a legjobb védelmet és 
egyenletes hőmérsékletet biztosít. legyen nálunk 
egy takaró is, amivel a mózeskosárban betakarhat-
juk a babát, a nagyobbaknak elegendő a babakocsi 
lábzsákja is. 

Mínusz 5 fok alatt nem javasolt a legkisebbek sé-
táltatása, ilyenkor inkább öltöztessük fel, és nyissuk 
ki a babaszoba ablakát. A szellőztetés egyébként is 
a napi feladat része, ezúttal legfeljebb egy kicsit to-
vább fog tartani. Ebben az esetben figyeljünk arra, 
hogy a kihűlt szobában ne vetkőztessük le azonnal 
a babát.

A bababőr sokkal érzékenyebb a felnőttekénél, így 
az időjárás is sokkal jobban megviseli. Nagy hideg-
ben ne felejtsük el bekenni a babánk arcát kifeje-
zetten csecsemők számára készített, nehezebb, zsí-
rosabb krémmel, így elkerülhetjük a kiszáradást. A 
babakezeket is védjük. Elsősorban kesztyűvel, eset-
leg a bundazsák vagy overall ujjával, de ha szüksé-
gesnek találjuk, bekenhetjük a kezeket is.
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taf toys stroll’n roll 
játékhíd babakocsira

taf toys cot play 
játékcenter kiságyba

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

magazin ár:
6.990 Ft

- világító, zenélő játék újszülött kortól
- utazóágyra és fa kiságyra is rögzíthető
- függőlegesen és vízszintesen rögzítve 
  belógathatók a rajta lévő figurák
- mókás aktív játékok vannak rajta
- később készségfejlesztő 
  könyvként használható
- cikkszám: 11655

magazin ár:
8.990 Ft

8 jáTék



taf toys musical 
Ducks zenélő-forgó

taf toys pond mat and 
Pillow játszószőnyeg 
párnával

taf toys developmental 
Mobile zenélő-forgó
- 3 db kétoldalas (kontrasztos és színes) szárnyacska
- a zene, a mozgás és a fények kombinációja 
  megnyugtatja a babát
- 8 “babanyelvre” átdolgozott klasszikus dallam
- egymástól függetlenül ki/be kapcsolható 
  színes fényjáték, zene és forgó mozgás
- hangerőszabályzóval
- elemmel működik
- cikkszám: 11615

magazin ár:
12.990 Ft

- párnázott játszószőnyeg vidám színekkel
- egyedi, kényelmes párnával
- színes, figyelemfelkeltő mintával
- segít hason fekvés közben gyakorolni 
  a fej és a nyak megemelését
- cikkszám: 11585

- a játék felkelti a gyermek érdeklődését
- a játszott zene megnyugtatólag, álmosítólag hat
- feltehető kiságyra, fa járókára
- tartószerkezet: műanyag
- figurák: kiváló minőségű plüss
- egymástól függetlenül ki/be 
  kapcsolható színes fényjáték, 
  zene és forgó mozgás
- hangerőszabályzóval
- cikkszám: 11625

magazin ár: 
12.990 Ft

magazin ár:
7.990 Ft

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



Bizony, vége a nyárnak. elkezdődtek 
az „emBer-es” hónapok. ez azt jelen-
ti, hogy egyre rövidülnek a nappalok, 
egyre koráBBan sötétedik, ezért óha-
tatlanul is egyre töBB időt töltünk 
otthon. de vajon ezekBen a hosszú 
hónapokBan mivel lehetne lekötni az 
örökmozgó gyerkőcök figyelmét anél-
kül, hogy Bekapcsolnánk a tévét vagy 
engednénk, hogy valamilyen online já-
tékkal játsszanak? 

Természetes 
jáTékok, közös 

élmények

Használjuk ki az ősz végi napsugaras napokat, és 
menjünk el közösen leveleket és terméseket gyűjteni 
azért, hogy a későbbiekben ezek a szerzemények sok 
kellemes pillanatot tudjanak nekünk okozni. Ragasz-
szuk fel a leveleket A4-es lapokra vagy csak szárítsuk 
ki a terméseket, a lényeg, hogy hozzuk egy kicsit kö-
zelebb a természetet a hidegebb napokban is. 

A termések segítségével gyakorolhatjuk a számolást 
és a színeket is. Ehhez a legjobban makkot, diót vagy 
csipkebogyót tudunk használni, a lényeg, hogy elté-
rő formájúak és színűek legyenek. játszhatunk még 
babbal, borsóval, lencsével, tobozzal vagy akár mák-
kal is. Ezek segítségével megbeszélhetjük a csemeté-
vel a kisebb-nagyobb fogalmát, az ehető-nem ehető 
termékek közötti különbséget, és gyakorolhatjuk a 
mennyiségeket is. A lényeg, hogy a közös játék mellé 
mindig igyekezzünk valami kis fejlesztőgyakorlatot is 
becsempészni, mert a gyerekek így tanulnak a leg-
könnyebben. 

Minden gyerek imád gyurmázni, ezt mindenképpen 
érdemes kihasználnunk. de fontos, hogy gyurmázni 
nem csak drága termékekkel lehet, készíthetünk mi 
magunknak is egyszerű só-liszt gyurmát. Hozzáva-
lói: egy rész só, egy rész liszt, és annyi víz, amennyivel 
gyurmaállagot kapunk. A vizet mindig apránként 
adagoljuk hozzá, hogy jó puha legyen, így ebből az egé-
szen pici kezek is örömteli dolgokat tudnak készíteni.  
 
persze, ha már meguntuk a természet adta játékokat, 
akkor sem kell elkeseredni, hisz még számos egyéb 
szórakozási lehetőség áll előttünk. Az internet segít-
ségével kereshetünk a gyermeknek letölthető színe-
zőket, és rajzolás vagy festés közben hallgathatunk 
közösen mese- illetve hangoskönyvet. érdemes min-
dig átbeszélni a meghallgatott történetet a nagyobb 
gyerkőcökkel, mert így könnyebben ki tudják fejezni 
az érzelmeiket. A meséknek nagyon fontos a szere-
pe, mert fejleszti a fantáziát és elvarázsolja a lelket. 
élénkíti gyermekeink képzeletét, koncentrációs képes-
ségét, emellett megnyugtatja őket, segít nekik abban, 
hogy feldolgozzák vágyaikat, félelmeiket.

Ha nagyon nem tudod lekötni otthon, akkor hívd át a 
barátait. Ha többen vannak, akkor nagyobb a felfor-
dulás, de biztos, hogy sokkal jobban elfoglalják ma-
gukat, te pedig beszélgetsz egyet a többi anyukával.

