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Boltunk

Köszönjük Anyukák, hogy vagytok nekünk!

Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!



A Maxi-Cosi Pebble és a 2wayPearl gyerekülésekkel a 
gyermekek legalább 4 éves korukig hátrafelé néző irányban 
ülve utazhatnak. Mindkét gyerekülés könnyen használható, 
cserélhető, és a klikk-rendszernek köszönhetően kevesebb 
mint egy másodperc a gyerekülés ráhelyezése a 2wayFix 
bázistalpra. Nincs más teendő, mint élvezni az utazást!

Ez a 2wayPearl ülés az i-Size szabvány szerint készült, 
ezáltal a legbiztonságosabb választás. 

Élvezd az új életed!

Olykor az a biztonságosabb,
ha nem figyelheted őket…

  

Új 
2wayFamily

Nyújtsd gyermekednek a legnagyobb biztonságot, 
ültesd 4 éves korig hátrafelé néző pozícióba!

Még több információ: 
www.maxi-cosi.com/2wayFamily
Forgalmazza: Babycare International Kft.
1113 Budapest, Daróci út 1-3.

Pebble 2wayPearl

születéstől akár 4 éves korig
2wayFix

hátrafelé néző irány
12 hónapos korig

ISOFIX

hátrafelé néző irány
6 hó – 4 éves korig

menetiránynak megfelelő 
ülésirány 15 hónapos kortól
akár 4 éves korig

Tudj meg többet az új i-Size szabványról: 
www.maxi-cosi.com/i-Size
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Az újságban szereplő árak 2014. május 1. és június 30. között érvé-
nyesek, forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglal-
nak. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékek 
műszakilag,  ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az esetleges 
helyesírási, ill. nyomdahibákért nem tudunk felelősséget vállalni. Kér-
jük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek 
az ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos terve-
zésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet követ-
keztében már az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük 

szíves elnézésedet.

Kedves Olvasó!

a Szerkesztő

Amikor ezt a levelet írom Neked, még csak 
március végét írunk, de mire olvasod a maga-
zinunkat, már bőven nyár van. Szinte észre-
vétlenül telt el újabb két hónap, és túl a nyu-
szin, a tavaszi virágzáson máris itt a nyár, és 
készülünk a meleg napokra.

Az év egyik legszebb időszaka a május és a 
június, hiszen a család minden tagját megün-
nepeljük ilyenkor. Kezdődik az anyák napjával, 
majd folytatódik az apák napjával és a gyerek-
nappal, így a nyár eleje igazi családi fesztivál 
lehet. 

Mi ebből az ünneplésből idén az apukákat 
emeltük ki, hozzájuk szólunk a számomra leg-
kedvesebb írással, de ünnepeljük az anyákat, 
nagyikat, nagyapákat, keresztszülőket, és nem 
utolsósorban a gyerkőcöket is.

Megkértük szakértőinket, hogy avassanak be 
a mellszívók rejtelmeibe, és meséljenek egy 
kicsit részletesebben a babaelsősegélyről, de 
olvashatsz a veszélyes növényekről is – mert a 
kicsik mindent meg akarnak kóstolni – , szóba 
kerül a fogzási fájdalom, és válaszolunk né-
hány olvasói kérdésre is a bababarát utazással 
kapcsolatban. 

A színes forgatagból most sem maradhat ki 
a recept rovat, ahol epres finomságokkal vá-
runk, és mint mindig, ezúttal is érdemes lesz 
átlapozni a magazint, mert csodás dolgokkal 
készültünk az apróságok számára
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Vásártér
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magazin ár:
5.990 Ft

taf toys KooKy arch 

Cikkszám: 11265

taf toys 
Jitter rattles

taf toys Busy Pals

magazin ár:
1.990 Ft
Cikkszám: 10555

magazin ár:
990 Ft

Cikkszám: 11145

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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magazin ár:
4.990 Ft

magazin ár:
13.990 Ft

magazin ár:
790 Ft

marKo disney 
JátéKsátor

caretero alfa sPort BaBaKocsi

BaByono szülés 
utáni Betét 10 dB

- nincs szükség összeszerelésre, és egy 
  mozdulattal kinyitható
- légáteresztő anyagból készült
- több mintával kapható, a minták boltonként 
  eltérhetnek

- könnyű és erős vázszerkezet
- állítható háttámla 
- fixálható bolygókerekek elöl
- levehető karfa
- 5 pontos biztonsági öv
- nagy kupolatető betekintőablakkal
- könnyen kompakt méretűre csukható
- 15 kg-ig használható
- több színben kapható

- extra nedvszívó képesség
- szagsemlegesítő
- légáteresztő felület
- puha, bőrbarát anyagból
- ultra vékony
- szülés után ideális
- Egységár: 79 Ft/db

Vásártér

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

neKed
aJánlJuK

szeretettel!



Aktuális
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A fogzási időszakban a csöppségek 
táplálkozása megváltozik. Gyakori 
tünet a meglazult széklet, ilyenkor  

a babapopsinak is fokozott védelemre 
van szüksége. Most a két problémára 

együttes megoldást kínálunk!

A két termék együtt most csak 1999 Ft*!
*magazin ár

Természetes válasz fogas kérdésekre.Varázslatosan finom ápolás

 /szeressokosan

Boldog babákat  
éjjel-nappal!