10 OTTHON



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

marko habszivacs
falidekor

fillikiD zenélő forgó

magazin ár:
3.490 Ft

magazin ár:
24.990 Ft

magazin ár:
6.990 Ft

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

nattou Plüss hintázó állatka

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

- öntapadós, habszivacs falidekor



fillikid bébikomp

magazin ár:
13.990 Ft

nattou zenélő forgó

angelcare ac 601 légzésfigyelő bébiőr 
Pelenkatárolóval

 most együtt csak:
39.990 Ft

magazin ár:
8.990 Ft

5 MűködéSI fuNkcIó: 1. mozgás, 2. mozgás+kattogás, 
3. mozgás+hangátvitel, 4. mozgás+hangátvitel+kattogás, 
5. hangátvitel (bébiőrző)

- magassága 3 pozícióba állítható
- elektromos játéktálca
- az elemeket nem tartalmazza 
- 8 gumi stopper (megállítópárna) 
  az alján a lépcsőn leesés
  megakadályozására

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. november 1-től december 31-ig érvényesek.
12 OTTHON

- matrac alatti szenzorpad elhelyezés
- 2 db szenzorpad
- érzékelés a teljes matracfelületen
- a riasztás meghosszabbított (1 perc) kijelzése
- 5 fokozatú érzékenység-szabályozás
- gyenge elemfeszültség kijelzése
- 3 választható csatorna
- bármilyen szabvány kiságymatraccal vagy
  kókuszmatraccal használható (12 cm-ig)!
- 15 másodperc után előjelzés, 20 mp után 
  akusztikus és vizuális riasztás
- éjszakai fény a gyermekőrző egységen
- a szülői egység tölthető akkumulátorral
- automatikus hang be- és kikapcsolás
- 200 m-es hatótávolság, hatótávolság jelző a 
  szülői egységen
- akusztikus és vizuális riasztás a szülői egységen
- hangszintet jelző ikon
- szülői egység is riaszt

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



BEEp BEEp dAISy MARINE BEST fRIENdSluNA cHIc

A funnababy ágyneműcsaládok egyedi szín- és 
mintavilága garantáltan feldobja a baba szobáját. 
100%-ig pamutból készülnek, öko-TEX minő-
sítésüknek köszönhetően a babának a lehető 
legnagyobb kényelmet biztosítják. A funnababy 
márka már 13 éve vigyázza a gyermekek álmát 
világszerte, mostantól már Magyarországon is!

A fuNNABABy ágyNEMűkET kERESd A BABABOlTOkBAN!

gyöNyöRű álMA lESz 
A gyERMEkEdNEk



Sándor Orsi

életem legnehezebb és egyben legcsodálatosabb 
másfél éve van a hátam mögött.  Rengeteg sírás, 
aggodalom és szorongás a bezártságtól, de sokkal-
sokkal több boldog pillanat, nevetés és végtelen sok 
puszi, amit már nem csak adok, hanem szerencsére 
kapok is. Olyan intenzív és élménydús időszak áll 
mögöttem, amit el sem tudtam képzelni azelőtt. pe-
dig amióta az eszemet tudom, egyfolytában pörgök. 
Erik a héten volt másfél éves, Boti aznap 8 hónapos. 
Igen, 36 évesen kétszer is szültem. Nem így tervez-
tük, de engedtünk a nagy rendezőelvnek, és elfogad-
tuk azt a sorstól, amit kaptunk. Négy hónapos volt a 

fiam, mikor rádöbbentem, hogy újra terhes vagyok. 
A kicsi pedig korábban jött, hét hónapra, így napra 
pontosan 10 hónap van köztük. 

Megtapasztalhattam, hogy minden terhesség más és 
más, ahogy a gyerekek is teljesen különbözőek. Mi-
kor Eriket vártam, könnyű terhességem volt. jártam 
lelkesen kismama tornára, és nem nassoltam, mert 
eldöntöttem, nem akarok meghízni. kibírtam ka-
rácsonykor is, hogy ellenálljak minden kísértésnek. 
Még 36 hetesen egy terhestorna dvd-t is forgat-
tam, mert annyi energiám volt. 

14 AkTuálIS

Sándor Orsi televíziós műsorvezető, akit ma már a férjezett nevén, 
Heitner Orsolyaként ismer mindenki, nem kis fába vágta a fejszéjét. 

Egy év alatt két csodaszép kisfiú anyukája lett, így testközelből 
tapasztalta meg, hogy lehet a várandósságok alatt és utána is a 

legjobb formájában maradni. Erről mesél most nekünk. 

csúcsformában a gyerekek után



unbornheart

A csomag tartalmazza a doppler figyelőt, az okostelefon 
felvételi kábelét, a fülhallgatót és egy csomag ultrahang gélt.

Hallgasd meg magzatod szívdobogását
a szívhanghallgató eszközzel.

készíts a szívdobogásáról 
felvételt az alkalmazással.

Oszd meg a felvételt 
családoddal és barátaiddal.

A felvételt megoszthatod emailben, 
SMS-ben, facebook-on és Twitteren is.

Tekintsd meg a magzat 
pulzusát grafikonon.

szívhanghallgató

1
2
3
4
5

6

keresd  üzleteinkben

ajánlott  
fogy. ár:

17.990 Ft

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

Aztán éppen, hogy csak kezdett lecsengeni a szülés 
utáni hormonális hullámvasút a testemben, amikor 
újra teherbe estem. fàradt voltam fizikálisan és lel-
kileg is, de Boti jönni akart. Természetes, hogy eb-
ben a helyzetben nem sportoltam, őszinte leszek, 
két karkörzést sem csináltam az egész terhesség 
alatt. viszont kívántam a csokit nagyon, és elfogyott 
az erőm és az önuralmam is a kísértéssel szemben. 
Nassoltam úton-útfélen. Nem álltam mérlegre, nem 
is tudom, mennyit szedtem fel, de szerencsés al-
kat vagyok, pár héttel a szülés után már ugyanúgy 
néztem ki, mint a terhességek előtt. viszont meg-
tanultam nem elítélni, ha valaki nem tud mozog-
ni várandósan és a nassolás után sóvárgása legyű-
ri az önkontrollját. Mondjuk nehezített pálya volt 
az enyém... viszont aki teheti, annak azt javaslom, 
mozogjon, amennyit csak jól esik, mert a mozgás 
boldogsághormont szabadít fel és segít kezelni a fel-
gyűlt feszültséget is. Ami azért egy vagy két kisbaba 
érkezésekor akad bőven a családban.

érdemes sok friss gyümölcsöt és zöldséget enni, de 
senki ne higgye, hogy az abban lévő vitamin és ásvá-

nyi anyag elég két embernek. Nem osztom azt a né-
zetet, miszerint a babák a magzatvédő vitaminoktól 
nőnek hatalmasra. Inkább a sok szénhidráttól, amit 
anyu bevisz. és ha a készletek elosztásáról van szó, 
hát a pici elvesz mindent, ami neki kell, és az anya-
hajó marad hiányos állapotban, kimerülten, ásvá-
nyok nélkül. és nem csak a terhesség alatt, de utána 
is épp olyan fontos a vitaminpótlás, csökkenthető 
a hajhullás és a fáradékonyság. és még egy fontos 
dolog. A varázslatos magnézium! Ami elengedhe-
tetlen az idegeknek. Segít túllendülni azon a frá-
nya depin, ami kimondva kimondatlanul rengeteg 
anyukát érint a szülés után. Èn a mai napig érzem, 
ha pár alkalommal elfelejtem bevenni. Egy kálcium-
magnézium-cink-d-vitamin komplexet szedek, de 
bármelyik magnéziumos termék csodákra képes.

és amint lehet, a szülés után ki kell mozdulni, mo-
zogni, barátnőzni, levegőzni, magunkkal is törődni. 
Mert egy teljesen lemerült anyuka senkinek sem jó 
társaság, pedig a gyerekeknek minél több mosoly 
kell, ez talán még egy hajszállal az anyatejnél is fon-
tosabb! ;)



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

drewex kuba 2 kiságy

magazin ár:
14.990 Ft

belpla babysac
babazsákká 
alakítható takaró

- 60 x 120 cm
- állítható magasságú ágyrács
- a matrac nem tartozék

babapárna:
 5.990 Ft

gyermekpárna:
 7.490 Ft

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

magazin ár:
5.690 Ft

16 AlváS

clevamama babapárna 
és gyerekpárna

babymix készség-
fejlesztő baba
A plüssbaba segítségével a kisgyermek meg-
tanulhatja  a gomb, a cipzár, a patent, 
a fűző, a tépőzár és az övcsat használatát.

magazin ár:
2.790 Ft

- használata csökkenti a „lapos fej” szindrómát, 
  mert 50%-kal csökkenti a koponyára nehezedő 
  nyomást, 80%-kal növeli az alátámasztási felületet
- a gyermek fejét és gerincét természetes helyzetben támasztja alá
- lapos, anyaga lyukacsos, könnyű, átlélegző, nem zárja el a légutakat
- a párna és huzata is szellőző, csökkenti a hő megrekedését, elvezeti 
  a nedvességet és növeli a légáramlást
- a huzat kifordítva 40 oc-on mosható, szárítógépbe tehető
- babapárna: 40x23x3,5 cm, gyermekpárna: 50x30x5,5 cm



Eszem-iszom

A légzésfigyelő nem játék!

Használja ki ingyenes csecsemő 
újraélesztő tanfolyamunkat!

Jelentkezzen a honlapjainkon!

Használt pelenka-
tároló rendszer

Angelcare légzésfigyelők és babaőrzők Snuza mobil
légzésfigyelő

Szívhanghallgató

 Termékeinket több mint 25 hazai kórház ajánlja.

Nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.



általános tapasztalat, amiről ritkán szoktunk beszél-
ni nyíltan, de valljuk be, hogy a karácsonyi készü-
lődés nagyon megterhelő lehet. Sok embernek kell 
ajándékot vásárolni, ki kell találni a menüt, meg kell 
szervezni a lakás dekorációját, és ezt a gyerekekre 
való tekintettel nem árt, ha mind titokban végezzük. 
Hisz magától értetődő, hogy a gyermekeinknek a 
legszebb és legvarázslatosabb ünnepet szeretnénk 
megvalósítani, amit lehet, főleg, ha még a Mikulás 
és a jézuska érkezése is rejtélyes számukra. 

Nem szükséges, hogy az idei karácsony is ugyan-
olyan stresszes és „utolsó pillanatban megcsinálós 
és beszerzős” legyen, ahogy eddig volt. Tippjeink 

segítségével idén nyugodtan, előre tervezve fogsz 
tudni majd készülni a szeretet ünnepére. 

MIkOR kEzdj NEkI?

A karácsonyi készülődés mindig sok macerával jár, 
így érdemes már időben, november elején nekikez-
deni a készülődésnek. Így minden hétre egy fon-
tosabb feladat vagy beszerzés jut, így elkerülve a 
decemberi tömegek megjelenését a boltokban. ér-
demes az ajándékokat még novemberben vagy akár 
hamarabb is beszerezni, de fontos, hogy olyan hely-
re rejtsük el őket, ahol a gyerekek biztosan nem 
akadnak rá, bármilyen szemfülesek is. 

stresszmenteskarácsony

18 AkTuálIS



AjáNdékváSáRláS

érdemes minden évben felírni, hogy kinek mit 
vásároltál, így a következő évben nem kell azon 
töprengened, hogy a kiválasztott meglepetés 
volt-e már az adott személynek.

Ha meg akarjuk könnyíteni a vásárolgatást, ak-
kor kihasználhatjuk a webáruházak kínálatát. 
Ebben az esetben viszont érdemes odafigyel-
ni, hogy jó előre rendeljük meg a meglepetést, 
hogy ha esetleg mégsem tetszik a való életben a 
kiválasztott ajándék, még vissza tudjuk valami 
másra cserélni. 

A külföldi weboldalak ese-
tén érdemes előre egyez-
tetni a szállítás időpontját, 
mert weboldaltól függően 
akár 4-6 hétig is tarthat 
egy termék megérkezése. 

Ha több embernek is né-
zünk ajándékot, az egysze-
rűség kedvéért egy téma 
köré építsük minden évben 
az ajándékokat. például vá-
lasszunk mindenki számára 
elektromos eszközt, ezzel 
is megkönnyítve azt, hogy 
nem 100 féle, hanem csak 
2-3 típusú boltba kell el-
mennünk az ajándékokért. 

de lehet az idei ajándéko-
zás témája a sport, a well-
ness vagy akár az ajándék-
utalványok is. Bár nálunk 
még nem számítanak igazi, 
szívből jövő ajándéknak, de 
ha meg akarjuk könnyíte-
ni a saját dolgunkat, akkor 
mindenki érdeklődési kö-
rének megfelelő utalványt 
is rendelhetünk a netről. 

Ne felejtsük el beszerezni 
azt, amibe csomagoljuk az 
ajándékokat. Ez lehet cso-
magolópapír, ajándéktasak 
vagy „csináld magad” öt-
let, de a lényeg, hogy még 
novemberben érdemes 
megvennünk.  A csomago-
lás idejére érdemes a gyer-
kőcöket apára bízni, így 
nyugodtan elkészülhetünk 
mindennel.

Nagyobb és kíváncsibb 
gyerkőcök esetében érde-
mes november végén meg-
ejteni a csomagolást, és 
úgy eltenni az ajándékokat 

például a nagyszülőknél 
megőrzésre, mert így ne-
hezebben kötik össze a kis 
kópék a különleges progra-
mot a karácsonnyal.  

SzERvEzéS éS 
lISTázáS

Minden karácsonyra ké-
szülődős cikk, így mi is el-
mondjuk, hogy a nyugodt 
szervezésnek két kulcsa 
van, az egyik a lista megírá-
sa, a másik a lista alapján a 
teendők megszervezése. 

A legegyszerűbb, ha nov-
ember elején összeírjuk az 
alábbi dolgokat:

• Ajándékok listája
• Otthoni teendők  

listája
• karácsonyi rendezvé-

nyek listája

TERvEzd MEg 
A MENüT

Ha ezeket már megcsinál-
tuk, nagy gond nem lehet. 
Ha előre megtervezzük a 
karácsonyi kötelező láto-
gatásokat, és ezt összehan-
goljuk a menütervünkkel, 
elkerülhetjük, hogy még 
január elején is a karácso-
nyi ételeket kelljen ennünk. 

ApRó öTlETEk Az 
öRöMTElI pIllANA- 

TOkéRT

NE Az uTOlSó pIllA-
NATBAN dÍSzÍTSük 

fEl A lAkáST! 



persze a karácsonyfát érdemes szenteste felállítani, 
de például december elején a gyerkőcökkel közösen 
feltehetjük a világítós dekorációkat, így adva meg a 
hangulatát egész hónapban a lakásnak. 

lEpd MEg A cSAládOT éS 
A BARáTAIdAT!

Manapság már nagyon kevesen kapnak igazi kará-
csonyi üdvözlést postán keresztül, hisz mindenki 
az online verziót preferálja, ezért is számít nagyon 
különlegesnek, ha december elején bevásárolunk né-
hány képeslapot, és legkésőbb 10-ig feladjuk. Nem 
igazán nagy költség, mégis nagyon különleges él-
ményt lehet vele szerezni. 