A kicsi rendszeres foglalkoztatásával, játékkal elterelheti a figyelmét a folyamatos fájdalomról és feszítő érzésről. 
A babák szívesen rágcsálják textilpelusukat ilyenkor. Áztassuk be a ruhát hi-
deg kamillateába, így a rágcsálás során megnyugtathatja a pici gyulladt ínyét. Szin-
tén hatékony gyulladáscsillapító, ha langyos kamilla- vagy zsályalevél teát adunk a babának. 
Az erre a célra kifejlesztett behűtött rágókák is hasznosak lehetnek a tünetek kezelésében. 
Sokat segítenek a helyi fájdalomcsillapító gélek és zselék, mint a Dologel, melyek a fájó területbe masszí-
rozva gyorsan enyhülést hoznak. Helyi érzéstelenítésre gyakran praktikus okból is szükség van, például ha 
pici a fogfájására hivatkozva nem akar enni.

A csecsemőkori fogzás
Fogzás alatt a tejfogak előbújását értjük, amely leg-
többször 6-7 hónapos korban jelentkezik először, de 
ez egyénenként nagyon változó lehet. Egyes babáknál 
már 3-4 hónapos korban megjelenhetnek az első fogacs-
kák. Meg kell különböztetni a fogzást és a fog áttörést. 
Egy-egy fog áttörése 4-7 napig tart, míg a maga a fogzás 
folyamata 12-14 hónapos korig folyamatosan zajlik és 
általában 2,5-3 éves korra fejeződik be teljesen.

Elsődleges tünet a fájdalom és az 
állandó feszítő érzés 
Álmatlanság és nyűgösség 
Folyamatos rágás 
Gyengébb immunrendszer, ami főleg 
a rágás miatt gyakran a szájába kerülő 
nem steril tárgyaknak köszönhető 
Enyhe hőemelkedés 
Nyálfolyás 
Étvágytalanság 
Meglazult széklet

A csecsemőkori fogzás tünetei: 

Mit tehet a mama?

- 6-7 hónapos korban: négy metszőfog 
- 7-9 hónapos korban: további négy metszőfog 
- 10-14 hónapos korban: négy kisőrlő 
- 15-18 hónapos korban: négy szemfog 
- 24-36 hónaposan: négy nagyőrlő

A fogak előbújásának a sorrendje 
a következőképp alakul:



Játék
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A fogzási időszakban a csöppségek 
táplálkozása megváltozik. Gyakori 
tünet a meglazult széklet, ilyenkor  

a babapopsinak is fokozott védelemre 
van szüksége. Most a két problémára 

együttes megoldást kínálunk!

A két termék együtt most csak 1999 Ft*!
*magazin ár

Természetes válasz fogas kérdésekre.Varázslatosan finom ápolás

 /szeressokosan

Boldog babákat  
éjjel-nappal!



Játék
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little tiKes
5:1 BaBatornáztató

magazin ár:
14.990 Ft

- 0-3 éves korig
- 5 féle dallamot játszik
- forgatható játékpult
- 5 különböző játékmód a baba 
  növekedését követve
- activity gombok: aktiválják a zenét 
  és villogó fényeket
- mozgásérzékelővel a baba számára

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy jó játék az, ami a 
baba és a gyermek számára a korának megfelelően felfe-
dezésre, tapasztalatgyűjtésre alkalmas, egyszerre több ér-
zékszervet megdolgoztat. Biztonsági szempontból viszont 
az alábbiakra érdemes figyelni!

Fontos, hogy semmiképpen se tartalmazzon kismé-
retű, lenyelhető részeket, mert ezek akár fulladást is 
okozhatnak.

Ne legyenek rajta éles szélek, melyekkel megvághatja 
magát a gyerkőc.

Mindig ellenőrizzük a termék összetételét, hogy a rajta 
lévő festék ne legyen oldékony, és semmiképpen ne 
legyen mérgező.

Ügyeljünk arra, hogy a játékon ne legyenek hosszú 
madzagok és kötelek, amik esetleg a gyermek nyakára 
tekeredhetnek.

Ha lehet, megbízható helyről vásároljuk, hogy ha valami 
probléma van a termékkel, tudjunk hová fordulni.

Érdemes strapabíró játékokat keresni, amit a gyerekek 
akár több évig is tudnak használni. 

Milyen a jó játék?



Játék
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nyuszi jármű

támlás, dudálós hinta

Kis homoKozó Készlet

BaBymix Plüss BaBa
készségfejlesztő

babyono szundikendő

magazin ár:
2.290 Ft

magazin ár:
1.790 Ft

- a baba segítségével a kisgyer-
mek megtanulhatja  a gomb, a 
cipzár, a patent, a fűző, a tépő-
zár és az övcsat használatát

- bababarát plüssből készült
- vidám, színes anyagok és minták
- segít az elalvásban

KariKa doBáló

magazin ár:
2.490 Ft

magazin ár:
890 Ft

- célbadobó játék elsősorban 
  kerti használatra 

- 5 részes készlet 
  kisvödörrel
- lapáttal, szitával 
  és két formával

- kicsúszásgátlós bébihinta dudával
- 2 éves korig

magazin ár:
1.990 Ft

- a kismotorok nyuszis testvére
- hagyományos, lábbal hajtható bébijármű
- 2 éves korig

magazin ár:
590 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.



Utazunk
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nania Beone hordozó

nania Befix autósülés

nania dream 
ülésmagasító
- 25-36 kg-ig használható

magazin ár:
11.990 Ft

- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla
- levehető huzat

magazin ár:
3.990 Ft

magazin ár:
10.990 Ft

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

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.



Játék Játék

A tavasz és a nyár , de még az ősz eleje is azt jelenti, hogy men-
ni kell kifelé, az ember vágyik a szabadba. A gyerekekkel sincs 
ez másképp, csak ők máshogy értelmezik a természetet, mint 
a felnőttek. Tombol bennük a kíváncsiság, mindent meg kell 
tapogatni, szagolni, kóstolni. Mindenhol színes növények, illa-
tos virágok, érdekes formájú levelek vagy bogyók vannak, ezek 
mind-mind arra csábítják a kicsiket, hogy megkóstolják őket.