HANgOlódjATOk Az üNNEpRE!
december elsejétől a családdal közösen hangoljá-
tok magatok az ünnepre. Esténként egy karácso-
nyi meseolvasás, az adventi naptár kinyitása vagy 
egy-egy ünnepi zene lejátszása különleges hangu-
latot kölcsönözhet a mindennapoknak. Az ilyen 

közös ráhangolódás sokszor jobban megmarad a 
gyermekek lelkében, mint az adott évben kapott 
ajándékok sora, ezért érdemes erre nagy hangsúlyt 
fektetnünk. 

AdAkOzzATOk!
Bár jótékonykodni nem csak karácsonykor érde-
mes, megtanítani a legkisebbeknek az adományo-
zás fontosságát a legkönnyebben karácsonykor 
lehet. Mindegy, hogy egy tál sütivel, egy csomag 
ajándékkal vagy némi meleg étellel, de érdemes egy 
kicsit a rászorulókra is gondolnunk. Ezzel téve saját 
magunk számára is élménydúsabbá az ünnepeket!

NE vállAld Túl MAgAd! 
Ez az ünnep Rólad és a családodról szól. Senkinek 
nem kell megfelelni. Ezért, ha nincs kedved, időd 
vagy energiád 8 fogásos menüt készíteni, ne tedd. 
Ha nem akarsz órákig a bevásárlóközpontokban 
nézelődni, válassz az internetről. A lényeg, hogy 
ne készítsd ki magad szentestéig, hisz akkor mi 
értelme van a szeretet ünnepének?

20 AkTuálIS





fisher-Price cosMo 
gyerekülés

magazin ár:
20.990 Ft

Disney i-Max gyerekülés

nania befix animals 
gyerekülés

magazin ár:
19.990 Ft

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

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

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

cam combi tris multifunkciós babakocsi

22 uTAzáS

fillikid k2 bundazsák
- nyílások a biztonsági övek számára
- lenyitható, könnyen tisztítható lábrész
- fényvisszaverő csíkkal a jobb láthatóságért
- meleg, mikropolár belső
- zsinórral összehúzható fejrész
- vízálló poliészter
- hátul csúszásmentes felület
- 50 x 100 cm
- több színben elérhető

ajánlott fogy. ár:
9.990 Ft

magazin ár:
10.990 Ft



- esernyőre csukható, alumínium váz
- kompakt méretűre csukható
- biztonságos bébihordozóval
- megfordítható sportrésszel
- tágas mózeskosárral
- dupla kerekekkel
- központi fékkel
- lábzsákkal
- praktikus pelenkázótáskával
- olasz gyártmány
- több színben is kapható

cam combi tris multifunkciós babakocsi

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

magazin ár:
99.990 Ft



MINdEN évBEN MEgSzáMlálHATATlAN újSágcIkk éS TévéMűSOR fOglAl-
kOzIk A TélI vEzETéSTEcHNIkávAl éS pRAkTIkákkAl, MI vISzONT IgyEk-

SzüNk NéHáNy OlyAN TANáccSAl SEgÍTENI, AMIkRE éRdEMES külöN 
fIgyElMET fORdÍTANI, HA MáR NEM cSAk SAjáT MAguNkéRT, HANEM A 

cSAláduNkéRT IS fElElőSEk vAgyuNk.

Téli auTózás  
a családdal

A legfontosabb, hogy járművünket 
és saját magunkat időben készít-
sük fel a megváltozott körülmé-
nyekre. 7° c alatt Magyarországon 
is kötelező a téli gumi használata, 
hiszen a nyári abroncs ilyen kö-
rülmények között már nem tudja 
a megfelelő tapadást biztosítani. 
Ezeket a megváltozott viszonyokat 
a saját képességeinkkel is érdemes 
összeegyeztetni. 

Egy kicsit hagyjunk nagyobb köve-
tési távolságot, válasszunk alacso-
nyabb sebességet a kanyarokban 
és legyünk sokkal türelmesebbek, 
mert a kapkodás az egyik fő ve-
szélyforrás. Ha a család bővülése 
miatt új autót vásároltunk, érde-
mes lehet részt venni egy veze-
téstechnikai tréningen, hogy meg-
ismerjük autónk korlátait, és a 
megfelelő manővereket a váratlan 
helyzetekben.

A megfelelő biztonsági gyerek-
ülés fontossága mindenki előtt 
ismert. 

általában kétszereplős karambo-
lok szerepelnek a példákban, de a 
téli időszakban a legüresebb úton 
is árokba csúszás lehet még a las-
sú tempójú poroszkálás vége is. 
Ilyen esetben nagyon fontos, hogy 
a kisgyermeket a testi adottságai-
nak megfelelő ülés védje a sérülé-
sektől. A prémium ülések gyártói 
szerint a gyermek menetiránynak 
háttal utazzon, ameddig csak le-
hetséges, de nagyon fontos, hogy 
ehhez megfelelő ülést kell vásá-
rolni, ami kifejezetten erre a célra 
készült. A legfontosabb mégis: hi-
ába bármilyen prémium ülés, ha 
nem használjuk a biztonsági övet! 

MINdIg köSSük BE
A gyERMEkET!

Az utóbbi évek tapasztalatai 
megmutatták, hogy bármelyi-
künk kerülhet kellemetlen hely-
zetbe a téli viszonyok között, hi-
ába a legóvatosabb vezetés és a 
legjobb szándék. pár éve egy fél 

ország töltötte a márciusi nem-
zeti ünnepet a havas autópályán. 
Téli időszakban bármikor előfor-
dulhat hasonló kellemetlenség, 
amire érdemes előre felkészülni. 
Tartsunk a járműben takarókat, 
illetve mindig legyen elegendő 
üzemanyag az autóban, hogy akár 
egy egész éjszakán át fűtsünk (az 
átlagos fogyasztás álló helyzet-
ben kb. 1.1 - 1.5 liter óránként). 
gondoskodjunk mindig enni- és 
innivalóról legalább a gyermekek 
részére. Ha cumisüvegből etetjük 
a babánkat, szerezzünk be autós 
cumisüveg-melegítőt!

A fűtés használatakor nagyon 
figyeljünk a gyermek komfortér-
zetére és visszajelzéseire. főleg a 
nagyobb méretű családi autókban 
időbe telik, mire befűtjük a teljes 
utasteret, ekkor viszont könnyen 
túl meleg lehet az autóban, ami 
a babák számára nagyon veszé-
lyes. fontos, hogy a gyerekülé-
sek gyártói nem a kabátot viselő 
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. november 1-től december 31-ig érvényesek.

gyermekre optimalizál-
ják az ülés működését, 
hiszen az ő kis testük-
höz képest a kabát jó-
kora kifutást enged a 
biztonsági övnek, így 
nem nyújt megfelelő 
biztonságot. Ha már 
bemelegedett az autó, 
érdemes félreállni és a 
gyermeket megszaba-
dítani a téli kabáttól. 
Ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy egy 
megfelelő  gyerekülés 
vagy babahordozó va-
lósággal körülöleli a 
gyermeket, így hamar 
melege lehet, amit 

csecsemőknél nem is könnyű észreven-
ni, mert az izzadásuk sem úgy működik, mint  
egy felnőttnél.

A téli autós turnékon, amikor útra kel a család a 
távol lakó rokonokhoz, szintén más szempontok 
dominálnak, mint a gyermekek megérkezése előtt. 
A karácsonyi vacsorához egy fél pohár bor sem 
megengedett! Ha gyermekünkért felelünk, legyünk 

100%-os formában! A túlevés szintén kockázatot je-
lenthet egy hosszú út előtt, amit érdemes elkerülni, 
hiszen egy út közben jelentkező „rosszullét” valósá-
gos ámokfutóvá teheti a legtürelmesebb sofőrt is. 

A téli közlekedés alapvetően öröm. csodaszép havas 
tájon autózni, mindezt megosztani gyermekünkkel, 
életre szóló élmény. A fenti tanácsok betartása talán 
egy kis kényelmetlenséget jelenthet, de így lehet téli 
kaland a rémálomból.

ferrari r-way gyerekülés disney dream 
ülésMagasító

magazin ár:
19.990 Ft

magazin ár:
5.990 Ft

- 15-36 kg-ig
- állítható magasságú 
  fejtámasz
- levehető huzat
- duplán párnázott
- felhajtható kartámasz

- 25-36 kg-ig használható
- levehető és mosható huzattal



prémiumkategóriás üléseink gyártó-
ja, a BeSafe új termékcsaládot vezet 
be, izi Modular néven. Az új ter-
mékcsalád lényegében egy új rend-
szer, amely blokkokra épülő kon-
cepciójának segítségével a gyermek 
születésétől 4 éves koráig használható.  

A három részegység (izi Modular i-Size 
bázistalp, izi go Modular i-Size babahordozó, 
izi Modular i-Size ülés) külön-külön vásárolható meg. A 
bázistalppal kompatibilis az izi go Modular i-Size baba-
hordozó és az izi Modular i-Size ülés is. Az izi Modular 
i-Size ülés menetiránynak háttal és menetirány szerint 
egyaránt használható, mindvégig ISOfix rendszeren rögzítve.

izi modular system

Decembertől keresD a boltokban!
újDonság!



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

magazin ár:
59.990 Ft

izi comfort x3 gyerekülés

Huzata levehető és 40°c-on mosható.

fejvédője EpS (expandált polisztirol) hab 
felhasználásával készül. A fejvédő magas-
sága egy mozdulattal állítható, melyet a 
vállövek automatikusan követnek, beállva 
a nyolc lehetséges magasságból a 
megfelelőbe.

A fejnek és nyaknak egyaránt 
oldalvédelmet biztosít.

Mágneses övrendszere megkönnyíti
a gyermek ki- és beszállását.

központi övfeszítővel és állítható magassá-
gú vállövekkel felszerelt ötpontos övrend-
szere állandó szilárd helyzetet biztosít.

légáteresztő háttámlája csökkenti az 
izzadás okozta kellemetlenségeket

kORcSOpORT: 1-4 évES, SúlycSOpORT: 9-18 kg HáROMpONTOS 
BIzTONSágI övvEl, MENETIRáNy SzERINT BEköTHETő.

öt fokozatban dönthető, így a gyermek 
minden testhelyzetében kényelmes.



a baba közelében lenni

Az édesanya biztonsága, szükségleteinek kielégítése, nyugalma legalább ugyan-
annyira fontos, mint a kisbabáé. Egy békés, boldog édesanya rengeteg erővel 

bír és mindent képes megadni gyermekeinek és párjának. Ezt a hihetetlen 
erőt és odaadást az édesanya, a nő viszi a családba. 

A hordozás sokat segít a hétköznapokban, megkönnyíti a közlekedést, a 
lépcsőzést, a bevásárlást, az otthonról való kimozdulást. Hordozáskor na-
gyon fontos, hogy a baba biztonságban legyen és az édesanya, vagy aki 

éppen hordozza, kényelmesen és jól érezze magát. 

Bármilyen hordozóeszközt is választunk fontos szempont, hogy, aki hordoz 
szeresse az eszközt és a megfelelő információk birtokában törekedjen a helyes, 

magzati pózhoz hasonló hordozási helyzet kialakítására. 

A hordozás nemcsak a babának ad biztonságot, nyugalmat és olyan in-
gereket, ami a fejlődésében segíti őt, hanem az édesanya is olyan 

erőt és stabilitást kaphat, amire a család harmóniájának megte-
remtéséhez szüksége van.

Ahány család, annyiféleképpen segíti őket a hordozás. Az új-
szülött babának természetes igénye az állandó testközel-

ség, ahogyan magzat korában is összegömbölyödve, 
kellemes környezetben, a köldökzsinóron keresz-
tül táplálva ringatózott az édesanyja testében. 
Születése után is ez a legtökéletesebb állapot, 
amire ösztönösen vágyik. 

Egy kisgyermek életében a legkritikusabb idő-
szak az első fél, egy éve, mert ez alapozhatja 
meg az élethez való viszonyát. Boldogulhat 
könnyebben vagy lehet nagyon küzdelmes 
is élet számára. A testközelben lévő babák 
a tapasztalatok szerint nyugodtabbak, ki-
egyensúlyozottabbak, érdeklődőbbek és ha-

mar önállóbbak.

kósa kata
www.nandu-wrap.com

hónapokig testünkBen hordozzuk BaBánkat, tápláljuk, szeret-
jük, Beszélünk hozzá, gondolunk rá. amikor megszületik ösz-
tönösen öleljük, szoptatjuk, gondozzuk, ringatjuk őt. a BaBa az 
édesanyjával egységBen létezik, nem érez különválasztottságot.



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

ÚJ ÖKO Zsebes 

Rugalmas hordozókendő : 

tökéletesen puha ölelés, újszülött 

kortól egészen 8kg súlyig.

ÚJ állítható méretű ÖKO 

Csatos babahordozó: 

kényelmes, egyszerű, biztonságos 

megoldás újszülött kortól egészen 

1,5 éves korig.

nandu

www.nandu-wrap.com

Rugalmas

hordozókendő 

Csatos

babahordozó

Babahordozók

asalvo liberty sport babakocsi

magazin ár:
14.990 Ft

nagyon 

könnyű

- acél váz
- kupola kémlelővel, alsó kosár
- 2 pozícióba állítható háttámla
- szimpla hátsó fék
- 4 dupla kerék
- fix lábtartó
- puha tolókar
- 5 pontos biztonsági öv
- bolygósítható első kerekek
- az esővédő és karfa nem tartozék
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maltex zoo 84 cM-es 
leengeDhető káD

magazin ár:
1.690 Ft

nattou játszószőnyeg

maltex zsiráfos 
wc-szűkítő

fisher-Price beone 
bébihorDozó
- 0-13 kg-ig
- puha, párnázott belsőrész
- hárompontos öv
- központi övfeszítővel

- segít a gyermeknek elsajátítani a Wc használatát
- a legtöbb szabványos Wc-vel kompatibilis

magazin ár:
14.990 Ft

- újszülött kortól használható
- kedves figurával
- 84 cm-es
- lila és zöld színben 

magazin ár:
14.990 Ft

30 váSáR

magazin. ár:
699 Ft

- 70x80 cm méretű
- különböző anyagokból és felületekkel
- csörgővel, zörgő játékokkal
- babatükörrel és játékhíddal
- több mintával kapható





AMIkOR A gyERkőc kéSzEN áll ARRA, 
HOgy közöSSégBE jáRjON – lEgyEN Az 
AkáR BölcSI vAgy OvI -, A lEgTöBB Szülő-
NEk ElSő gONdOlATA Az, HOgy BIzTOSAN 
NAgyON jó lESz NEkI, dE vAjON NEM lESz 
fOlyTON BETEg? A kéRdéS jOgOS, EzéRT 
Egy kIcSIT köRBEjáRjuk EzT A TéMáT.