Mérgező növények… 
ehető? Nem ehető?

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a növényeknek 
igen nagy része mérgező, ha a szervezetbe jut. Nem 
gondolnánk, de a kertünk is tele lehet veszélyes szép-
ségekkel, amikre oda kell figyelni, ha a gyerekek kint 
játszanak. Érdemes kicsit alaposabban utána nézni an-
nak, hogy mely növények mérgezőek (pl. maszlag, ma-
gyal, leander, tiszafa, kikerics, gyűszűvirág, gyöngyvirág, 
aranyeső, csak hogy néhányat említsünk), és kerülni 
ezek ültetését. Hiába szépek, egy mindenre kíváncsi 
gyerekre akár halálos veszélyt is jelenthetnek. Az in-
ternet a segítségünkre van, használjuk információgyűj-
tésre! És ami még ennél is fontosabb, hogy a gyerekek 
minél hamarabb legyenek felkészítve, hogy megértsék, 
csak azokat a növényeket szabad megenni, ami már a 
konyhában van, megfelelően előkészítve.

Kirándulások alkalmával nagyon fontos, hogy soha, sem-
milyen gombát ne engedjünk leszedni és megenni a gye-
rekeknek, és ez vonatkozik a felnőttekre is, mert csakis 
szakértő által bevizsgált gombát szabad fogyasztani.

Ha külföldi nyaralásra kerül sor, és olyan ország a célál-
lomás, aminek a növénykultúrája számunkra ismeretlen, 
csakis megbízható helyen vásárolt növények kerüljenek 
a salátákba, és lehetőleg a gyerekek se szedjenek csokrot 
vagy gyűjtsenek bogyókat, mert azok előbb-utóbb kós-
tolásra csábítják őket.

Soha ne tévesszük szem elől a gyerekeket, és ha mégis 
azt tapasztaljuk, hogy ismeretlen vagy mérgező növény-

ből ettek, azonnal hívjunk orvost.
11



Utazunk
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magazin ár:
16.990 Ft

magazin ár:
3.290 Ft

magazin ár:
790 Ft

magazin ár:
9.990 Ft

fisher- Price Beline 
autósülés

nania Basic autósülés

BaByono nyaKPárna

autós bili fedővel

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

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

- kényelmessé teszi az utazást a biztonsági ülésben
- elalváskor biztosan tartja a gyermek fejét
- puha anyagból készült

magazin ár:
1.990 Ft

- higiénikus fedővel

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- hengervázas babakocsikhoz ajánlott
- megszűri az ultraibolya sugárzást
- 3 ponton állítható dőlésszög
- hengervázas babakocsikhoz ajánlott 

fillikid napernyő
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cam combi Tris
multifunkciós babakocsi

Kiegészítők:

magazin ár:
104.990 Ft

- esernyőre csukható
- stabil váz dupla kerekekkel
- központi fék
- bölcsőként is használható, 
  hintáztatható mózeskosárral
- biztonságos autósüléssel
- megfordítható sportrésszel
- lábzsákkal
- praktikus pelenkázótáskával

mózeskosár, sportrész, Bye-bye hordozó, lábzsák, 
naptető, esővédő, bevásárlókosár, pelenkázótáska

Válaszd a már bizonyított, 
mindenki által kedvelt klasszikusunkat, 
ami új színekben tér vissza!



Utazunk
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graco contour electra 
vibe utazóágy

magazin ár:
35.990 Ft

MivEl TuDNÁM lEKöTNi A GyErEKEiM FiGyElMÉT A 
hoSSzAbb uTAzÁSoK AlATT?

A textilpelenka mellett (vannak, akik inkább ezt használ-
ják) többféle árnyékolóból is választhatsz már. A legegy-
szerűbb az úgynevezett pop-up (vagyis magától kinyíló, 
hajlékony dróttal merevített, tapadókorongos) árnyékoló, 
ezt egyszerűen az üvegre kell nyomni a tappancsokkal. ha 
viszont szabályozhatót szeretnél, akkor válassz árnyékoló 
rolót, amelyet nem kell teljesen kihúznod, így árnyékol, a 
gyermeked mégis nézelődhet, mert alatta kilát. ha a sofőrt 
nem zavarja, és szükség van rá, akár a hátsó szélvédőre 
is tehetsz árnyékolót, mely a pop-up-hoz hasonló, csak 
nagyobb területű.

A bAbÁM SzEMÉT NAGyoN zAvArjA A NAp-
SÜTÉS uTAzÁS KözbEN. pElENKÁvAl próbÁl-
TuNK ÁrNyÉKolNi, DE NEM Az iGAzi. Mi A 
lEGjobb MóDSzEr?

Ha utaztok, mindig legyen az autóban könyv, gyerekmagazin, 
kártya, így a meseolvasás egy darabig biztosan elűzi az unalmas 
perceket. Érdemes még otthon felkészülni néhány játékkal (szá-
moljunk piros autókat, kutyusokat, ki lát több biciklit), és ezeket 
előhúzni a tarsolyból. A mondókázás is remek unaloműző, végső 
esetben pedig (ha van készülék az autóban) előkerülhet egy-két 
válogatott mesefilm.

- otthon és utazáshoz is praktikus 
- 6,5 kg-ig használható bölcsőbetét,  
  amely megemeli a fekvőfelületet 
- forgójáték puha figurákkal
- praktikus hordtáska
- könnyen kompakt méretűre csukható
- 2 sebességű rezgő segít megnyugtatni 
  a babát 
- pelenkázólappal
- kerekekkel a könnyebb mozgatás 
  érdekében
- stabil szerkezet
- kinyitva 103 x 73 x 91 cm

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.



Játék
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Kérdezz – felelek

filliKid utazóágy

magazin ár:
9.990 Ft

A lÁNyuNK NAGyoN izzADóS, ÉS NyÁroN A 
GyErEKÜlÉSbEN SzENvEDÉS lEhET NEKi Az 
uTAzÁS. vAN ErrE vAlAMi MEGolDÁS?

A gyerekülésekre a legtöbb bababoltban vásá-
rolhatsz 100% pamutból készült nyári huzatot, 
amely a gyermek bőrét is óvja, és az üléshuza-
tot is megvédi, levegőzik, kellemesebb érzés a 
bőrnek, és a gyermek kevésbé izzad. 

A gyerekülések huzata a biztonsági rendszer 
része, aminek tűzgátlónak is kell lenni, így 
sajnos nem megoldható, hogy tiszta pamut 
legyen, de a gyártók általában lélegző anyagból 
készítik az üléseket. 

Ha ez is kevés, érdemes egy huzatot vásárolni, 
amelyet könnyű mosni, szellőztetni. Nyári uta-
záskor lehetőleg többször álljatok meg, hogy a 
gyermeknek se legyen kényelmetlen, és felléle-
gezhessen.

- 60x120 cm
- könnyen tisztítható
- táska formájúra csukható

Amit viszont soha nem szabad: a 
gyerekülésbe ne tegyetek olyasmit 
(törölköző, pamutpléd), ami nem 
tartozéka, mert azok használatával 
nem garantálható a gyermek biz-
tonsága.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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mam starter cuP 
ivópohár 150ml

mam sPort’s cuP
ivópohár 330ml

mam learn to drinK
ivástanuló pohár

magazin ár:
1.590 Ft

magazin ár:
1.390 Ft

magazin ár:
1.290 Ft

- levehető fogantyúkkal az apró kezeknek 
- csepegésmentes szeleppel
- puha ivócsőrrel

- a puha ivócsőr megkönnyíti az átállást a pohárra
- csepegésmentes szeleppel
- könnyen tarható
- stílusos dizájn

- automatikusan nyílik
- szabad folyás szelep nélkül
- csúszásgátló felület
- egyedülálló, íves forma

190 ml

magazin ár:
1.490 Ft
270 ml

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

A MAM minden korú baba számára a meg-
felelőt nyújtja és így az ivás-tanulást is meg-
könnyíti. A babák lépésről lépésre megtanul-
ják az átállást a szopásról vagy cumisüvegről 
a pohárra. Az összes MAM ivóedény BPA-
mentes és a baba számára biztonságos. Min-
den kezdet könnyű. A MAM formatervezői 
fejlesztőpedagógusokkal együttműködve ki-
fejlesztették az ideális első ivópoharat, majd a 
később használható biztonságos tanulópoha-
rakat, amelyek teljes mértékben alkalmazkod-
nak a legkisebbek szükségleteihez.
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Amikor a baba szopása hatékony, a tejképződés 
általában zavartalan. A tej kiürülésének nehézségei 
előfordulnak, ha a mama fél, aggódik, kimerült 
vagy fájdalma van. A szopni nem képes koraszülött, 
gyenge vagy beteg kicsik esetében különösen 
nehéz az édesanya helyzete. Retteg babája életéért, 
egészségéért. Tudja, hogy nagyon fontos a babának 
az anyatej, amit fejéssel kell kiürítenie. 

Fejni kell, hogy ne telítődjön túl a mell, ne pangjon 
az anyatej, mert az mellgyulladáshoz vezethet. 
Kevés tej esetén is rendszeres fejéssel, a mell minél 
gyakoribb kiürítésével fokozni lehet a tejtermelést.

A fejés könnyebbé és egyszerűbbé tétele érdekében 
fejlesztették ki a mellszívó készülékeket. Azokban 
az esetekben, ha a baba várhatóan rövid idő múlva 
tud majd szopni, tehát csak átmeneti problémáról 
van szó, jó megoldást nyújthat a kézi mellszívó. 

Kézi mellszívó sokféle van, olyat válasszanak, 
amely egyszerűen, hatékonyan, erőkifejtés és 
fájdalom nélkül, egy kézzel működtethető. Nem 
erőből szív, hanem speciális szilikon párnával 
ellátott szívófeje stimulálja a tejleadást. Néhány 
alkatrészből könnyen összeállítható, nincs 
sérülékeny eleme ami elromolhat. Nagyon lényeges, 

hogy a mell körkörös, a bimbóudvar felé történő 
masszírozása, „görgetése” a mellszívók használata 
esetén is megtörténjen. Eredményesebb a fejés, ha 
közvetlenül a szoptatás után végzik el. Figyelembe 
kell venni, hogy a két mell soha nem egyforma, így 
nem azonos a tejtermelés sem. Ne veszítsék el a 
türelmet, ha az első fejések alkalmával nem sikerül 
a fejés, vagy csak néhány csepp az eredmény. 

Nagy elektromos gépeket általában a kórházakban 
használnak, melyek esetenként igen erőteljesek. 
Nagyon fontos, hogy mindig steril legyen a mellszívó 
szívóharangja és tejgyűjtője, illetve minden 
alkatrésze, amelyik érintkezik az anyatejjel. Tartós, 
több hónapon át történő használatra az ilyen nagy 
teljesítményű gépek nem igazán javasolhatók, 
mert tapasztalatok szerint a mellbimbó sérülhet, 
és ez a szoptatás alatt fájdalmat okozhat.

A dupla elektromos mellszívó a legjobb, ha 
tartósan, kizárólag fejéssel kell kiüríteni a tejet. 
ilyen állapot, ha a baba kis súlyú koraszülött - főleg 
ha ikrek - vagy a szoptatás ideje alatt a mamának 
munkába kell állnia. A dupla mellszívóval való fejés 
a leghatékonyabb és leggyorsabb. Olyan mellszívót 
válasszon, amelyik használható egyes vagy dupla 
készülékként is. 