A gyerekek immunrendszere az első időszakban folyama-
tosan fejlődik, a szervezetük pedig szépen megszokja a kö-
rülményeket. A közösségbe kerülés viszont egy egészen új 
helyzet. Egy légtérbe kerülni sok más gyerekkel egyet jelent 
az azonnali megbetegedéssel. 

Ha az anyuka munkába visszatérése miatt lesz a 
gyerkőc ovis vagy bölcsis, akkor mindenképpen 
érdemes legalább egy hónappal a visszatérés előtt 
beszoktatni a gyermeket a közösségbe. Nem csak a 
beszoktatás fontos (persze az is, hiszen nem lehet 
úgy koncentrálni egész nap, hogy közben tudjuk, 
a gyerekünk talán kimerülésig sírt reggel), hanem 
az is, hogy az első betegségeken túlessen a gyerek. 
Egyrészt az immunrendszere elkezd dolgozni, így az 
új környezethez tud majd alkalmazkodni, másrészt 
a szülőknek is lesz ideje megszervezni, hogy a kö-
vetkező betegség esetén kitől lehet segítséget kérni, 
melyik nagyszülő tud vigyázni a gyerkőcre, és be 
lehet gyakorolni a teljes logisztikát.

Nem áltatunk senkit, lesz visszaesés. fontos, hogy 
ne egy héttel, hanem sokkal előbb kezdődjön meg 
a bölcsis vagy ovis élet, így különösebb szervezési 
nehézségek nélkül le tud majd zajlani az első 1-2 
náthás hét. érdemes felkészülni a megelőzésre is. 
fontos a megfelelő öltözködés, a sok zöldség és gyü-
mölcs fogyasztása, de a gyerekorvossal egyeztetve 
kicsiknek való vitaminkészítmény is segíthet meg-
erősíteni a gyerek immunrendszerét. 

A bölcsiben vagy oviban elkérik a szülők elérhetősé-

geit. Ha a gondozók úgy látják, hogy szükség van rá, 
fognak telefonálni a betegség miatt. Ilyenkor érde-
mes egy kicsit jobban kikérdezni a gondozót, aztán 
akár a gyerekorvost is fel lehet hívni, hogy szükség 
van-e a vizitre, vagy jobb, ha a gyerek otthon pihen 
kicsit, és kap némi vitamint, mint hogy esetleg még 
a rendelőben is elkapjon valamit az ott várakozó kis 
betegektől. 

A közösségben rendszerint elkapott felsőlégúti be-
tegségek ugyan valamilyen szinten megelőzhetők, 
azért számítani kell arra, hogy  az első időkben 
ezek gyakrabban előfordulnak majd. Szintén tipi-
kus, hogy közösségben időnként végigsöpör egy-egy 
fertőző gyermekbetegség. Ha a gyerkőc nem kapott 
védőoltást, akkor szinte biztos, hogy átesik rajta, ez 
kivédhetetlen. Ha a szülők ilyet tapasztalnak, ak-
kor a gyermeket nem szabad közösségbe vinni, és 
nem csak az ovit kell ilyenkor elkerülni, de fertőző 
gyermekbetegséggel a gyerekorvoshoz sem szabad 
bevinni a gyerekeket, hanem a többi gyerek érde-
kében fel kell hívni az orvost, aki ilyenkor otthon 
fogja megvizsgálni a beteget, és megmondja, mikor 
mehet újra közösségbe. A beszoktatás előtt érdemes 
beszélgetni vele, értékes tippeket és tanácsokat ad-
hat a felkészüléssel, megelőzéssel kapcsolatban.

közösségi
betegségek
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TARTOzékOk: flexibilis szipka, 

szívócső, 
praktikus textilzsá

k a 

tároláshoz, uSB töltőkábel, haszná-

lati utasítás, or
rspray, tisztí

tó kefe

AzONNAlI MűködéS

Néhány másodpercen 
belül használható, elekt-
romos motorral műkö-
dő elefántos orrszívó.

HIgIéNIkuS

A szipka és a szívócső 
könnyen tisztítható 
forrásban lévő vízben 
vagy mikrohullámú 
sterilizáló edényben.

ENERgIATAkARékOS

korszerű li-Ion akku-
mulátorával kb. 180 
percig használható 
egyetlen feltöltéssel.

BIzTONSágOS

könnyű, egyszerűen 
kezelhető, nem okoz 
fájdalmat vagy kelle-
metlenséget.

kéNyElMES

Bárhol kön
nyen használható, 

nincs szükség 
porszív

óra a 

használatáh
oz. 

Egysze
rűen 

tölthető bármilyen eszkö
z-

ről, am
inek uSB csatla

kozója
 

van. Egysze
rűen szállí

tható.

a dr. Benny orrszívó előnyei

használatkor figyelj a következőkre: 
A dr. Benny elektromos orrszívó csak úgy képes a megfelelő szívóerőhöz szükséges vákuumot elő-
állítani, ha a gyermek egyik orrlyukát a dr. Benny orrszívó szívócsövével, míg a másikat a kezünkkel 
fogjuk be. Továbbá fontos, hogy az orrszívás ideje alatt a gyermek csukva tartsa a száját. Ha ez 
nem sikerül, akkor csökken az orrszívó hatékonysága, és nem biztos, hogy ki fogjuk tudni szívni a 
váladékot az orrból. 

leteszteltük
dr. benny elefántos orrszívó
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babyono kézi Mellszívó

magazin ár:
7.990 Ft

- könnyen és hatékonyan fejhető le a maradék anyatej
- ergonómikus kialakítás: jobb- és balkezesek számára 
  is kényelmes
- 150 ml-es cumisüveggel és talppal
- adapterrel egyszerűen csatlakoztatható 
  széles nyakú cumisüvegekhez is
- könnyen összeszerelhető és tisztítható

vITATHATATlAN, HOgy A BABák SzáMáRA A lEgIdEálISABB Táplálék Az ANyA-
TEj, éS A lEgjOBB MódjA A TápláláSNAk A SzOpTATáS. ANyA éS gyERMEkE  
közöTT ERőS lElkI kApcSOlATOT AlAkÍT kI, Így Az ETETéS NEM cSAk A fIzIkAI 
SzükSéglET kIElégÍTéSE lEHET, HANEM Egy külöNlEgES, öSSzEBújóS élMéNy, 
AMI cSAk A MAMáé éS A BABáé. 

34 ETETéS



babyono zselés hűtőrágóka

babyono Mikrós sterilizáló 
zacskó (5 Db)

babyono elDobható 
Melltartóbetét (50+10 Db)

magazin ár:
1.690 Ft

magazin ár:
1.790 Ft

- csökkenti a fogzási fájdalmat
- masszírozza a baba ínyét
- hűthető
- BpA-mentes
- több színben és mintával

- egyszerű, biztonságos és gyors
- minden tasak 20 alkalommal 
  használható
- sterilizálhat benne cumisüveget, 
  mellszívót, apró játékokat is
- a sterilizálási folyamat ideje a 
  beállított teljesítménytől 
  függően 1,5-5 perc
- egységára: 338 ft/db

- nagy nedvességfelvevő képességű, diszkrét, extra széles betét
- ragasztócsíkkal a melltartóhoz rögzíthető
- egyesével csomagolva, 50+10 db/csomag, egységár: 29,83 ft/db

magazin ár:
490 Ft

Mégis előfordulhat, hogy szükség 
van a fejésre. Ez lehet azért, mert 
a mamának sokkal több teje van, 
mint amennyire a babának szük-
sége van, és muszáj fejni, hogy ne 
alakuljon ki mellgyulladás. lehet 
viszont azért is, mert sor kerül uta-
zásra, vagy az édesanya visszamegy 
dolgozni. 