Milyen a jó Mellszívó?
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Két MuKödési 
fázisa van:

Első fázis a stimuláló, ami 
beindítja a tejleadást. Ez az 
üzemmód csak a fejlett, korszerű 
mellszívóknál van. 

Fontos, hogy amíg nem váltódik 
ki a tejleadó reflex, addig csak 
gyors, kis erejű szívásokra van 
szükség, ami nem okoz fájdalmat, 
nem roncsolja a bimbót. 

A második fázis a fejési, melybe 
mélyebb, erősebb szívás váltódik 
ki a maximális tejleadásért. 

A hatékony elektromos mellszívó 
számtalan egyedi beállítást tesz 
lehetővé, és utánozza a baba 
szopási mechanizmusát. 

Stimuláló szívófeje puha 
anyagból készül, ami biztonságos 
illeszkedést biztosít a mellhez. 
Nagyon fontos, hogy könnyen 
összeszerelhető és nagyon 
egyszerűen működtethető 
legyen.  

A mellszívó választásukat ne a 
design vagy az esetlegesen hozzá 
csomagolt cumisüveg szabja 
meg!

óriási munkát jelent az anyatej 
fejése, de semmivel nem 
helyettesíthető életkezdetet 
biztosítanak vele gyermeküknek.

Csetneki Julianna 
szülésznő, szakértő

lansinoh affinity Pro eleKtro-
mos dupla mellszívó + 4 db 
anyateJtároló

Clevamama babatörölköző 
+ hajmosó kanna

- hatékony és megfizethető
- stimuláló és fejő üzemmóddal
- három fejési ritmus és 8 szíváserősség választással

most együtt csaK:
39.990 Ft

most együtt csaK:
6.990 Ft

A törölköző a fürdetést biztonságossá teszi, mert mindkét kézzel tudja 
kivenni a babát a kádból. A hajmosó puha pereme megakadályozza, 
hogy a sampon és a víz a baba arcára folyjon. 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

+

+
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momert 6400 babamérleg 
+ 1760 infra fül és homlok-

lázmérő

momert 1704 autós és 
otthoni Cumisüveg 

melegítő

caretero Primus Kisasztalos 
etetőszék

Bel BaBy mell-
tartóBetét

magazin ár:
6.990 Ft

most együtt csaK:
13.990 Ft

magazin ár:
22.990 Ft

magazin ár:
690 Ft

- extra nedvszívó képesség
- légáteresztő felület
- puha, bőrbarát anyagból
- bőrgyógyászatilag tesztelt
- 30 db
- Egységár: 23 Ft/darab

- kisasztal + kisszék együttessé alakítható
- akár 3-4 éves korig is használható
- dönhető háttámla
- ötpontos öv és kicsúszásgátló
- levehető és mosható textilhuzat
- könnyű mégis stabil szerkezet
- állítható lábtartó
- több színben kapható

- osztás: 10 g 
- precíziós mérési rendszer
- súlykülönbség kijelzése funkció
- lCD kijelző
- súlyrögzítés és tára funkció
- automatikus kikapcsolás

- gyorsan melegít
- vízzel vagy víz nélkül is működtethető
- facsaró és etetőtál kiegészítők
- a beállított hőmérsékletet órákig képes fenntartani
- az önszabályozó rendszere gondoskodik a 
  beállított hőmérséklet megtartásáról.

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

+

- vízálló kivitelezés
- 1 mp mérési idő
- hangjelzés a mérés végén
- jelzés láz esetén
- kapacitás: 20 kg
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A Swing™ mellszívó az első kétfázisú, hordozható mellszívó. Okos találmány az
anyatej lefejésére. A készülék kis méretű és diszkrét használatra tervezték.
Szimulálja a baba stimulációs és táplálkozási szopását, így kevesebb idő alatt
több értékes anyatejet fejhetsz!
Akkor is hatékonyan használhatod, ha a babád egyáltalán nem szopik.
Európában az egyik legnépszerűbb készülék.

A Swing™ mellszívó mellé most egy DigiDuck digitális fürdővíz hőmérőt
csomagoltunk. Az ajánlat csak a készlet erejéig érvényes!

"A lefejt anyatej olyan, mint a folyékony arany."

Anyatejjel könnyedén

Swing elektromos mellszívó
Calma™ etetőfejjel és DigiDuckkal!

Számolj velünk! Magazin ár: 49.900 Ft
A fogyasztói ár boltonként eltérhet, az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

A Calma™ szoptatásbarát etetővel a
természeteshez közeli módon oldhatod
meg az anyatejes táplálást palackból is.
Nagyon jól utánozza az anyai mell
működését. A baba minden csepp tejért
megdolgozik, az etetés gyengéd és
természetes marad!
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Hozzávalók: 
- 1 csomag babapiskóta 
- 1 csomag epres pudingpor 
- 2 x ½ liter tej 
- 1 csomag vaníliás cukor 
- 2 evőkanál cukor 
- ½ kg eper

Melegíts meg ½ liter tejet, és keverd 
el benne jól a vaníliás cukrot. Végy 
egy kapcsos tortaformát, és az aljára 
tegyél egy réteg babapiskótát, ami 
előtte 2-3 másodpercre egyenként a 
vaníliás tejbe mártottál, ezt akár két 
sor magasan is rakhatod. Főzd meg 
a másik ½ liter tejjel és a cukorral az 
epres pudingot, és ha kész, simítsd 
a babapiskóták tetejére. Ha egy picit 
kihűlt, a megmosott, félbe vágott 
eprekkel díszítsd, majd tedd hűtőbe, 
hogy teljesen megdermedjen.

Hozzávalók: 
- 1 pohár natúr joghurt 
- 4-5 szem megmosott eper 
- ízlés szerint cukor 
- pár csepp citromlé

Az összes hozzávalót alaposan 
turmixold le, majd öntsd egy fa-
gyasztós dobozba, és tedd a fagyasz-
tóba. időnként keverd át jól, majd a 
fogyasztás előtt 15 perccel vedd ki, 
hogy egy picit megolvadva krémes 
állaga legyen.

Epres receptek
Gyors epertortaJoghurtos eperfagyi

Eperkoktél alkohol nélkül
Hozzávalók 4 adaghoz: 
- 30 dkg eper 
- ½ liter víz 
- 2 lime leve 
- cukor ízlés szerint (kb. 1 evőkanál) 
- néhány mentalevél

A vízből és a cukorből főzz szirupot. hűtsd le, 
majd a menta kivételével az összes hozzávalóval 
együtt turmixold le. ha hígabbra szeretnéd, tegyél 
hozzá még egy kevés ásványvizet. Jégkockával és 
néhány elmorzsolt friss mentalevéllel tálald.



Játék

23

Legyen kéznél minden praktikus  
eszköz már a legelső perctől, hogy te  
minél több időt a babáddal tölthess.  

közelebb 
a természeteshez

közelebb

Kézi mellszívó
hatékony, könnyű 
tisztítani
MAGAZIN ÁR: 
9990 Ft

Cumisüveg 
melegítő

gyors és biztonságos
MAGAZIN ÁR: 

9990 Ft

Újszülött etető 
előke 
tejfelfogó gallérral 
2 db/csomag 
MAGAZIN ÁR:
1990 Ft

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

a természeteshez

Anyatejtároló 
edény
4 db/ csomag
MAGAZIN ÁR: 
1290 Ft 
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Fürdetés
másképp

Új
do
ns
ág
!

Használja 
közvetlenül a 
fürdőkádban

Higiénikus,
penész-
ellenálló

Csúszásgátlós, 
könnyű tartós 

műanyag Könnyű tárolás
Ergonomikus 

kialakítás

Puha 
tapintás

MAGAZIN ÁR 5990,- Ft

magazin ár:
1.190 Ft

- vidám, színes mintákat tartalmazó 
  vízhatlan könyvecske a 
  legkisebbeknek

marKo 
panCsolókönyv

thermoBaBy cocoon BaBatartó

magazin ár:
2.990 Ft

- 8 hónapos korig használható
- a kényelmes testtartás lehetővé teszi  a pancsolást a kádban
- tapadókorongokkal rögzíthető
- gumírozott fekvőfelület
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Apák napjához közeledve úgy gondoltuk, idén nem a 
kézzel fogható ajándékokról mesélünk, hiszen arról bár-
hol olvashatsz. Inkább elmélyedünk kicsit abban, hogy 
az apák milyen szerepet is töltenek, tölthetnek be a 
baba életében, így ez az írásunk most hozzátok szól, 
kedves kispapák, apukák!

Apukák, Ti pontosan ugyanolyan fontosak vagytok a 
baba életében, mint az anyukák. Amikor a babátok még 
a mama pocakjában van, ő már akkor is figyel titeket, 
hallja a hangotokat, reagál a pocak érintésére. Kispapa-
ként talán nehéz elképzelni, de amikor megszületik az 
apró lény, meg fogja ismerni majd a hangotokat, hiszen 
hosszú hónapokon át hallotta, csak picit távolabbról, 
így a kötődés már jóval azelőtt kialakult köztetek, mint 
a születés pillanata. 

Csodás dolog, hogy ott lehettek a születésnél is, hiszen 
a mamának is óriási szüksége van a támogatásotokra, és 
együtt élhetitek át a csoda – sokszor nagyon nehéz, de 
egyben varázslatos – pillanatait. 

A hazatérés után néhány nappal ugyan nektek vissza 
kell zökkenni a régi kerékvágásban, hiszen legtöbbször 
a mamák maradnak otthon a babákkal, de ez korántsem 
jelenti azt, hogy kisebb részben vesztek részt a babá-
tok életében. Ahogy kialakul a babák napirendje, lassan 
megszokja, hogy a nap végén tértek haza hozzájuk a 
munkából, így számukra elképesztő módon felértéke-
lődnek ezek a pillanatok, és minden egyes nap nagyon 
várnak majd benneteket haza. Ezek a délutáni, esti idő-
szakok lehetnek számotokra a titkos percek, amelyeket 
csakis kettesben tölthettek, megbeszélhetitek, hogy mi-
lyen napotok volt, és ezzel a mamáknak is biztosíthattok 
egy kis pihenést, amire nagy szüksége lesz.

Ne féljetek attól, hogy a babák törékenyek, merjétek 
őket bátran pelenkázni, fürdetni, öltöztetni, sétálni vin-
ni, hiszen nagyon stramm kis lények ők, és ezzel még 
bensőségesebb kapcsolatotok lehet egymással.

A nagyobb – 2-3 éves – gyerkőcökkel már felfedezhe-
titek a világot, nekik még fontosabbak az együtt töltött 
pillanatok, hiszen ti vagytok a hőseik, felnéznek rátok, 

Apuka születik
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és szivacsként szívják magukba mindazt, amit tő-
letek kapnak, hallanak, tanulnak. Ha tehetitek, ne 
mulasszátok el a bölcsis, ovis szerepléseket, legyen 
titkos helyetek, közös terveitek, és váljatok cinko-
sokká, hogy mindkettőtöknek egy életre szóljanak 
az együtt töltött pillanatok.

Kedves kispapák, apukák, 
nagypapák és dédapák! 