MIlyEN kéSzülékET éRdEMES 
válASzTANI?

Ha csak a tejelválasztás beindulása 
miatt vásárolsz mellszívó készülé-
ket, akkor kézi mellszívót érdemes 
választani, mert ideális esetben a 
használat után beáll a kereslet és 
kínálat egyensúlya. Ha kevés tejed 
van, akkor ideális lehet a kézi ké-
szülék.

Sok tej esetén kézi mellszívóval na-
gyon sokáig tart a fejés, így ilyenkor 
érdemes beruházni egy elektromos 
készülékre is. Az ilyen típusú ké-
szülékek előnye, hogy gyorsabban 
megy a lefejés és semmi más dol-
god nincs, mint tartani a melledet, 
esetleg masszírozni. Ezeknél lehet 
állítani a szívás erősségét, így min-
dig a számodra legkényelmesebbel 
végezheted az anyatej kinyerését. 
Hátránya, hogy hangosabbak, mint 
a kézi mellszívók.

problémás lefejés esetén vagy ak-
kor, ha egyik típus sem váltotta be 
a reményeket, akkor érdemes bé-
relni kórházi mellszívó készüléket 
a bababoltban. Ennek előnye, hogy 
vele igazán kényelmesen és profin 
tudod megoldani a fejést és csak 
addig kell tárolni, amíg valóban 
szükséged van rá. Hátránya, hogy a 
bérelt mellszívókhoz is van néhány 
alkatrész, amelyet a higiénia bizton-
sága kedvéért neked kell megvásá-
rolnod.
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Adventi kAlendárium

Bár a legtöbb embernek erről a két szóról a boltban 
kapható csokis naptárak jutnak az eszükbe, mi bát-
ran álljunk neki, és készítsünk a gyerkőcök számára 
egy egészségesebb, és sokkal izgalmasabb ajándé-
kokkal teli kalendáriumot. 

Hogy mire is lesz szükségünk? Egy hosszabb ma-
dzagra, amit kifüggesztünk a lakás két tetszőleges 
pontjára. vigyázzunk, hogy ne lehessen nagyon 
könnyen elérni, nehogy a kis kópék könnyen ki 
tudják csempészni a meglepetéseket. vásároljunk 
be sima papírzacskókat (amiben a pékáruk szok-
tak lenne, csak kisebb méretben), majd számozzuk 
meg őket. Töltsük meg a kiválasztott apróságokkal: 
aszalt gyümölcsök, apró édességek, gyümölcsök, ki-
sebb játékok, majd csipeszek segítségével tegyük fel 
a kikötött madzagunkra. és már készen is vagyunk. 
ugye, hogy nem volt ördöngösség?

Hógömb

A hógömbök a világ legaranyosabb ajándékai. Bár 
igazából nem sok valódi hasznuk van, valahogy 
mégis el tudja varázsolni az embert a benne lát-
ható táj, főleg, ha azt még saját kézzel is készítet-
tük. Nem kell hozzá más, csak gyorsan száradó, 
vízálló ragasztó, egy kis figura (amit a hógömb 
közepére helyezünk), csillámpor akár több színben 
és formában is, egy jól záródó kis méretű befőt-
tesüveg és víz. Első lépésként alaposan tisztítsuk 
meg az üveg tetejét. Majd a fedő belső oldalá-
nak közepére óvatosan ragasszuk be a kis figurát.  
Hagyjuk elegendő időt száradni. Amint megragadt, 
az üveget töltsük meg jó sok csillámmal, majd óva-
tosan öntsük fel vízzel. óvatosan a figurával meg-
ragasztott fedőt illesszük a befőttes üvegre, és jól 
csavarjuk rá. fordítsuk meg, és óvatosan rázzuk 
meg az elkészült hógömbünket. 

kArácsonyfAdísz

A gyerekek gyorsan nőnek, ezért érdemes minden 
karácsonykor megörökíteni, hogy mennyit fejlőd-
tek. Erre a legalkalmasabb a kézlenyomatos kará-
csonyfadísz készítése, főleg akkor, ha minden évben 
más színben pompázik a fánk. vegyünk meg egy 
nagyobb méretű, matt felületű karácsonyfadíszt. 
fontos, hogy mindig a gyermek kezének méreté-
hez válasszunk méretet. pici kezekhez elég a kisebb 
gömb is. kreatív és bababoltokban kapható bababa-
rát festék, amit bátran felkenhetünk a picik kezére, 
nem lesz tőle semmi bajuk. válasszuk ezeket, majd 
kenjünk be vele a csöppség kezét vagy ujját. óva-
tosan nyomjuk rá a pici mancsokat a gömbre, majd 
hagyjuk megszáradni. csillámmal még szépíthetünk 
rajta, de a kézlenyomatos gömb is nagyon fog tet-
szeni a nagyiéknak. 

kreAtív kArácsonyi dekoráció
A lEgNAgyOBB öRöMüNkRE MOSTANáBAN újRA dIvATBA jöTTEk A kézzEl kéSzÍTETT TáRgyAk. 
BáR NEM MINdENkI SzERETI A „cSINáld MAgAd” dOlgOkAT, MI MégIS IgyEkSzüNk NéHáNy ApRó 
öTlETET AdNI AzOk SzáMáRA IS, AkIk kREATÍvABBAN SzERETNéNEk A kARácSONyRA HANgO-
lódNI. NEM kEll félNI, Az öTlETEINk EgySzERűEk lESzNEk, AMIkET BáRkI MEg Tud vAlóSÍTANI.



mindenütt, ahol csak baba van

MOSÁS

BŐRGYÓGYÁSZATILAG TESZTELT

NIKKELTESZTELT

MosasUtazas

Etkezes
6 hó – 3 év

Székmagasító ülőke utazáshoz, étterembe, 
vendégségbe. Hordozható kézben és vállon is. 
A termék súlya csupán 2 kg. 
A székláb magassága állítható, 
bármilyen asztalnál használható. 
A rögzítő pántokkal fixáljuk a székhez. 

- 3-pontos biztonsági öv az ülésben
- a tálca 3 fokozatba állítható 
- a tálca levehető

Több színben kapható.
MAGAZIN ÁR: 

8.990 Ft

Mosószer 
Aloe Verával 1,5 liter

Hippoallergén – érzékeny 
bőrön dermatológiailag 
tesztelt. 
Színezőanyag-mentes. 
Babapúder illat. 
27 mosáshoz elegendő. 
5 liter vízhez kell 
egy kupakkal.

MAGAZIN ÁR: 
1.990 Ft

Lágyító öblítő koncentrátum 
750ml

Finom babapúder 
illat. Antisztatikus. 
90%-ban 
biológiailag 
lebomló. 
Hígítva 4 liter. 
5 liter vízhez kell 
egy kupakkal.

MAGAZIN ÁR: 
790 Ft

Gyermekülés

15-36 kg-ig 
3,5-12 év
ECE R44/04
IsoFix csatlakozású, 
de Isofix nélküli 
autókba is beköthető! 

- Háttámla 10 magasságba állítható
- Oldalszélesség több fokozatba állítható
- 4 relax pozícióba dönthető
- Légáteresztő, mosható huzat  
- Tartozék: pohártartó

Több színben kapható.

MAGAZIN ÁR: 
49.990 Ft



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

thermobaby 
cumisüveg 
Melegentartó

dr. brown’s merev 
spatulakanál

magazin ár:
1.990 Ft

comfortfit™ szívófej, pontosan illesz-
kedik, ezért hatékonyabb. közvetlenül a 
cumisüvegbe fejhet, természetes hullám-
vonalú etetőcumija segít fenntartani a 
bevált szoptatási módot. Easy Express™ 
ergonomikus, könnyed kar. 

egyszerű, könnyű használat, 
tisztítás és összeállítás.

stiMuláló és fejő MóD a nagyobb tejleaDásért

magazin ár:
10.990 Ft

japán technológia, két 
választható fázissal:
Stimuláló fázis - kis 
szívóerejű, rövid, 
gyors szívás, beindítja 
a tejadó reflexet.
fejő fázis – lassabb, 
mélyebb, ürítő szívá-
sok a maximális tejle-
adás érdekében.

lansinoh 2 fázisú kézi 
Mellszívó

- az egyenes vég megkönnyíti a 
  pép kikanalazását a tányérból
- kézre álló forma
- 2 darabos, egységár: 345 ft/db

poliészterrel szigetelt termosz nagyméretű 
és mosható védőburokkal. A szabványos mé-
retű üvegeket melegen vagy hidegen tartja. 
A szigetelt termosz ideális sétára, utazásra, 
gyorsan nélkülözhetetlenné válik.

magazin ár:
690 Ft

38 ETETéS

A termosz a cu-
misüveget és az 
ételtárolót nem 
tartalmazza.





A kizárólag szoptatott babáknak a 
6. hónap betöltése után szükséges 
vitamindús pótlás adása. A vita-
minokhoz lehetőleg természetes 
forrásból jusson hozzá a pici, mert 
az ételekből csak annyit vesz fel a 
szervezete, amennyit kell. Sokkal 
eredményesebben védekezik a picik 
rendkívül gyorsan fejlődő szerveze-
te a betegségek ellen, ha megfele-
lő a vitaminbevitel. felfedezésük 
sorrendjében a legfontosabbak a 
c-vitamin, majd az A és d-vitamin, 
a k-vitamin, E-vitamin és végül a 
B-vitamin. 

TERMéSzETES 
vITAMINfORRáSOk
zöldségek, főzelékfélék közül főleg 
a zöld levelesek nagyon magas vita-
mintartalmúak. Ilyen például a spe-
nót, a fejes saláta, a káposztafélék. 
Igen hasznos a brokkoli, kelbimbó, 
zöldborsó, zöldbab, karalábé, répa, 
zeller, zöldség, sütőtök, tökfélék, 
cékla, paradicsom és a burgonya. 

gyümölcsök közül a magyar idény-
gyümölcsök a legfinomabbak és 
leghasznosabbak pl. az alma, kör-
te, őszibarack, kajszibarack, fekete 
ribizli, málna, szőlő, szilva, dinnye, 
áfonya. de nagyon előnyös a banán, 
kivi, citrusfélék fogyasztása is, ami-
kor már életkorilag megengedett.

A különböző húsok, a belsőségek, 
főleg a máj, a halak és a tojás is igen 
sok hasznos fehérjét, speciális zsí-
rokat és vitaminokat tartalmaznak. 
A gabonafélékre is szüksége van a 
csecsemőknek, így például barna 
kenyérre, hántolatlan rizsre, stb. 
Száraz hüvelyesekre ritkán gondol-
nak a szülők, pedig a bab, a lencse 
is igen jó tápanyagforrás. Nagyon 
szeretik a babák a gesztenyét és 

egészségesen 
tápláld a BaBát
a vitaminok az élethez, a növekedéshez, a 
sejtek működéséhez elengedhetetlenek. a 
csecsemők szervezetének még „meg kell 
tanulniuk” a betegségeket, mert védtelen 
immunsejtjeik akkor tudnak „munkába áll-
ni”, amikor már másodszor találkoznak a 
kórokozóval. 

40 ETETéS



az avokádót is. lehetőleg nyersen adjátok azokat 
a zöldségeket, amit lehetséges. A párolást próbál-
játok megkedvelni, mert sokkal kevesebb hasznos 
vitamin vész el. Természetesen a főzés és sütés is 
alkalmazható.

kiegészítő táplálásra 6 hónap feletti babák etetésé-
hez bevált a mamáknak és a babák is nagyon szere-
tik a szilikon etetőhálót. Használatával csecsemőtök 
élvezheti a természetes ízeket és a szilárd ételek, 
magos gyümölcsök előnyeit is a fulladás veszélyének 
kizárásával. Tehettek a hálóba friss gyümölcsöket, 
zöldségeket, de pároltat vagy főttet is. Melegen is 
etethetitek belőle a babát, akár főtt hússal, hallal is, 
mert nem kell aggódnotok, hogy megakad az étel a 
torkán. Babakekszet, kiflicsücsköt is betehettek az 
etetőhálóba, mert a baba nyálával pépet képezve ki-
rágcsálja belőle, ami nagyon jót tesz a fogainak is. 
Hűtött, de soha nem fagyasztott gyümölcs a fogzási 
fájdalmak megnyugtatására is szolgál. 

Az egészséges bébitáplálás kihatással van gyermeke-
tek egész életére!

csetneki julianna - szülésznő, szakértő

clevaMaMa etetőháló 
(szilikon) 1 Db Póthálóval

magazin ár:
1.990 Ft

A BABák élvEzHETIk Az EgéSzSégES, TERMéSzETES ÍzE-
kET, A SzIláRd éTElEk ElőNyEIT A fullAdáS vESzélyE 
Nélkül.

Tehetsz a hálóba friss 
gyümölcsöt, zöldséget, de 
pároltat, vagy főttet is. 
A hús, a hal és a keksz 
etetésének is ideális esz-
köze. A tartós szoptatást 
is támogatja, nem zavarja 
meg a csecsemő szopási 
kedvét, készségét!  A fog-
zási fájdalmat is csökken-
ti, ha hűtött gyümölcsöt, 
zöldséget teszel bele.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2015. november 1-től december 31-ig érvényesek.
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Az újságban szereplő árak 2015. november 1. és december 31. 
között érvényesek, 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 figyelembe, 
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.



therMobaby cuMisüveg Melegítő

magazin ár:
2.990 Ft

ajánlott fogy. ár:
11.990 Ft

MoMert baba- és gyerekMérleg

dr. brown’s szélesnyakú 
ajándékszett

BABAMéRlEg:
- súlykülönbség kijelzése funkcióval
- 10 grammos osztás
- jelzi a túlterhelést és 
 az elemek merülését
- nagyméretű lcd kijelző
- 20 kg-ig használható

gyEREkMéRlEg:
- 50 kg méréshatár 
- mechanikus 

most együtt:
12.990 Ft

- univerzális melegítő, ami 
  mindenféle cumisüveghez 
  használható
- autós töltővel is rendelkezik, 
  így utazás közben is használható
- egyszerű és praktikus használat

42 ETETéS

- a szett tartalma: 1 db 240 ml-es széles nyakú  cumisüveg 
(1-es etetőcumival, tisztítókefével), 1 db prevent játszócumi 
0-6 hónapos babák számára,  1 db cumilánc
- 4 színben kapható