Nagyon boldog apák nap-
ját kívánunk nektek!

tomy 3 in 1 kenguru

magazin ár:
9.990 Ft

- a méret a baba növe- 
  kedésének megfelelően  
  állítható 
- 3 hordozó pozíció,  
  befelé, ha már önálló 
  an is tud ülniakár  
  háton is hordozható 
- nyálfogó kendővel és  
  cumitartónak kialakí 
  tott hellyel 
- 40 °C-on mosógépben 
  mosható 
- 9 kg-ig használható 
- ergonomikusan 
  tervezett
- kényelmes forma
- könnyen használható 
  csatok segítik a gyors  
  felszerelést és beál-
  lítást 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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thermobaby műanyag előke

dr. brown’s üveg Cumisüveg

BaByono Puha 
sziliKonKanál

magazin ár:
490 Ft

magazin ár:
2.290 Ft

magazin ár:
599 Ft

- a puha szilikon nem sérti a baba ínyét,
  így fogzáskor ideális etetőeszköz

- puha műanyag

A speciális belső szelep biztosítja, hogy ne kerüljön levegő 
a folyadékba, így megelőzi a hasfájást, puffadást, nagyobb 
mennyiségű bukást, és megakadályozza az A, C és E vi-
taminok mennyiségének oxidálódása miatti csökkenését. 

A csomag tartalmaz 1 darab standard méretű, üvegből 
készült cumisüveget, 1 darab 1-es etetőcumit, 1 db kétrész-
es belső légáramoltató szelepet és 1 db tisztítókefét.

120 ml 240 ml
magazin ár:
2.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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babyono Cumisüveg melegítő

BaByono KétreKeszes tányér 
Kanállal

műanyag almareszelő

magazin ár:
390 Ft

magazin ár:
1.490 Ft

magazin ár:
3.590 Ft

- utazáshoz és tároláshoz is ideális
- speciális tető segít higiénikusan tárolni  
  a hozzá tartozó evőeszközt
- BPA mentes

- kétfunkciós: 
  1: autós cumisüveg-melegítő 
  2: cumisüveg melegentartó
- nincs szükség megállásra 
  az autóban történő melegítéshez
- beépített termosztát véd a 
  túlmelegedés ellen
- könnyen rögzíthető a babakocsira, 
  táskára

29
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- könnyen kezelhető
- hagyományos almareszelő a 
  törés veszélye nélkül
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Az újszülött- és gyermekéletmentő, valamint egészségügyi tanácsadó tanfolyamok 
azért vannak, hogy kezdő kismamáknak, kispapáknak, de akár a gyakorlott szülőknek 
is magabiztosságot adjon. Abban, hogyha baj van, tudja mit kell tenni. Akkor is, ha 
nagyon nagy baj van!  Szakértők szerint a csecsemő-halálozások túlnyomó többsége 
elkerülhető lenne, ha a kisbabák szülei képesek lennének a kritikus pillanatokban meg-
felelően cselekedni. De a tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos a kismamák, kispapák 
elenyésző része tudja csak, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha gyermekük  légzé-
se, szívverése, ne adj’ isten mindkettő leáll. pedig ezek a „tünetek” még nem feltétlen

A bAbAvÁrÁS rENGETEG izGAloMMAl jÁr: Néha kicsit talán túl 
sokat is „stresszelünk” ezeken. A 9 hónap alatt sok mindenre kell 
figyelnünk, igyekszünk elérni, hogy mire megérkezik a baba, minden 
elő legyen készítve. legyen megfelelő kiságy, kád, babakocsi stb. Ezek 
valóban fontos dolgok. És persze van rengeteg „fölösleges” apróság, 
amit ránk akarnak tukmálni, mondván, hogy nem élet az élet villogó 
és zenélő cumi nélkül… ilyenkor hajlamosak vagyunk elveszni a rész-
letekben, és egyre homályosabbá válik, hogy mi az ami igazán fontos, 
és mi az amire nincs szükségünk.  A nagybevásárlás és felkészülés kö-
zepette a lényegről is képesek vagyunk megfeledkezni: a baba majdani 
biztonságáról! 

MÁrpEDiG ErrE MiNDENKi KÉpES 
lEhET! CSAK MEG KEll TANulNi!

Olyan távoli dolgok ezek még ilyen-
kor, és persze nem is szeretünk a 
rosszra gondolni, ezeket a problé-
mákat hajlamosak vagyunk elhesse-
getni magunk elől. pedig, ha a fenti 
kérdésekből akár egyre is „nem” a 
válaszunk, akkor nem vagyunk kész! 
„Ilyen csak a szomszéddal fordulhat 
elő, velünk nem” - gondoljuk.  
Pedig ki kéne húznunk a fejünket 
a homokból! Amikor megszületik 
a baba, kezdődik a végeláthatatlan 
aggódás! De nem lenne egyszerűbb 
felkészülni? Nem lenne egyszerűbb 
azzal megnyugtatni magunkat, hogy 
ha baj van, tudom hogy kell csele-
kedni, mint elhessegetni magunktól 
ezeket a kérdéseket? 

a véget jelentik. Legalábbis, ha képe-
sek vagyunk újraéleszteni és életben 
tartani a babát, amíg a hozzáértő se-
gítség megérkezik.

babasegély Szolgálat cikke
www.babasegely.hu

AhoGy KözElEDiK A SzÜlETÉS pil-
lANATA, ÉrDEMES ElGoNDolKozNi 
Az AlÁbbiAKoN:

1. Tettem-e valamit azért ebben a 9 
hónapban, hogy ha valami baj lesz a 
babával, akkor magabiztosan cselekedni 
tudjak? 
2. összeállítottam-e a szükséges házi 
patikát? 
3. Tudom-e, hogy melyik gyógyszert 
adjam be a babának, ha lázas, és milyen 
időközönként? 
4. Mit tegyek, ha hasmenése van, vagy 
hány, vagy éppen mindkettő egyszerre? 
5. Tudom-e pontosan, hogy mikor, mi-
lyen védőoltásokat kell majd beadatnom 
gyermekemnek?
6. Mi a teendő, ha a pici leforrázza, 
megégeti magát?
7. Mit csináljak, ha valamilyen okból leáll 
a légzése, keringése a picinek?
8. Hogyan távolítsam el, ha valami a légc-
sövébe került, és fuldokolni kezd?
9. van légzésfigyelőnk, de mit kell tenni, 
amikor riaszt, és tényleg baj van?!

felkészültél?
ne dugd homokba a fejed...!
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iZi comfort x3
Az egyedülálló rögzítési rendszer-
nek köszönhetően az iZi Comfort 
X3 ülést sokkal egyszerűbb bekötni, 
mint a többi, biztonsági övvel rögzít-
hető gyerekülést. Ez sokkal nagyobb 
biztonságot nyújt egy esetleges 
frontális vagy oldalsó ütközés so-
rán. 2003-ban a BeSafe iZi Comfort 
volt kategóriájának legjobbja az 
ADAC teszten. Az ülés számos po-
zícióba állítható anélkül, hogy újra 
meg kellene feszíteni az azt rögzítő 
biztonsági övet. A beépített oldalvé-
delem megvédi a gyermek testének 
sebezhető részeit, mint a fej, nyak 

és belső szervek. 

oldalVédelem

a legjobb alVópoZíció

egyszerű beszerelés

Az ülés kiemelkedő védelmet nyújt a fejnek és a 
testnek. Ütközést elnyelő anyaggal párnázva.

Számos alvópozíció egyszerű beállíthatósággal az 
optimális kényelemért!

A forradalmi övvezető rendszer egyedülálló 
előnyőket nyújt. Pontosan látod, hogy fut az öv az 
ülés előtt, nem pedig mögötte.

TökéleTes biZTonságban!

magazin ár:  59.990 Ft
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filliKid fém Biztonsági 
aJtórács eco

szivaCsmatraC

matti színes 
stretCh lepedő

amal Kamill Kiságy

magazin ár:
18.990 Ft

magazin ár:
2.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

a kép illusZTráció!

- a csomag 2 db extra toldalékot tartalmaz, 
  melynek segítségével 70-101 cm szélesre állítható
 - 79 cm magas, mindkét oldalról nyitható és 
  könnyen beszerelhető
- a csomag tartalmaz egy kiegészítő rámpát is,
  amely megkönnyíti az átlépést

magazin ár:
1.890 Ft

- hagyományos szivacsmatrac
- 6 cm vastag
- 52% pamut, 48% poliészter 
  huzattal

- 60x120 cm
- két kivehető rúddal
- állítható fekvőmagasság

magazin ár:
15.990 Ft

- univerzális gumis lepedő
- 60x120 cm-től 70x140 cm-ig 
- 6 cm-es matracvastagságra
- nincs szükség vasalásra
- 100% pamut
- több színben
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Az ANGELCARE 
légzésfigyelőket 
több mint 25 
hazai kórház 
ajánlja.

Az utánozhatatlan 
légzésfigyelő

Használja ki 
INGYENES

újraélesztő
tanfolyamunkat!
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BelBaBy PelenKázó 
alátét 10 daraBos

összeCsukható, 
műanyag sámli

angelCare aC401 lég-
zésfigyelő + Captiva 
PelenKatároló

most együtt
csaK:

37.990 Ft

+

- 2 érzékelőlappal
- 5 féle működési funkció
- a mikrofon és az érzékelőlapok 
  érzékenysége állítható
- hangra aktiválódik
- színes lcd kijelző, 8 csatorna
- jelzi az alacsony elemfeszültséget
- beállítható hőmérséklet riasztó
- hatótávolságon kívüli figyelmeztetés 
- díjnyertes légzésfigyelő

- extra nedvszívó képesség
- puha, bőrbarát anyagból
- bőrgyógyászatilag tesztelt
- mérete: 60x60 cm
- 10 db
- Egységár: 169 Ft/db

magazin ár:
1.690 Ft

magazin ár:
1.390 Ft

- több színben
- 80x50 cm
- merev alappal
- kiságyra tehető
- bababarát anyagokból készült
- könnyen tisztítható
- biztonságos oldalmagasítással

BerBer dino t80 
PelenKázólaP
magazin ár:
4.290 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2014. május 1-től június 30-ig érvényesek.

- könnyű tárolni
- egy mozdulattal 
  lapra csukható
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DECT Babamonitor SCD 501
Belépő a DECT Bébi Monitorok világába. A legmegbízhatóbb kapcsolat  
a babához.

Az új DECT SCD 501/00 Bébi Monitor teljes biztonságot nyújt. 

A legmegbízhatóbb kapcsolatban tartja Önt és babáját a kristálytiszta hangzással 
és megnyugtató éjszakai fénnyel. 
Megbízható kapcsolat: 
• DECT technológia garantálja zavarok nélküli forgalmazást és 100%-os   
 biztonságot a magánéletben.
• Automatikus energiatakarékos intelligens ECO mód 
• Biztonságos, kristálytiszta hangzás 
• Hatótávolság 300 m 
• A szülői egység hálózatról vagy elemről működtethető 
Megnyugtató és kényelmes: 
• Mindig jelzi, hogy kapcsolatban van
• Állítsa be a hangerőt az Ön igényei szerint
• 5 LED jelzi a hangot 
• Opcionális kiváló működési idő 
• Megnyugtató éjszakai fény

Videó babamonitor 
SCD 610

DECT Babamonitor 
SCD 560

DECT Babamonitor 
SCD 580

Videó babamonitor 
SCD 603 

DECT Babamonitor 
SCD 570

Babamonitor 
SCD 505
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